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5Задзеркалля Юрiя ПеретяткаЗадзеркалля Юрiя ПеретяткаЗадзеркалля Юрiя ПеретяткаЗадзеркалля Юрiя ПеретяткаЗадзеркалля Юрiя Перетятка
Львів є містом напрочуд багатим на унікальні персонажі. І має

багато своїх персоніфікованих візитівок. Однією з таких візитівок,
безумовно, є Юрій Перетятко, людина й митець леонардівського
покрою. Він є рок&музикантом, автором і виконавцем власних пісень:
тобто композитором, текстовиком і співаком. Він є художником: гра&
фіком і живописцем. Він є письменником: поетом і прозаїком.

У глибокі вісімдесяті роки минулого століття вибуяв творчий
трилисник Перетятка: музика, образотворче мистецтво й літера&
тура. Якби його прозові твори були надруковані незабаром після
написання, то письменницька доля могла б скластися по&іншому,
і невідь&скільки ми ще б мали сподіваних і несподіваних творів. А
так маємо те, що маємо. І цей доробок заслуговує на увагу з багать&
ох причин. Про головніші згадаю при цій нагоді. Перш за все, це
якісна проза. Повість є наче художнім документом епохи. І є ціка&
вою не лише учасникам тих подій і всім, хто ті часи пережив, але й
молодому поколінню, для якого це вже історія. Особливо тому пле&
м'ю молодому небайдужому, яке хоче знати своє недавнє минуле,
походеньки своїх батьків, хоче зануритися в автентичну атмосфе&
ру зміни формацій. Оповідання ж “Семеніади” є чудовими зразка&
ми химерної прози, якимсь лотреамонівським сплавом образів і
ситуацій. Коли читаєш прозу Перетятка, наче потрапляєш у Зад&
зеркалля, і там тобі цікаво бути. Рокові тексти сприймаються най&
краще під музичний супровід в авторському виконанні, проте ма&
ють і самодостатню цінність у поетичному сенсі, у версифікацій&
ному вимірі зокрема.

У прозі Перетятка кінематографічно дихає італійський неоре&
алізм і бунюелівський сюрреалізм, у його живописі відчуваються
ремінісценції з Сальвадора Далі, у його музичних композиціях
відлунюють мотиви Led Zeppelin. Якщо його прозі властива по&
тужна інтертекстуальнісь, то цілокупна його творчість переходить
у метатекст, корелюючи з різноманітними видами мистецтва.

                                                                                        Іван Лучук
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6Передмова автораПередмова автораПередмова автораПередмова автораПередмова автора
У ті благословенно&прокляті часи, коли совдепівським демонам

вже практично вдалось виростити четверте покоління своїх рабів,
які жодним чином не повинні були здогадуватись про свою долю,
раптом стався черговий збій у Системі.

Ніби і продуктів з ресурсами було вдосталь, і ідеологічна маши&
на працювала бездоганно, і соціальна “рівність” в “комуно&гулагі&
вському заповіднику” була практично забезпечена, але чомусь зно&
ву і знов знаходилися такі, що вперто не бажали бездумно викону&
вати “генеральну лінію партії” і “крокувати лівою”.

Комуняки вже начебто остаточно винищили непокірних у 20&і,
30&і, 40&і, 50&і та 60&і, однак 70&і та 80&і породили наступну когорту
небажаючих коритися бюрократично&тоталітарній системі. Ці “бун&
тарі” дещо різнились від своїх прадідів, які проливали кров за рідну
землю чи честь нації, адже вони вже мало що пам’ятали про гека&
томби революцій, голодоморів і більшовицького терору, а про ос&
танню війну знали лише з ідейно витриманих кінофільмів і побре&
хеньок штабістів чи смершівців.

Внаслідок планомірної роботи “червоних упирів” на чолі з
їхньою непохованою мумією, у покоління 80&х були майже начисто
підрубані корені традицій роду й етносу. Тому латентний протест
проти сатанинської деспотії у “бунтарів” часто виливався у некон&
структивні депресію та негатив, а відсутність чітких орієнтирів вела
їх по “дорозі розчарувань”, тобто в нікуди...

Це покоління від народження було відрізане від більшості країн
“залізною завісою”, тому псевдоцінності не менш демонічного
“захід&ного світу” з його блискучою обгорткою та неймовірною
кількістю прихованих пасток для затягування людських душ у пет&
лю лукавого, видавалися совдепівському юнацтву захоплюючими
орієнтирами та виявами свободи... Хто ж міг тоді здогадуватись, що
омріяна (від незнання) Америка з її ліберастією, содомією і баксоф&
ілією є не меншою “імперією зла”, як СССР, а омріяний “рок” є не
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7стільки “музикою свободи”, як одним із знарядь психологічного те&
роризму.

Про існування таких понять як “інформаційна” чи “ідеологічна”
війна, не кажучи вже про війни хронологічні, лінгвістичні, гене&
тичні, етнічні тощо, у “червоному заповіднику” пересічному грома&
дянинові було “знать нє положено”, а навіть дуже небезпечно для
життя.

Але ще менше людей замислювалося над тим, що у світі ніколи
не стихає війна між Добром і Злом, між Правдою і Кривдою, між
Білобогом і Чорнобогом і так до безконечності. На уроках марксис&
тської діалектики щось там, може, і розповідали про “єдність та бо&
ротьбу протилежностей”, та хто з нормальних людей ту комуняцьку
буйду слухав...

Минуло багато років. Совдепівські партократи та демонократи
вчасно кинули народові “кістку свободи”, щоб тим часом захопити
банківську сферу і засоби масової інформації, а згодом — і все на&
ціональне багатство. А “бунтарі” тихо поспивались, немало з них і
просто покинули цей світ у молодому віці, знайшовши прихисток у
потойбіччі. Так безславно і зрештою безкровно відійшло у забуття
ціле покоління незреалізованих душ, щоб очистити місце лихва&
рям, збоченцям і політикам, які й вершать сьогодні долю світу...

Може, це й на краще, адже, коли б багато з них довідалися, у що
виродиться їхня “мрія” та ким і для чого вона була задумана, то пси&
хіка більшості з них не витримала б нищівного удару і просто випа&
рувалась би, поповнюючи собою міазми пекла...

Коли “В тенетах маразму” була написана у 1989 році, то офіцій&
ний вердикт тих, хто при будь&яких режимах плаває на поверхні,
був однозначним: “Це наклеп на радянську дійсність!”, хоча розвал
СССРа вже був очевидним. Передчуваючи (а точніше — прогно&
зуючи) наступну ситуацію, Система відтягувала появу будь&якої
інформації про себе, адже майбутній “електорат” повинен був про
все дізнатися, коли фігури на шаховій дошці будуть відповідним
чином розставлені, а карти — покрапленими...
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10                                                                                      Розділ перший

ПIД ЗНАКОМ “ТЯЖКОГО РОКУ”ПIД ЗНАКОМ “ТЯЖКОГО РОКУ”ПIД ЗНАКОМ “ТЯЖКОГО РОКУ”ПIД ЗНАКОМ “ТЯЖКОГО РОКУ”ПIД ЗНАКОМ “ТЯЖКОГО РОКУ”
За величезним столом у глибині номенклатурного кабінету

сидів немолодий товстогубий коротун і зосереджено длубався
у власних золотих зубах. Але це лише видавалось, що Єфрем
Давидович нічого не робить, насправді ж в його продовгуватій
лисій голові визрівав план по втіленню постанов останнього
партійного з’їзду щодо покращення ідеологічної роботи з мо&
лоддю на місцях. Керуючи культурою області ось уже третій
десяток років, поважний чиновник завжди приймав вірні
рішення, проте останнім часом щось стало псуватись у нала&
годженому механізмі Системи, тому робити правильний вибір
ставало дедалі важче...

У глибині душі йому завжди хотілось перестріляти всю цю
творчу братію з її проблисками вільнодумства, як це свого часу
успішно робив ще його дідуньо — орденоносний комісар Ла&
зар Йосипович. Та, з іншого боку, чиновник від культури пре&
красно розумів, що добре відмуштровані і приручені мистці є
однією з найважливіших ланок підтримання піраміди режиму,
отже дилему доводилось розв’язувати постійно.

Лише коли було досягнуто усіх реалій влади зі спецдачею,
персональною чорною “Волгою” з водієм та особистою повног&
рудою секретаркою включно, Єфрем Давидович зрозумів, що
спокійного життя на “ідеологічному фронті” не передбачаєть&
ся, а відступати у сферу постачання чи міського господарства
— надто пізно. А тут ще долучилися якісь дивні перверсії в
особистому житті, якого, власне, ніколи й не було — постійні
конференцiї, пленуми, засiдання, збори, наради потребували
чимало часу та енергiї...

Коротун раптово здригнувся, в його тьмяних очах запалав вог&
ник думки і рука потягнулась до масивної телефонної трубки.
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11— Софочка! Соєдинi міня з горпроммонтажстроєм... Єфiм
Львович, драстє, дарагуша, ето я... Кхм!.. Твой трест проводіт
шефство по iдєйно&масовой работє?.. Так шо дєлаєм так! Вмєсто
дєтской площадкі возлє міня — стенд с актуальнимі вискази&
ваніямі нашево любімово важдя... У тібя — два дня!.. Яснень&
ко?.. Так дєйствуй!.. Отакіє пірогі...

Вдоволений виконаною роботою партократ витер з лоба
краплинки поту, поклав трубку на важіль i заходився далі длу&
батися сiрником у зубах. Через хвильку секретарка принесла
каву з неодмiнною склянкою iмпортного коньяку, i великий
начальник розпочав нескінченну медитацiю над чималеньким
стосом паперiв посеред лакованої поверхнi столу, стиха муги&
каючи під носа “Сазрєлі вішні в саду у дяді Вані...”

***

Сiра перехняблена будiвля сталiнської епохи з пре&
тензiйною назвою “Будинок культури” стояла посеред затиш&
ного скверика зі старими липами. Перед входом тулилося
кілька лавчинок, наче взятих напрокат iз якогось кінофільму
довоєнних часів. Пофарбований сріблястою фарбою гiпсовий
пам’ятник вождевi гостинно вказував правицею прямо на па&
радний вхiд БК.

Облицьований гранiтом i прикрашений закличними гас&
лами, вестибюль був безлюдним, незатишним i холодним. Зі
стендів “наочної агітації” звiдусiль за вiдвiдувачами спостері&
гали фанернi профiлi, гiпсовi злiпки i мiднi статуетки того ж
таки вождя. Зате нестримна помпезність проглядала у
неймовiрному нагромадженні лiпних прикрас зі серпами та
молотами, люстр із пентаграмами, численних сходових клiток,
не камуфлюючи проте абсолютної відсутності елементарного
естетичного смаку.

Власне, такою ж була i дiяльнiсть самого закладу, завжди
пустельного i нудьгуючого, хоч i призначеного бути центром
вiдпочинку i веселощiв для тисяч жителiв мiкрорайону. А от
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12чим дiйсно славився цей БК, то це великою кiлькiстю крадiжок
державного майна iз клубних примiщень.

За оббитими дермантином дверима нидiли вiд неробства
кiлька осiб, котрi начебто організовуали роботу закладу, а
точнiше збували день до вечора, займаючись паперовою
звiтнiстю про те, чого нема. Дещо активнiше виглядав дирек&
тор, який то кудись дзвонив, то про щось домовлявся, роздавав
залюбки неконкретнi вказiвки i надовго вiдлучався. Як i в кож&
ному БК, тут буцiмто функцiонували обов’язковi гуртки — ду&
ховий оркестр, ансамбль народного танцю i курси крою та
шиття. Керували ними пiдтоптанi “хлопчики” невизначеного
вiку з кiлькома трудовими книжками в таких же установах. Цi
суб’єкти цiлком монополiзували свою дiяльнiсть, переважно
ілюзорну, хоча державні грошики справно текли до їхніх гли&
боких кишень у штанах закордонного крою...

Роксан обережно переступив порiг цієї незнайомої спору&
ди, зацiкавлено роззираючись, коли раптом якась екзальтова&
на почвара в блакитнiй перуцi та фiолетовiй унiформi, схожiй
на залiзничницьку, перегородила йому дорогу i заверещала.
Як бiльшiсть її колег, підстаркувата працiвниця ВОХРу, оче&
видно, вважала себе другою значущою особою пiсля директо&
ра “об’єкта охорони” iз правом випитувати в кожного захожого
подробиці всієї його автобiографiї, а також найближчу i кiнцеву
мету приходу. Роксан зiгнорував нестримну жагу до знань з
боку крикливої бабусі і, делікатно відмахуючись від неї як від
надокучливої мухи, рушив на пошуки начальницького кабiнету.

Орієнтир був простий — двері повинні б були відрізнятись
розмірами та кольором від інших. Врешті з&за повороту доли&
нув змістовний діалог. Вiдчувалося, що господар хриплого ко&
мандного баритону ще донедавна служив десь у рядах зброй&
них сил i мав звання не нижче прапорщика, а атакований влас&
ник писклявого тенора ледь оборонявся.

— А чому це, ... твою мать, ти викреслив першу п’ятницю?
— доскiпувався баритон.
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13— А тому, що я хворiв.

— Добре! А чому ти, бляха&муха, викреслив другу п’ятницю?

— Бо так вирiшила художня рада.

— Та я в задниці мав твою художню раду! Я сам собi худож&
ня рада! А якого дідька ти викреслив третю п’ятницю?..

— Тому... тому, що в мене немає гiтар...

Тут несподівано втрутився третiй, жiночий голос. Вiн
безапеляцiйно заявив, що все це брехня, бо гiтари є на складi.

— Ага&а! Чув? Гiтари є на складi!.. — торжествував пра&
порщицький баритон директора.

— Це не гiтари, а фанернi ящики... — невпевнено виправ&
довувався тенор.

— Мовчати!!! Я тобi покажу ящики! Струнко!!!

— Але...

— Мовчати!!! Пиши заяву за власним бажанням!

— Ви не маєте права! Я буду скар...

— Мовчати!!! Iнструкцiї ти вивчив?..

— Нi, я не встиг...

— Ти менi зриваєш план культзакладу! Струнко!!!

— Але я вивчив половину...

— Ну то отримаєш половину зарплатнi! Стояти струнко!
Мовчати! Кругом! Кроком руш!..

З кабiнету кулею вилетiв спiтнiлий худий чолов’яга зi сльо&
зами на очах i стрiмголов помчав униз сходами, перестрибую&
чи по три сходинки вiдразу.

“Ось яке воно, життя культурної еліти”, — чомусь подума&
лося Роксановi і, трохи вичекавши, вiн ввiчливо постукав по
дермантиновiй обшивцi.

— Заходьте!.. Чого тобі?

— Добрий день! Справа в тому, що я з друзями організував
музичну групу...
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— Хотiв би дiзнатися, чи не знайдеться у вас випадково

примiщення i умов для репетицiй колективу...

— Так... А для чого це?..
— Я ж пояснюю, що початкуюча рок&група...

— Шо&о?!! Поки я живу, нiяких “рокiв” тут не буде! Тiльки
через мiй труп!..

— Але...
— Все! Нiяких розмов! Примiщення для цього у мене немає

i не буде!.. Ауфвідерзеєн!..

“Знову невдача”, — скрушно зiтхнув Роксан i похнюплено
вийшов з кабiнету...

Минав ось уже рiк марних пошукiв примiщення для репе&
тицій, але адмiнiстратори клубiв при словi РОК відразу ж впа&
дали у стан прострацiї або шаленства, i були наче запрограмо&
вані на вiдмову. Спочатку музиканти виходили зi становища,
як могли: то грали у когось на квартирi, конфлiктуючи з
сусiдами, то у пiдвалах, конфлiктуючи з мiлiцiєю та домоупра&
вою. Врешті багато хто розчаровувався і переходив до
сумнiвних альтернатив...

Проте Роксан був хлопчиною настирним і наполегливим,
приходив ще i ще, доводячи окремих бюрократiв до кризового
стану. Хтось мусив мордуватися з телефонною трубкою коло
вуха, слухаючи короткi гудки АТС i розмовляючи в один бiк,
щоби вдавати велику зайнятiсть; iнший зi страдницькою мiною
брехав: “Хлопцi! Та я б з радiстю! Але в мене сiм народних,
вiсiм заслужених! Куди ж я вас?”; третiй просто ховався за
шафою, попереджений з прохiдної. Отже, РОК брати не хотiв
нiхто. Чому? “Рок — це небезпечно!” — така була таємна ди&
ректива Згори. Ентузiасти свідомо безнадiйної справи опиня&
лися в своєрiдному зачарованому колi, їм нiхто нiчого не пояс&
нював, але звідусіль відкараскувалися...

“Де ж справедливiсть?”, — волав подумки знервований
постiйними невдачами Роксан. Його гризли невтамована жага
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15творчостi й протесту, вона нуртувала десь усерединi душi, заг&
рожуючи небезпечним вибухом...

***

А вдома чекав неприємний сюрприз — повістка з військо&
мату. “Ну, просив же ж — у них нічого не брати!”, — розізлив&
ся Роксан на батьків, хоч і розумів, що для законопослушних
радянських громадян будь&який папірець з держустанови —
це щось майже святе, бо так їх виховала Cистема. Крім цього,
вважалося загальновідомою аксіомою, що істинний життєвий
шлях будь&якого “совєцкого чєловєка” повинен би складатися
з трьох монолітних етапів: служба у вiйську — одруження з
наступним покращенням демографії — плiдна безвiдмовна
праця на благо і до пенсiї, а всi iншi бажання i дiї трактува&
лись, як практично неприпустимі...

Але Роксановi вперто не хотiлося виконувати “почесного
обов’язку” перед “союзом республік&сестер” і до цього часу
йому вже вдалось успiшно уникнути трьох призовiв. Юнак
нiяк не мiг уявити себе у ролi маленької шахової фiгурки най&
нижчого рангу в глобальних iграх недоумкуватих воє&
начальникiв, бо з дитинства не любив марширувати в строю.
Вроджений дух протиріччя нiяк не дозволяв зробити те, що
змушені були робити кожного року сотні тисяч ровесникiв,
як от: викопувати та закопувати ями, фарбувати траву до при&
їзду генерала, чистити зубною щіткою туалети тощо... Тому
Роксан вдавався до того, що чинили щороку десятки тисяч
його однолiткiв, тобто “сачкував”. А тут ще й виник якийсь
дуже підозрілий “інтернаціональний обов’язок” в далекiй
країнi на пiвденному сходi. Подейкували, що у боротьбі за
геополітичні інтереси “партії та народу” до міста уже прибу&
ло кільканадцять цинкових трун...

Роксан вийшов на балкон, який з’єднував двi сусiднi квар&
тири, витягнув з кишенi зiм’яту пачку “Верховини” i спрагло
закурив...
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шували велетенський бетонний паралелепiпед. Поряд порох&
кували, мов ситi гладкi свинi, два смердючi бульдозери. Ще
зранку на цьому мiсцi розташовувалась маленька, дивом збе&
режена серед похмурих багатоповерхових будiвель зелена оаза
— скверик з кількома гойдалками і драбинками. У цьому скве&
рику залюбки гралися дiти i вiдпочивали бабусi. Сьогоднi ж
скверика не стало, а на його мiсцi з’явилася недоладна бетон&
на констpукцiя, так унiкально невiдповiдна навколишнiй
сецесiйнiй архiтектурi, наче шматок собачого лайна на блю&
дечку зі смачними пиріжками.

Незабаром пiд’їхав хвацький вантажний автомобiльчик і з
нього вивантажили декiлька червоних планшетiв, по два квад&
ратних метри кожен. Бороданi в брезентових робах заходили&
ся швиденько монтувати фанернi щити у нехитрi втулки в
забетонованiй металевiй pамi. Через мить цiкавим вiдкрився
напис вiдомої цитати — “Економiка повинна бути економною”
— з автографом i портретом автора. Вантажiвка пирхнула i
зникла, а за нею потягнулись i важкi будьдозери, вивертаючи
могутнiми гусеницями середньовiчну брукiвку, i врештi зали&
шилася лише хмаринка вiдпрацьованого машинного диму та
новостворений шедевр. Навколишні мешканцi замислено зу&
пинили на ньому свої погляди, визираючи з вiкон i балконiв.

Роксан сплюнув i чортихнувся, а знизу заторохтiла вiдома
бунтарською вдачею бабуся&анаpхiстка, яка ще з часів рево&
люції не розумiла загальної лiнiї партії:

— Як ремонт у квартирi зробити, то вже п’ятий рiк у ЖЕКу
не допрошуся, а як монстрів намалювати — прошу дуже — за
півдня готове! Все мiсто з нiг до голови обвiсили глупствами, а
порядку все менше...

Добровiльнi народнi дружинники з’явилися швидко, хваць&
ко взяли бабусю попiд руки i повели в напрямку районного
вiддiлення мiлiцiї. На свою бiду, бабуся десь добряче пригу&
била горiлки, отже її чекав, як мiнiмум, витверезник. Сусiди
байдуже провели її поглядами...
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безглуздості ситуації: “От цiкаво! З якої речi хтось вирiшив,
що вiднинi щоденно перед моїми очами повинен стирчати цей
безглуздий “афоризм”, що масло повинно бути масляним?
Чому все, що навколо вiдбувається, з’являється уже вирiшене
кимось, без моєї згоди? Хто цей “хтось” i що вiн вiд мене хоче?..”

Такi й iншi каверзні питання, якi несподiвано з’явилися вiд
мимовiльного споглядання наочної агiтацiї, гасали в юнацькiй
головi, мов обпоєнi валеp’янкою кошенята. Та й звiдки могла
взятись вiдповiдь про цього “хтося”, якщо за кілька років свого
“конституцiйного права” Роксан лише раз побував на виборчiй
дiльницi. Там вiн лише оглянув самотнє фото передової
виробничницi з незакiнченою середньою освiтою, яка безаль&
тернативно висувалась “хтосями” покерувати державою після
багаторічного розмахування кувалдою на трамвайних коліях...
і з того часу став належати, за iнформацiєю у пресi, до однiєї
сотої вiдсотка “несвiдомих громадян”...

Над мiстом скупчувалися грозовi хмари, вкриваючи небо
свинцевою ковдрою. Блиснуло, прогуркотiв грiм i впали першi
краплi дощу, змусивши людей поховатись у затишні нори кам’я&
них джунглiв поселення, яке за сотнi рокiв iснування добряче
втомилося вiд людської метушнi й їхньої марноти марнот. Пото&
ки брудної води затоплювали центр Старого мiста, бо засмічені
каналiзацiйнi шахти не встигали всмоктувати надмiрну кiлькiсть
“небесного плачу” за “загубленим раєм”. Несподівано із заходу
дмухнув вiтерець i сколихнув свинцеву запону. Хмари нервово
смикнулись, та за мить знову впевнено заступили небо.

На вологiй брукiвцi вiддзеркалювалися вогнi скупої неоно&
вої реклами й освiтлення аскетичних вiтрин. Афоризм “генi&
ального вождя” поволi спливав білою фарбою по червоному
тлi, художники i тут примудрилися схалтурити. Вони ж бо так
звикли писати недовговiчнi лозунги.

Худий, змучений життям собака на трьох ногах поспiхом
перетнув вмиту дощем вулицю i сховався в найближчiй брамi.
Звiдкись iз центру долинуло виття мiлiцейської сирени...
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Євген Петрович славився своєю безкомпромiснiстю,
суворiстю і практичнiстю. Навiть, коли група студентiв
анонiмно доставила до його квартири на день народження тру&
ну, чи то — як подарунок, чи як погрозу перед близькою сесiєю,
то педагог анiтрохи не злякався, а використав її для зберiгання
картоплi.

Своїми спостереженнями з галузi суперпрактичностi Євген
Петрович щедро дiлився зi студентами: “Вчiться жити, любi
друзi! От жiнка дала менi п’ять копiйок на трамвай, а я схитру&
вав i перейшовся пiшки. Як наслiдок — економiя монети! На
цю суму я зi смаком спожив у буфетi пiвсклянки томатного
соку!..” Оратор переможно посмiхнувся, застромив долоню
правої руки за лацкан пiджака i продовжив: “А нещодавно в
одному з цехiв я бачив верстат, шпiндельна головка якого
вiбрувала так, що аж дрижали вiкна”. У цьому мiсцi викладач
нестримно зареготав, бо почуття гумору, як вiдомо, глибоко
iндивiдуальне. Потiм вiн несподiвано припинив смiх, притис&
нув дужку окулярiв до м’ясистого перенiсся i вже серйозно
провадив: “А тепер — жарти набiк! Менi надзвичайно сором&
но за тих, хто не в станi визначити рiзницю мiж розточним та
вiдрiзним рiзцями... Це — скандал!... А тому результати конт&
ролю такi...”, пiсля чого були зачитанi списки тих, хто одержав
з атестацiї оцiнку “незадовiльно”. Таких виявилося вiсiмнадцять
iз двадцяти чотирьох у групi.

Потiм Євген Петрович викликав до дошки першу пiдгрупу
(вiд “А” до “К” у журналi) й заходився перевiряти її знання з
предмету. Студенти скупчилися коло недiючого макета фрезе&
рувального верстата i розпочали iмiтувати технологiчний про&
цес: “Муфту вмикай... дiаметр сорок сiм... пiдводи фрезу до
заготовки... врубай четверту... веди акуратно... розслабляй цан&
гу... вiдводи задню бабку... замiряй штангенциркулем...” Двi
iншi пiдгрупи автоматично були приреченими на пiвтораго&
динне неробство.
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тушилися горобцi... Як чудово виглядало все на початку: вибiр
перспективного фаху з рекламного “вузiвського” буклета,
вступ “за експериментом” усього за два іспити, успiшне ос&
воєння у новому середовищi. Бiльшiсть дисциплiн були
вiдомими ще зi школи, яка вже зiп’ялась на кiлька щаблiв нової
програми. Тому незабаром казарменно&словоблуднi лекцiї ста&
ли обтяжливими для Левка, i вiн втратив до них iнтерес.
Лiнивство розслаблювало, але iснуюча система освiти давала
змогу ще довго волочитися на холостому ходу, бо вимагала не
знань, а оцiнок, чого без проблем можна було досягти за допо&
могою нахабства i спритностi...

Студенти&нероби — пошановувачi безпроблемного прове&
дення часу, — постiйно вешталися коло клубу&кафе. Деякi з
них вже по десять&дванадцять рокiв примудрялися “навчатись”
у закладi, манiпулюючи переводами зi стацiонару на вечiрнє
вiддiлення чи навпаки, поспiшно вiдступаючи в “академ&
вiдпустку” при явнiй загрозi вiдpахування, й уникали таким
чином вiдповiдальностi перед законом за дармоїдство, а заодно
— призову до армiї. Цi жевжики звично здоровкалися за руку
з викладачами i по&панiбратськи поплескували доцентів по
плечах.

Iснувала й iнша, цілком iнакша плеяда нероб. На вiдмiну
вiд першої, її не карали i не засуджували, а навпаки — обдаро&
вували всiлякими привiлеями та пiльгами. Цi невиразні су&
б’єкти виявляли величезну активнiсть у проведеннi без&
змiстовних зборiв, проголошеннi недiючих закликiв і запов&
ненні доповідних на одногрупників, а пiсля закiнчення
iнституту звично перетворювались на високоповажних
профспiлкових дiячiв або спiвробiтників комсомольської но&
менклатури...

Якось одного дня громадськiсть факультету було зiгнано
пiсля занять до актової зали пiд загрозою суворої догани i знят&
тя стипендiї у разі нез’явлення — повинні були вiдбутися
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20комсомольськi збори. Левко з приятелями вiдразу ж позайма&
ли мiсця в останньому ряду, щоб мати змогу раз&другий
спокiйно перекинутися в “бридж”.

На невисокому подiумi за довгим столом обличчям до зали
розмiстився комсомольський актив i призначений на “високий
пост комсорга” кандидат, за якого пiсля кiлькох доповiдей усi
присутні й повинні були б проголосувати. Такi процедури зав&
жди проходили злагоджено i не займали багато часу.

Раптом Левка, наче щось шпигнуло, вiн встав i запропону&
вав потенційному “вожаку” — задля смiху — висвiтлити пе&
ред громадою особистi життєвi принципи, а також розповiсти
усiм, хто він такий i звiдки взявся. Бюро такої “каверзи” не
чекало i збентежилось, зате виявилося, що новоявлений
“лiдер” не лише не мав життєвих принципiв, а й просто не вмiв
як слiд поєднати кiлька слiв у речення, бо був фахівцем пере&
важно з письмових доносів у “перше відділення”. Кандидат
сопiв, червонiв i щосекунди смикав на собi червону краватку, а
публiка в аудиторiї небезпечно загула, мов потривожений
бджолиний рiй. Члени бюро розгублено заметушилися, не
маючи вiдповiдних iнструкцiй для дiй пiд час такого повороту
справ, i стали наводити лад за допомогою складання спискiв
порушникiв, що для декого могло означати виключення з рядiв
ВЛКСМ i, як наслiдок, — вилучення iз студентських лав.

Натовп не на жарт збурився i поволi потягся до виходу.
Якийсь пiдслiпуватий член бюро спересердя зарепетував, звер&
таючись до голосу з аудиторії i вкладаючи у слова увесь запас
можливого сарказму: “То, може, ТИ виставиш свою кандида&
туру на голосування?!!” Приятелям&картярам пропозицiя спо&
добалась i вони заскандували, згортаючи карти в колоду: “Го&
ло&су&єм за Левка!..” Той лише крутив пальцем коло скроні і
поволі протискався разом з усiма до дверей, де нечисленний
пост оперзагону марно намагався стримати некеровану масу.

Невдовзi бюро залишилося в порожнiй залi у станi шоку,
але, попри це, воно все ж вiд iменi факультету провело у ком&
сорги свого обранця i зафiксувало цю подiю в протоколi...
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бутуючої “суспільно&громадської дiяльностi”. Він ще не знав,
що стоїть якраз на початку дороги, яка поведе його в туман, бо
саме в цей період життя пiдлiткове захоплення грою на гiтарi
поступово переростало в серйозну прив’язанiсть. Юнак мiг
годинами не виходити з дому i вдаряти по облiзлих струнах ви&
робництва Челябiнського заводу металоконструкцій. Батьки
подарували йому гiтару — витвiр мiсцевої лижної фабрики —
на п’ятнадцятилiття і Левко самотужки став витворювати на
грифi немислимi акорди, iмiтуючи модні “Крiденс” чи “Бiтлз”.

Таємничi і нерекомендованi “хтосями” для прослуховуван&
ня рок&групи мiцно заволодiли душами молоді якраз через за&
борони, заворожуючи начебто бунтарськими ритмами. Хо&
тiлось i самому творити власну музику у власному гурті, але,
оточенi системним муром заборон, потенцiйнi пiснi лише пи&
щали у вапняних темницях нерозлуплених яєць, а кустарнi
творчі потуги у малогабаритній квартирі нагадували хутчіш
плавання рибки по колу у півлітровій банці...

Але необхідно було діяти. Якось хлопець разом зi своїм од&
нодумцем з паралельного курсу завiтав до осередку студентсь&
кої культури в надiї вiдшукати там спiвчуття i допомогу.

Осередок, вiн же клуб&кафе, зустрiв їх дзвiнкою тишею
просторого коридору i задком молоденької пpибиральницi, яка
мила пiдлогу. Хлопцi вибачливо прокашлялись i жiночка по&
вільно повернулася до них обличчям. Викрутивши мокру
ганчiрку, вона суворо спитала:

— Що вам тут треба?

Левко наївно здивувався:

— А що? Невже не можна зайти до нашого студентського
клубу?

Жiночка набундючилась i гордо блиснула золотим зубом з&
пiд губи:

— Та чи треба? Я — голова культкомiсiї студради iнституту!
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— Воно й видно!.. В мене справа, але до керівництва...

Чиновна прибиральниця, однак, не мала намiру впустити
хлопцiв досередини й iстерично заволала:

— Іване Ісаковичу!!!

— Ичу&ичу&ичу! — вiдгукнулося тутешнє вiдлуння, а з
кабiнету “Директор” вигулькнув низькорослий колобок із бу&
кетом цвяхiв у кутику рота i молотком у руцi.

— Шо такоє? Шо вам надо?

— А ви, вибачте, хто? — недипломатично контратакував
Левко, не маючи намiру дискутувати на цього разу зi столяром.

— От бачите, це ж хулiгани! — розкричалася жiночка, на&
магаючись влучити пальцем у Левкове око.

— Я — замiстiтель директора клубу! — гоpдо надув живо&
тика чоловiчок, ховаючи молоток за спину, а цвяхи за щоку,
щоб не втpачати чиновницького iмiджу.

— Нам, бачте, потpiбен диpектоp клубу! — миролюбно
втрутився у розмову Левкiв приятель, щоб хоч якось розряди&
ти обстановку.

— Директор зараз зайнятий... Вiн у залi готується до кон&
курсу “Народнi таланти”, так що чекайте у коридорi... — й
“правителi закладу культури” зникли в кабiнетi.

З&за iнших дверей щось заревiло — це мiсцевий директор
готувався репрезентувати студентську самодiяльнiсть на рай&
онному оглядi, щоб хоч якось вiдзвiтуватися за одержуванi ним
три пiвзарплати керiвникiв неiснуючих гурткiв i заодно одер&
жати яке&небудь почесне звання. Через певний час новопри&
бульці сподобились споглядати i його самого, вбраного в гу&
цульський кептарик, оздоблений несправжнiм каракулем. Зав&
важивши вiдвiдувачiв, спiваючий бюрократ поблажливо бур&
кнув через плече: “Чьо вам?”

— Нам сказали у профкомi, що в клубi є апаратура, купле&
на мiнiстеpством для студентської самодiяльностi...
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— Ми, власне, i є такi творчi студенти, i хотiли б...

— Якщо кожному давать, то зламається кровать! — рап&
том зареготав адмiнiстратор, випускаючи на волю з ротово&
го отвору cнiп сонячних зайчикiв. На золотi зуби директор
заробив якраз тим, що незаконно здавав ту саму апаpатуpу в
оренду весiльним музикантам за чималi грошi. Тi ж
вiддячили здирниковi тим, що повнiстю замiнили фiрмову
начинку iмпортних пiдсилювачiв i акустичних систем неадек&
ватною вітчизняною, тому тепер все це “господарство” не
функцiонувало, хоч вiдповiдальна особа особливо цим не пе&
реймалася...

Потiм директор озиpнув хлопцiв поглядом з нiг до голови i
повчально промовив:

— Перш за все, товаришi, потрiбно постригтись! А то якi ж
це комсомольцi з довгим волоссям, хіпарі якiсь... По&друге, як
вам не соромно заходити в заклад культури в американських
штанах? Це ж заклад культури, а не хлiв!.. А цей американсь&
кий значок потрiбно чимскорiш зняти, бо ми живемо в нашiй
країнi... А коли ви все це зробите, то принесете характеристи&
ку з деканату свого факультету, щоб я знав, хто ви такi!.. I
пiдготуйте тексти усiх пiсень, якi збираєтеся виконувати, бо
вам лиш дай волю...

Приятель вчасно потягнув Левка до виходу, бо того почало
нервово потіпувати...

Крути не крути, а таки довелося скоритись існуючим по&
рядкам, бо надiя виявилась живучою. Але декан характерис&
тики не пiдписав, тiльки пригрозив виключенням з iнституту
через незадовiльну успiшнiсть обидвох. Хлопцi швиденько
ушились i стали обдумувати новий план дiй. На щастя, зав&
дяки дванадцяти кухлям пива, вдалося залучити до допомоги
одного профспілковця&студента. Той неохоче, але таки виб&
рався на аудiєнцiю до директора студентського клубу.



�

❂

24Вдруге чиновник зустрiв прохачiв досить привiтно. Його
свiжовиголене, схоже на баб’яче, обличчя, з потрiйним
пiдборiддям, перерізала вiд вуха до вуха нещира посмiшка, а
на лацканi картатого пiджачка блищала вiдзнака “Лауреат кон&
курсу”, яку новоспечений талант щоп’ять хвилин турботливо
протирав спецiальною ганчiрочкою. Вiн уважно вислухав го&
лову профради, згодився з рiшеннями пленуму про розвиток
художньої самодiяльностi й вдавано безпорадно розвiв руками:

— Ми що? Ми не проти! Але якби ранiше... Бо я вже на&
брав колектив... Он хлопцi, чуєте, готуються до обласного кон&
курсу&огляду “Народнi таланти”.

На сценi синхронно пiдскакували двi пiдтоптанi особи явно
не студентського вiку в iмiтацiї гуцульських аксесуарiв i
оптимiтично виводили:

— Свинi в больбi, свинi в больбi,
 Поросята — в морквi...
 Пiшов дiдо виганяти,
 Погубив... (промовиста пауза) — всi портки!!!

Перемога на конкурсi, очевидно, була забезпечена...

А Левко з приятелем у популярнiй пивниці “Колос” залили
зiпсутий настрiй чималою кiлькiстю пива, розведеного для
пiноутворення сумiшшю води i прального порошку “Ера”...

***

Обдерта будiвля військомату вирiзнялася на фонi старо&
винної архiтектури своїми величезними свiтлозеленими воро&
тами з яскравим червоним пентаклем на кожнiй стулцi. За цими
воротами молодь чоловiчої статi зникала на два роки, щоби
пройти курс навчання у “школi життя”. Траплялось немало
охочих заочного з нею знайомства, але закон був один для всiх.

Донедавна цілком порожнє подвiр’я військомату тепер зап&
руджували пострижені наголо юнаки, які чомусь нагадували
кроликів зi смутком у поглядi. Серед натовпу походжали



�

❂

25вгодованi прапорщики, сповненi гордiстю вiд своєї мiсiї, i по&
пастушому покрикували на сторопiлих вiд незвичностi
призовникiв. Бiля кожного виголеного купчилися родичi або
проводжаючi, молоденькi дiвчатка нiжно тулилися до своїх ко&
ханих, щоб через мiсяць&другий їх забути.

Раптом у двiр ступила гомiнка комiчна процесiя, викликаю&
чи хвилю веселощiв у присутнiх. На триколiсному дитячому
велосипедi “Зайка”, постiйно натискуючи клаксон i посмокту&
ючи з горла “Гроно Закарпаття”, у величезних циркових тру&
сах їхав до армiї якийсь жартун. За ним стрункими лавами мар&
ширували приятелi, акомпонуючи ходi дзвоном пiонерських
барабанчикiв і сурм — всi були п’янi й збудженi. “Нiчого, армiя
швидко виб’є дурiсть iз голови!” — iронiчно спостерiгав маль&
овниче видовище капiтан Головня. За роки служби йому дово&
дилось бачити i не таке. От i вчора один iз новобранцiв нама&
гався порiзати собi вени, прагнучи продемонструвати обласнiй
медкомiсiї власну невитриманiсть i нездатнiсть до покори, але
це йому не допомогло. Цього року комiсiя не реагувала на різні
фокуси i визнавала здатними всiх, адже війна в Афгані вимага&
ла жертв. Навіть горбатого, з висхлою рукою “Копiйку” було
забрано в обслуговуючий персонал якоїсь вiйськової частини,
бо з часiв останньої вiйни докотилось до країни її вiдлуння —
кiлькiсна нестача чоловiчої частини населення...

Через якийсь час, пiсля неприємної розмови з військпро&
курором, Роксан таки був примушений пройти вiйськову
медкомiсiю i неохоче поплiвся туди. По дорозi йому зустрiвся
знайомий половинi мiста наркоман Мiсько i запропонував до&
помогу:

— Хочеш, я пiду замiсть тебе i скажу, що в мене, тобто в
тебе, після викрадення інопланетянами... несподiвано
змiнилось обличчя, що навiть рiдна мама не може впізнати... а
отже ступінь безпечності твого перебування в рядах збройних
сил стає загрозливою... адже історія може повторитися і хто
гарантуватиме – в чиїх руках опиниться автомат?..
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до себе, а слова вимовляв майже не розтуляючи рота, ймовiрно,
перебуваючи пiд дiєю якогось iз психостимуляторiв. Цей мар&
гінал свого часу навiть вступив до медичного iнституту, хоч це
обiйшлось його батькам в копієчку, зваблений великою кiлькiстю
фармацевтики i досить вiльним доступом до неї. Вiн вважав, що
для майбутнього психiатра особистий досвiд є неоцiненним скар&
бом i не на жарт експериментував над собою.

Роксан подякував i зник за зеленими воротами. “Я тебе по&
чекаю!” — гукнув навздогiн Мiсько, вкидаючи до рота кольо&
рову пiгулку...

У вогких сiрих коридорах комендатури тинявся “другий
ешелон”, тобто тi, хто з тих чи iнших причин не потрапив до
першого: пiдстаркуватi неврастенiки, хитромудрi дiлки тiньової
економiки, чиновницькi дiти, усякi спритники, що не вберег&
лися, та iншi. Бравi прапорщики поводили себе серед цього
солiдного контингенту набагато сумирнiше i навiть дозволяли
палити у вбиральнях. Старопризовники статечно оголяли пухкi
животики i без трусiв поважно проходили у лiкарськi кабiнети,
щоб i далi продовжити багатолiтню епопею ухиляння вiд служ&
би у вiйську.

Роксан також просимулював кiлька синдромiв i нарештi
вибрався на повiтря, незадоволений життям i всiм на свiтi.

Мiсько мляво пiдвiв голову i поцiкавився:

— Ну що?

— Та нiчого хорошого... кiлька принизливих процедур i жмут
папiрчикiв на обстеження...

— Покажи... О, та в мене в тій поліклініці знайомi!..

— Ну, то щось думай!..

— Ходiмо на пиво i там обговоримо деталi...

Вже через три дні з’ясувалося, що вiдтермінування від при&
зову на пiвроку коштуватиме лише триста карбованцiв. Мiсько
ніколи не був захланним, зате іноді припускався фатальних
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27неточностей у своїй допомозi, й це не могло не насторожувати.
Коли за його пiдказкою “вiдмазували” рокера “Джона”, який
повинен був симулювати струс мозку, то операцiя була заду&
мана блискуче. Випили вина, один схопив за руки новобран&
ця, другий лупнув його знайденим серед мотлоху цiпком по
головi, а третiй уже викликав “швидку” по 03. До початку акцiї
Мiсько, як головний консультант, провiв з Iванком докладну
бесiду, змалювавши в подробицях купу усiляких симптомiв,
потрiбних та не дуже. Забув лише попередити, що при струсовi
мозку на другий день нудить i вiдвертає вiд їжi.

Тому, коли в стацiонарi наступного ранку пiсля пpобудження
зголоднiлий Iван накинувся на злиденний лiкарняний снiданок,
це дало пiдстави попервах введеним в оману лiкарям констату&
вати симуляцiю i через два днi рокер “Джон” уже вiдбував
службу в Н&ській частинi, хоч і не дуже довго... Вже через
мiсяць з лишком юнака все ж комiсували, бо його бунтiвлива
вдача нiяк не могла змиритися зi свавiллям “дiдiв” i командно&
го складу пiдроздiлу. Протест проявлявся то у викраденнi пе&
ресувної полкової кухнi з метою повернутися на нiй додому, то
в поцупленні бойового АК з оголошенням вiдповiдного ульти&
матуму парламентарям зi штабу округу... Словом, дворiчне
перебування у лавах збройних сил змiнилося для Iвана
пiврiчним перебуванням у психiатричнiй лiкарнi, а потiм слiди
бунтаря i геть замелися...

***

Існує припущення, що винуватцями тих подiй, які трапили&
ся незабаром, були чорнi коти. Один iз них вистрибнув з
пiдвального вiконця просто пiд ноги i побiг на другий бiк вулицi.
Левко здригнувся i зупинився, озираючись навкруги, але, як
на зло, не було нiкого, щоб пропустити його вперед. “Що ж
робити?” — скрушно хитнув головою забобонний хлопець, але
вирiшивши не впадати в розпач, сплюнув тричi через лiве пле&
че, перекрутився навколо себе й тричi постукав у дерев’яну
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буся i по&дурному закивала головою.

Пiсля такого застережного комплексу можна було рушати
далi, та доля задумала щось нехороше. Через десяток&другий
крокiв з напiврозчинених дверей пiд’їзду вискочила ще одна
обшарпана, цiлком чорна зараза i помчала вслiд за першою.
“Ну все! Тут плюй, а чи не плюй — не поможе!” — i Левко
рiшуче зробив пiвоберта на каблуцi. Відтак вiн помiтив позаду
старого спитого iнвалiда, який повiльно пересувався, тяжко
опираючись на костури. “Можливо, вiн i не бачив кiшок, але
невдача спiткає його неодмiнно... а вiн i без того нещасний...”
— терзався подумки Левко, вирiшуючи непросту для себе ди&
лему. Пересилюючи містичний острах, він альтруїстично пе&
реступив таки уявну лiнiю i лише згодом згадав, що забув
здiйснити застережний комплекс...

Юнак ледве встиг на першу пару i, пробiгаючи повз дошку
оголошень, мимоволi звернув увагу на величезне оголошення,
де майже двадцятисантиметровим шрифтом виголошувалася
сувора догана за пропуски занять без поважних причин кiльком
студентам, в тому числi i йому. “Що поробиш, коли так рiдко
збiгаються години навчального розкладу з роботою особисто&
го бiологiчного годинника... А ще на днях, мабуть, надiйде
повiдомлення з райвiддiлу мiлiцiї... ох&ох&о!..” — важко зiтхнув
Левко...

Кілька днів тому, на свою бiду, саме у день початку “всесо&
юзної кампанiї боpотьби з пияцтвом та алкоголiзмом”, хлопцi
вирiшили промочити горло кухлем пива в популярнiй пивничцi
“Колос” та не встигли до закриття. Тому довелося купити в од&
ному з гастрономiв дюжину пляшкового й осiсти у вiдлюднiй
гущавинi мiсцевого парку. Але вже через кiлька хвилин шану&
вальники пива були оточенi трьома пiдсиленими нарядами
мiлiцiї на чолi зі славним капітаном Довбнею. Студенти відра&
зу ж опинились у вiддiлку, де оперативно були пpоведенi допи&
ти i складенi протоколи з вiдсиланням відповідних звiсток до
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кожен бодай якийсь “начальник” прагнув показати себе перед
Системою чи не найpвiйнiшим борцем iз “соцiальним злом”.
Найсмiшнiшим виявилось те, що пляшки з пивом так i зали&
шилися нерозкоркованими, але цей факт не мiг стати
аpгументом для доблесних пpавоохоpонцiв...

“...Ох i недарма зі самого ранку розбiгалися перед самим
носом капоснi чорнi коти...”

На великiй перервi невдаху&студента терміново викликали
на комсомольське бюро, де за кiлька хвилин зi звичайного собi
хлопаки зробили злочинця, котрий пiдриває обороноздатнiсть
усiєї країни, вiдмовляючись сплачувати черговий внесок у
ДТСААФ. Левко марно намагався довести, що i найтер&
пеливiшому можуть набриднути “добровiльні” членства з при&
мусовою здачею гpошей у кiлькох десятках всiляких ефемер&
них товариств (“Товариство рятування на водах”, “Товариство
охорони пам’ятникiв”, “Буревiсник”, ДНД, ДПД, не кажучи
вже про ВЛКСМ, автомотолюбителiв, донорiв, природолюбiв,
собакiвникiв тощо), i все це при браковi стипендiї та хоч яко&
гось натяку на те, що вищезгаданi органiзацiї насправді
iснують. Але хлопця нiхто не слухав. Йому iнкримiнувалось
також i те, що непатрiотичний вчинок одного повторили iншi
несвідомі студенти. Процес став набирати лавиноподiбного
характеру, тому, з легкої руки котрогось зi “стукачiв”, Левко
опинився у списку “пiдривних елементiв”. До звинувачень до&
далися i нез’явлення на суботник, i нездача кровi, i випадковий
викрик на першотравневій демонстрацiї...

Обтяжлива iнформацiя вивела пiдсудного зi стану рiвно&
ваги, вiн не витримав i зарепетував щось на тему перетворен&
ня iнституту в психодиспансер. Тодi зiрвався з мiсця рудий зи&
зуватий комсорг i злісно промовив, потираючи долонi:

— Ось ти i показав н&нарештi своє с&справжнє обличчя. Т&
таким, як ти — не мiсце в радянському вузi. М&майбутнiй капiтан
нашої передової промисловостi повинен б&бути в першу чергу
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товаришi!..

Рудий комсорг ще довго пояснював, яким повинен бути радянсь&
кий iнженер, а Левко раптом вiдчув, як до горла пiдкочується
пiдозрiлий клубок i ось&ось скоїться щось непопpавне. Вiн хутень&
ко попрямував до дверей пiд вельми ошелешеними поглядами
комзасiдателiв, щоб чимшвидше покинути ненависний вертеп.
Дверi наче навмисне грюкнули так, аж посипалась штукатурка...

Остаточне рiшення прийшло десь години через три, i ката&
лiзатором його став злощасний залiк з “Технологiї”. Вiн виявився
останньою краплиною в чашi неприємностей, якi так несподiвано
та водночас висипалися на голову.

Ще перед дзвоником розпочалась штовханина за заднi ряди, бо
там безпечнiше списувати. Представницi кращої половини люд&
ства звично зайняли першi столи, бо почувалися у вiдноснiй безпецi
через свою малочисленнiсть на курсi й небайдужiсть екзаменато&
ра до їхнього племенi. Поява Євгена Петровича припинила бойо&
висько, i переможенi осiли на другому ряду, а третiй зайняли
переможцi.

Викладач роздав тестувальнi карти i пройшовся помiж паpтами,
збираючи конспекти та пiдручники, користуватись якими катего&
рично забороняв. Тiльки вiн повернувся до свого мiсця, як на колiнах
студентiв зашелестiли сторiнки дублiкатiв. Викладач повторно
провiв операцiю експpопpiацiї довiдкового матерiалу i ще декiлька
конспектiв опинилися на його столi.

Левко вдало провiв тактичний маневр, зробивши вигляд, наче
захоплено списує iз замаскованої в долонi шпаргалки. Викладач,
наче мисливський пес, пiдкрався збоку i усiм тiлом навалився на
руку.

— А... ось я тебе i спiймав! Де шпаргалка?..

— Яка шпаргалка? Що ви таке кажете?.. — у вдаваному
здивуваннi окpуглив очi Левко i чесно показав порожню долоню.
Викладач незадоволено скривився.
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зуби великий стратег i висмикнув з&за пояса рятiвний зошит,
складений з кiлькох конспектiв знайомих стаpшокуpсникiв.
Про цей збiрник на молодших куpсах уже поширювалися ле&
генди i вiн дiйсно не раз виpучав господаpя.

Левко зайняв хорошу позицiю i вже вiдшукав на сторiнках
вiдповiдь на перше запитання, коли чиясь тремтяча рука стала
відбирати у нього джерело знань. Сусiд безтямно поводив
осклiлими вiд пеpеляку очима i наполегливо смикав за церато&
ву обгортку з видом потопаючого, котрий видирає у другого
потопаючого плавжилет. Цей простий сiльський хлопчина в&
ступив до iнституту не з любовi до нових технлогiй, а через
бажання “вибитися в люди”, а брак знань при вступi компен&
сував йому план пiльгового набору абiтурiєнтiв із провiнцiї.

— Віддай менi... відддай... тобi шкода? — жалісно каню&
чив жовтозубий рот, а товстi губи ворушилися, мов пиявки.

— А менi що ж поpадиш робити? — прошепотів Левко i
нишком вгатив напасника пiд ребро.

— Ти ж маєш... а я не маю... — аргументував сусiд i по його
щоках потекли сльози.

Викладач сторожко позирнув поверх голiв у їхнiй бiк i сусiд
на хвильку принишк, не вiдриваючи жадiбного погляду вiд
об’єкта сподiвань. Левковi раптом стало жаль тупуватого про&
стака, який так прагнув одержати диплом iнженера, щоб у пер&
спективі зробитися “великим начальником”, а двiйка може
перетворитися у недопуск до іспитів — а отже, прощавай, май&
бутня сінекура!

Левковi зробилось тоскно на душi й вiн подумав: “Навiщо
менi переходити дорогу цiй iстотi, яка так прагне того, чого аж
нiяк не заслуговує. Адже на свiтi багато дорiг, а в нього — лише
одна і та хибна!.. Хай пнеться собi до жаданого, а я, мабуть,
пiду собi геть...”

Отак, вдруге за сьогоднi, Левко подався до виходу пiд погля&
ди здивування, осуду i спiвчуття, щоб уже нiколи не повертатися
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запаливши улюблену “Ява&100”, юнак примостився на схо&
дах i вiдчув себе магнiтофонною плiвкою, з якої стерто всi
записи.

Звiдкись pаптом з’явився бадьорий дiдусь у синьому фор&
меному кашкетi з зеленим дашком (з кобури для пiстолета виг&
лядав квашений огiрок) i гаркнув у спину:

— Ей, ти! Злiзай швидко! Тут сидiти заборонено!.. Непоря&
док!.. Скоро проходитиме декан, а ти нарушаєш!..

Левко аж пiдскочив з несподiванки i огризнувся нехорошим
словом:

— Пiшов би ти!.. Вiдчепися! Ще тiльки тебе не вистачало!..

Дiд, отримавши одкоша, вiдразу ж подобрiшав, зм’як,
пiдступив ближче i засмалив також, а потiм миролюбно запи&
тав:

— А об чiм задумались, молодий чоловiче, коли не секрет?

— Та об смислi жизнi... — в тон йому вiдповiв Левко.

— То вже вопрос... — задумливо покивав головою дiдок.
— Я от знавав одного вченого, а то прерозумний був чоловiк...
друге мiсце в свiтi займав по якiйсь науцi... забув що за наука...
Так от вiн казав... “Свою науку вивчив досконально, — каже:
— А чого людина на свiтi живе — так i не зрозумiв...”

�����
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33                                                                                       Розділ другий

МУЗА В IНВАЛIДНОМУ ВIЗОЧКУМУЗА В IНВАЛIДНОМУ ВIЗОЧКУМУЗА В IНВАЛIДНОМУ ВIЗОЧКУМУЗА В IНВАЛIДНОМУ ВIЗОЧКУМУЗА В IНВАЛIДНОМУ ВIЗОЧКУ
Незважаючи на те, що директор фiлармонiї як завжди зав&

часно привiз Єфремові Давидовичу пачку лiмiтних квиткiв i три
слоїчки червоної iкри на додаток, вiн все одно був приречений
на звiльнення “з трiском” зі свого службового крiсла. Система
не прощала промахiв у pоботi навiть своїм людям.

“Подумать только! Яке безобразiє! Панки у ввiреному менi
мiстi?! Провокацiя! Це все наслiдок згубного впливу прими&
ренницьких настроїв по вiдношенню до чужинницької нам
буржуазної культури”, — Єфрем Давидович аж почервонiв
вiд обурення i в шаленствi застукотiв кулаком по клавiатурi
комутатора.

До кабiнету миттєво запурхнула грудаста секретарка Софiя
Абрамiвна i виструнчилась напоготовi. Єфрем Давидович ще
кiлька разiв за iнерцiєю вiдвiв душу на безневинному приладі
фiрми “Ямаха”, аж вiд манжети сорочки фiрми “Меркюрi”
вiдiрвалась коштовна дiамантова запонка i, виблискуючи, за&
котилася пiд шафу.

Софiя Абрамiвна вiдразу ж кинулась за нею, випинаючи
для обзирання товсті сiдницi в обгортцi закордонного вироб&
ництва, але шеф стiйко дотримувався пуританських принципiв
i погрозив пальцем своїй пiдлеглiй, бо хтозна&що в неї на умi i
на кого вона пpацює ще...

— Ви менi тут не шутiть!.. А принесiть&но краще особову
справу “штрафнічка”. Подивимось, що там у нього назбира&
лося. Думаю, достатньо, щоб помiнять дислокацiю на ниже&
стоячу... хi&хi&хi...Отакіє пірогі!..

Спiтнiла вiд фiзичних зусиль i внутрiшнього переживан&
ня Софiя Абрамiвна кулею вилетiла з кабiнету для виконання
наказу. Єфрем Давидович пильно подивився їй услiд, потiм
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й лише тодi трохи втихомирився.

Вибух гнiву першого секретаря Управлiння був виклика&
ний тим, що вiдтепеp опальний директор фiлармонiї нас&
мiлився самовiльно дати згоду на проведення у мiстi експери&
ментального концерту якоїсь прибалтiйської рок&групи, на
який просочилась група молодих людей, якi фiгурували у спис&
ках компетентних органiв як “панки”. Їхня поява спричинила
скандал серед iдеологiчного активу i внесла дисонанс у
звiтування про культурно&масову роботу серед молодi міста, а
що найгірше — цей факт став вiдомим аж у столицi.

“Ошибкі в нашiй роботi недопустимi, а отже знатимеш на
будуще!” — розмiрковував Єфрем Давидович, пiдписуючи
наказ про звiльнення з роботи директора фiлармонiї.

***

— Урра&а!

— Хард&рок давай!

— Хай живе РОК!

Такi та iншi викрики лунали з натовпу, який загатив усi
пiдходи до мiсцевого будинку культури, де в той день мав
вiдбуватися давноочікуваний концерт, а на виготовленiй вiд
руки єдинiй незipванiй спецагентами афiшi чорним по бiлому
було написано “рок&група”, i цього було достатньо, щоб
зiбpався чималий натовп.

Люди застрягали в розчинених навстiж дверях і, щоб наве&
сти лад, до місця події попрямували жовто&блакитнi “канар&
ки” райвiддiлу МВС. Вони повільно розпанахували i прасува&
ли щiльно злiплену спiтнiлими тiлами масу, утворюючи в нiй
короткочаснi обезлюдненi борозни, якi вмить наново заповню&
валися бажаючими потpапити до зали. Дехто лiз просто по
стiнах до вiкон другого поверху, але там не дрiмали юнi
помiчники мiлiцiї — ДНД, ще хитрiшi обходили будiвлю i по&
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редини через слуховi вiконця.

Старi облiзлi хiпi радiсно гурмилися трохи осторонь від цьо&
го хаосу. Сьогоднiшнє свято по пpаву повинно було б належа&
ти їм, адже РОК завжди був їхнiм знаменом у боротьбi з
мiщанством i конформiзмом. Та молодша генерацiя про це
навiть не здогадувалась i вiдтiсняла старих “хардоманiв” на
незручнi позицiї. Зате можна було вiд душi покричати i висло&
вити своє “фе” давнiм недругам в унiформi мишачого кольору.

Проте зовсiм не хiпi викликали сьогоднi iнтерес у численних
представникiв “внутрішніх органiв”, їх бiльше цiкавили юнцi з
пiдголеними скронями, яких пiдозрювали в “панкiзмi” — це нове
явище в збочених уявах iдеологiчних теоретикiв чомусь тiсно
переплiталося з поняттями “фашизм” i “тероризм”.

У роботi компетентних служб “роботи з молоддю” чiтко про&
стежувалася тенденцiя до дiалектичного розвитку: якщо ранiше
розправлялися з любителями вузьких штанiв, картатих крава&
ток i начосiв на головi, потiм жертвами стали носiї довгого во&
лосся, протертих джинсiв i символiки з лапкою голуба миру, то
тепер було оголошено боротьбу з тими, хто пiдголював скронi
до верхньої частини вуха або носив на одязі англійську шпиль&
ку. І швидко наближався час тих, хто вже зрідка почав носити
шкiрянi напульсники з металевими клепками i майки з напи&
сами “Хевi метал” — постулати панiвної доктрини не могли
дозволити топтання на мiсцi...

Командир комсомольського оперзагону Муслім особливо
ненавидiв тих, хто не був схожим на нього. “Як же так!” —
тривожно мiркував вiн: “Усi радянськi люди повиннi бути од&
наковими! А хто цього не бажає — той американський шпи&
гун”. Примiтивши в юрбi пiдозрiлого, Муслім спритно
пiдкрадався до нього ззаду i скручував руки професiйним
прийомом, щоби потiм заштовхнути жертву у металеве нутро
спецмашини. Капiтан Довбня задоволено спостерiгав за вправ&
ними дiями молодого помiчника i усмiхався: “Хороша змiна
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36росте! З такими можна побороти всi негативнi соцiальнi яви&
ща і побудувати світле майбутнє...”

...Ситуація в країні ставала дедалі тривожнішою. Десь
бiльше року тому в мiськкомi було проведено закриту нараду
керiвникiв вищого ешелону влади з приводу ставлення до но&
воявленого масового рок&феномена в молодiжному се&
редовищi. Але з Центру вказiвок не надходило, тому вирiшено
було вичікувати і вивчати незрозумілі тенденції. Директор
мiсцевої філармонії виявив тоді опортуністичну поквапливiсть
i запросив на гастролi одну чомусь дуже популярну серед
певної частини молодi рок&групу, за що i був звiльнений з
посади, бо група виконувала ідеологічно невитримані тексти.
Але вже пiвмiста заздалегідь готувалося вiдвiдати концерт
своїх кумирiв, а спекулянти щосили розповсюджували
фальшивi квитки на їхнiй концерт. У газетi вiдразу ж з’явило&
ся повiдомлення — приїзд колективу скасовано тому, що
гiтарист пiдозрюється у контрабандi, але замiсть цієї буде
запpошена аж з Естонiї iнша рок&група. “Вони виконувати&
муть тексти piдною мовою, а отже нiхто не розумiтиме слiв,
таким чином не пройде жодна крамола!” — тiшилися вигад&
кою чиновники.

Вулицю перед входом у фiлармонiю перекрив з обидвох
боків подвiйний заслiн мiлiцiї, крiзь нього можна було пройти
лише зi спецiальними запрошеннями, якi невiдомим чином
опинилися в pуках переважно завiдувачiв магазинiв, това&
рознавцiв, м’ясникiв, комсомольських працiвникiв, деяких
повій та iншої “еліти”. Більшість простих людей, стримувана
м’язами дебелих охоронцiв порядку, так i не змогла потрапити
на жаданий концерт, лише якась невеличка групка школярiв і
студентів бозна&як просочилася до залу i непристойно замаха&
ла руками, пiднiмаючи угору якiсь саморобні плакати. Поруш&
ники спокою були вiдpазу ж нейтралiзованi спецбригадою iз
захоплення особливо небезпечних злочинцiв, а вже у вiддiленнi
мiлiцiї виявилося, що буянили... “панки”!
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37“Панки в мiстi!” — вжахнулася громадськiсть i забила три&
вогу. Ця звiстка викликала сполох в iнститутах, училищах,
школах i навiть у дитсадках. В обов’язковому порядку з цих
закладiв iз метою припинення пошестi вiдраховували всiх, у
кого волося сягало не до середини вуха, а було зістрижене вище.
Найбiльше переслідуваними стали лисi вiд народження i
довiрливi студенти&провiнцiали, якi сприйняли голiння скронь
як нову моду, не здогадуючись, що вони беруть участь в активнiй
антидержавнiй дiяльностi. Давніше переслідування довгово&
лосих хіпарів також заохочувалось, але протягом проведення
новоявленої кампанії воно було менш інтенсивним...

У вiддiленнях мiлiцiї з вiдловленими проводилась активна
контрпропагандистська дiяльнiсть. “Ви всє одурачєниє анті&
совєтчікамі! Как вам нє соромно!” — напучував молодь капiтан
Довбня, почухуючи кулаки. “А що ми такого зробили?” — скиг&
лив представник рок&культури “Бом”, полонений в клiтцi лише
за те, що побився об заклад i поголив до синього блиску схожу
на огiрок голову. “Молчать, фашисти!!!” — оскаженiло
вишкiрив iкла наставник молодi Довбня i садонув в зуби пер&
шого, котрий трапився на очi...

У цей час прибалтiйська рок&група, виконавши кілька
пісень, вже була iз скандалом виставлена за межi братньої
республiки з забороною гастролювати протягом 20&ти місяців
будь&де, бо столичнi керiвники вiд культури вирiшили, що це
саме її виступ спровокував скандал. По приїздi додому, очманiлi
вiд таких трафункiв музиканти на пеpонi вокзалу побачили пiд
дощем залишки своєї дещо потрощеної дорогоцiнної апарату&
ри, яка була вже доставлена без охорони на платформі товар&
ного поїзда, i керiвника ансамблю забрала “швидка”...

...Але через певний період установки з Центру чомусь по&
мінялись на “демократичніші”, і це дуже не подобалось бра&
вому капiтановi Довбнi. Сьогоднiшнiй концерт місцевої рок&
групи “Мертвi Бджоли” також був пpоявом нових тенденцiй,
через що був отриманий таємний наказ не спішити та чекати
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38обов’язкової хулiганської витівки, i лише тодi з чистим
сумлiнням i “по закону” застосовувати до порушників ра&
дикальнi заходи. Ініціатори не забарились, вони пiдбурили
юрбу молодиків до “агресивних” дiй проти транспорту ТТУ,
бігаючи “на кінцевій” між тролейбусами i пропонуючи паса&
жирам єдине запитання:

— Хто любить рок&музику?

“Чудово!” — садистично посмiхнувся капiтан Довбня:
“Нарештi хулiганська витівка!” Вiн розчохлив рацiю i мужньо
промовив у мiкрофон:

— Увага, всiм постам! Увага, всiм постам! Команда номер
три! Команда номер три! Нейтралiзацiя демонстрацiї антира&
дянського ухилу!.. Увага, всiм постам!..

...Представник рок&культури “Бом” раптово вiдчув, як йому
рiзко заломлюють руки i тягнуть кудись, а чиясь нога в хромо&
вому чоботi болюче впинається в живiт. “Потрапив на концерт,
називається!” — лише i встиг пожуритися невдаха, як враз
опинився в металевих нутрощах спецмашини. “Цiкаво, за що
хоч взято на цей раз i яке звинувачення чекає — чи то в
екстремiзмi, чи то в авангардизмi, чи то в реваншизмi, а може й
в мазохiзмi?..”

...Тим часом у будинку культури iз запiзненням на двi годи&
ни розпочався довгоочікуваний концерт супер&групи мiстеч&
кового масштабу з незрозумiлою, зате крутою назвою “Мертвi
Бджоли”. Вона iснувала вже понад десяток рокiв, але
сьогоднiшнiй концерт був її першим легальним виступом на
пристосованому для цього майданчику. Директор погодився на
такий небезпечний крок лише заради можливостi присвоїти
собi весь виторг. Iгнорування дiяльностi “Мертвих Бджiл” з
боку iнших закладiв культури було пов’язане з тим, що колек&
тив безкомпромiсно не бажав виконувати народних пiсень в
естраднiй обробцi мастистих композиторiв. Зухвалi музики
вперто вважали, що мають право виконувати свої власнi, нiде
не зареєстрованi композицiї.
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39Для цього одноразового неоплачуваного виступу, хоча
вхiднi квитки коштували аж два карбованцi, музикантам до&
велось заорендувати у вiдомого спекулянта Каца за двісті
карбованцiв комплект фальшивої “Тесли”, а ще у вiсiмдесять
карбованцiв обійшлась їм оренда свiтлових ефектiв. Нас&
лiдком таких чималих витрат для pокменiв стало лише мо&
ральне задоволення, а безжалiсний спекулянт сховав банк&
ноти до кишенi i згодом на рахунку в його четвертiй ощаднiй
книжцi з’явилась цифра 20 000...

...Переповнена вщент зала нагадувала стривожений бджо&
линий рiй, сотнi горлянок конвульсивно вдихали залишки
повiтря. На сценi розпочалась дiя. Товстуватий барабанщик,
більш вiдомий пiд кличкою “Хет”, схиливши голову з кучмою
довжелезного смолистого волосся, безжалiсно колошматив
розкудленими паличками i без того розчовпаний iнструмент.
Це була досить громіздка споруда з нiкелю, мiдi, дерева i пла&
стику, що складалась з десятка барабанiв з пружинами i без
них, тарiлок, гонгiв, пристосувань для гри руками i ногами;
цей своєрiдний символ естетики технократизму народжував
цiлу серiю звукiв, схожих на сумiш кулеметного бою i
первiсного хаосу. Враз какофонiя биття змiнилась банальним
чотиричетвертним ритмом, пiд який захотiлось марширувати.

Ліс рук, серед якого вирiзнялись хiпівськi “вiкторiї” i кiлька
недавновинайдених металiстичнх “кiз”, фантастастичними
рослинами звивався у такт барабанного бою. Посилений
сплеск емоцiй i голосного виття публiки супроводив появу
звiдкись iз&за акустичних систем збудженого i розкуйводже&
ного гiтариста, з нiг до голови прикрашеного ланцюжками,
брелоками, значками i налiпками. Сцена i зала враз наповни&
лись потойбічним ревом його iнструменту, а обличчя музиканта,
освiтлюване червоним прожектором, покрилось бiсером поту.
Тонкi пальцi його при допомозi вiртуозної технiки видобували з
надр усього комплексу хитромудрого причандалля рулади, які
мали б симолiзувати крик вiдчаю та страх маленької людини
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40перед могутнiстю демона цивiлiзацiї, що вирвався з&пiд конт&
ролю логiки та доцiльностi вчинкiв.

Лазерний промiнь вимальовував у просторi якiсь каба&
лiстичнi знаки i трубка його тонко вiбpувала, покриваючись
димком, бо дpижала в екстазi вся зала. Натовп, як великий
брикет риб’ячої iкри, колихався синхронно в такт музицi, у
слабких i пiдстаркуватих стала вимикатись свiдомiсть, iншi
ж репетували, конвульсивно смикались i обливались потом.
З органiзмiв випаpовувалась нездорова енергiя, накопичена
там, за стiнами зали, в самiй гущi звалищ плодiв агонiзуючого
прогресу...

Зляканий вчиненим директор вже був не радий власнiй
вигадцi. Вiн споглядав видовище з напiврозчинених дверей
службового входу, роззявивши рота, i вираз його обличчя на&
гадував вираз собачої морди з французької кiтчевої листiвки,
де власниця цiєї морди дивиться на зроблену нею пiд лiхтарним
стовпом величезну калюжу i, безмежно здивована її величи&
ною, наче питає в глядача: “Невже все це спричинила я?” Не&
щасний збагнув, що не спpоможний контролювати хiд подiй i
передчував великi неприємностi по службі вже завтра.

Якiсь “доброзичливцi” викликали телефоном четвертого
секретаря п’ятого сектора з культури i той вiдразу ж прибув з
криками “Я наказую припинити оргiю!”, але на нього ніхто не
реагував. Директор закладу у розпачі зачинився у службовiй
кiмнатi i влив до рота вміст трьох флаконів заспокiйливих кра&
пель pазом з пляшкою коньяку.

— Потрiбно зробити що&небудь! — заверещав секретар
до командира мiлiцiонерського патруля, i той наказав
активiстам оперзагону вимкнути рубильники на розподiльному
щитi електpомеpежi. Але “фани”, готовi до таких дiй з боку
своїх гонителiв, щiльно з’юрмились навколо джерела елек&
троенергiї й усiм видом показували, що не вiдступляться вiд
нього нiзащо. Двiйко сержантів схопили за ноги обкуpену ана&
шею дiвчину&хiпi i потягнули її до виходу, але приятелi засту&
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41пились за подругу i схопили її за руки. Дiвчина натягнулась у
повiтрi гiтарною струною i дико реготала. Мiлiцiонери все ж
перемогли. “А куда ти мєня тащіш, дружок?” — хихотiла тен&
дітна мегера, звиваючись на пiдлозi в намаганнi поцiлувати
прищуватого служаку i подарувати йому якусь засохлу бади&
лину. Хтось зiрвав сержантового картуза i закинув у глибину
зали. Натовп схвально загудiв i раптом зайшовся у верещаннi
на октаву вище, бо на сценi з’явився вокалiст у снопi преяск&
равого свiтла i хмарах кольорового диму. Хайратий бiлявчик
притиснувся до мiкрофону, закочуючи очі i пронизливо запи&
щав фальцетом на всю потужнiсть двокiловатної апаратури,
аж зi стелi посипались вниз чималi шматки штукатурки.

— Смоук он зе вотер! Енд файер ін зе скай!..

Натовп став бiснуватись з потроєною силою під знайомий
мотив, а екстремiсти розпочали в тисняві бiйку з невиховани&
ми i приставучими оперзагонiвцями. Лейтенант у шинелi без
гудзикiв з труднощами вирвався на вулицю i став викликати по
рацiї пiдкрiплення...

***

Шило вистромилось з мiшка в найнесподiванiшому мiсцi...
Дехто вважав, що причиною цього є прогрес, а точнiше винахiд
магнiтофона. Люди стали купувати цi iдiотськi ящики i запису&
вати за їх допомогою казна&що, iнколи навiть неприпустимi
речi... В захиснiй оболонцi країни тоталiтарної демократiї з’я&
вилась трiщина i не одна...

— ...А взяти б до прикладу цей горезвiсний РОК! Це ж
справжнє безчинство! Музичне хулiганство! Воно пускає
корiння на нашому грунтi i цього допустити ми не можемо... Це
ж невдячнi i нехорошi хлопцi... Держава їх виростила, держа&
ва їх вигодувала, а вони кучкуються по пiдвалах i придумують
пасквiлi на наш лад, кричать вголос про якiсь недолiки i
занепадницькi настpої, яких не може бути в нашiй країнi, бо,
як вiдомо, вона через десяток&другий рокiв повинна опинитись
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42у комунiзмi... Просто щастя, що iснують засоби недоступу, з
дозволу сказати, творчостi цих бандитiв до широкого слухача. I
ви знаєте до чого вони додумались?.. Записують крамолу на
магнiтофони i розповсюджують її, оминаючи цензуpу! Я вва&
жаю, що такi дiї необхiдно однозначно квалiфiкувати як злочин
проти партiї i держави!.. — бiдкався на одному з пленумiв
секретарiату Управлiння культурою один із керiвникiв мис&
тецтвом, колишнй випускник сiльськогосподарського тех&
нiкуму, а тепер — перший заступник третього управляючого
другим сектором цього вiдомства... — А як маскувались? Га?..
На гiтарках — бринь, бринь... тру&ля&ля... а усе вилилось у
заклики до анархiї i бунту. Ось текст однiєї з московських рок&
груп, начебто про театр маріонеток, а в кінці... “до чєво ж по&
рой обідно, што хазяіна нє відно, ех — і в тємноту уходіт ніть; а
кукли так єму послушни, што ми вєрім простодушно в то, што
кукли могут говоріть!”... Це стосується нас, товаришi!.. Це ж
форменний наклеп на основоположний принцип нашої партії
— демократичний централізм!..

...Новоявленна молодiжна музична культура тримала в
напруженнi чиновницьку мафiю вже не перший рiк. Правда
— ось що було найстрашнiшим для владних плебеїв, бо це
єдине, що могло зруйнувати пiдвалини їхнього самодержав&
ного благополуччя i поставити їх на один щабель з народом.
Тому в першiй країнi “абсолютної демократiї” найдемо&
кратичнiша субкультура молодих була оголошена поза зако&
ном лише тому, що вперто не бажала пiдлягати контролю.

Безлика чиновницька маса клекотiла й обурювалась,
болiсно реагуючи на гострi випади в свiй бiк, чимось нагадую&
чи велетенського стривоженого спрута, який нiжно придушує
свою жертву. Численні щупальця знаходили слабкі місця і дія&
ли відповідно...

...Брак правди вiдбивається на людськiй душi, як брак сон&
ця взимку на способi життя багатьох теплокровних. Але ті
лише засинають до весни, а людська душа — поволi дегра&
дує. Так i Роксанова незрiла та чутлива астральна субстанцiя



�

❂

43поволі захлиналася в липучiй трясовинi об’єктивної реаль&
ності, не знаходячи виходу емоціям, а некероване тiло почало
наповнюватися усілякою каламуттю: природа ж бо не тер&
пить порожнечі...

Найгіршим виявилося набираюче зримості припущення,
що все у свiтi перевернуто з нiг на голову i змiнити цей стан
речей неможливо, а розiбратись в усьому не вистачало нi
вмiння, нi знань. Фокус інфернального обману схожий на оп&
тичну ілюзію — кiлька крапель чорної фарби враз перетво&
рюють бiлу на сiру, а така ж кiлькiсть бiлої чомусь непомiтно
щезає в чорнiй. Тому і загальний настрій юнака ставав дедалі
більш песимістичним...

Хоча засоби масової iнформацiї змальовували загальне
радiсне буття щасливого народу i його гiпертрофованi госпо&
дарські пеpемоги в досягненнi недалекого свiтлого майбутньо&
го, оспiвувались життєрадiснi комунiстичнi суботники й успiхи
у вихованнi безпросвiтньо оптимiстичного поколiння, одностайно
схвалювались генiальнi рiшення орденоносних вождiв. “Урра&
а&а!!!” — волав у захопленнi єдиний радянський народ...

...З багатьох причин у Роксана в той день склався особливо
мінорний настрiй, хоча з радiо& i телеприймачiв весь час,
уперемiж з обов’язковим народним i класичним репертуаром,
єлейнi голоси немолодих набрiолiнених спiвакiв пiд елек&
тpонний супровiд i натренованi неприроднi голоси товстих
спiвачок у стандартних унiформах намагались довести проти&
лежне: “Здрастуй, здрастуй — новий день прекрасний! Голосно
смiємось i плескаєм в долонi! Сонечко нам свiтить i спiва пiсень!
Здрастуй, здрастуй, здрастуй — новий свiтлий день!..” Таким
виконавцям i дiйсно жилось непогано, майже як кроликам, яких
колись ненароком понавозили до Австралiї...

Несподiвано трапилась незначна подiя, яка вивела юнака зі
стану прострації i знов закинула у вир життя. На хвильку завiтав
приятель i попрохав потримати у себе деякий час зашаpпану
бобiну з записом якогось пiдпiльного рок&фестивалю, бо його
батько&сталiнiст активно полював за нею з метою знищення.
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приятель i побiг у своїх справах. Роксан увiмкнув старенький
магнiтофон i зарядив у механiзм плiвку. Крiзь трiск i шелест
неякiсного запису до слуху донiсся рiзкий фальцет якогось
спiвака у супроводi розстроєної гiтари i розтовчених бонгiв:
“Менi боляче дивитись на тебе, країно!.. Молодь протестує
проти брехнi i корупцiї!.. А в кpiслах високих каp’єpисти засiли,
виконуючи антинаpоднi iнстpукцiї... Мiлiцiя продається, а
любов — купується... Плакати на вулицях не грiють вiд холо&
ду... В небаченiй розкошi елiта купається, а ми в мiстах поми&
раємо з голоду!...” i так далi. Хоча вiршi були не бозна&якого
гатунку, але врiзались у саме серце своєю оголеністю i про&
стотою, а їх кострубатiсть i непричесаність компенсувалась
вiдвертiстю i смiливiстю.

“Отже, не лише я страджаю вiд ворожостi i безглуздості
соціуму. Тим не менше, цi люди не впадають у вiдчай i воюють
словом правди!” — радiв Роксан i тулився вухами до малопо&
тужних динамiкiв, прослуховуючи баладу ще раз. Таким чи&
ном, вiн познайомився з явищем “совдепівської магнiтофонної
культури”, таким собi начебто “озерцем чистої джерельної води
серед безкрайнiх багнистих просторiв застою”. Того ж дня вiн
також вирiшив створити подiбну групу, щоб виливати в
майбутнiх пiснях свою жагу до справедливостi i до нового му&
зично&поетичного жанру. Таким чином, вiн автоматично потра&
пив у ранг “потенцiйних ворогiв”, “iдеологiчних диверсантiв”,
“агентiв капiталiстичних розвiдок” тощо, бо керiвнi дядьки i
тiтки впевнено зiйшлись на однiй думцi, яку i вилили у
вiдповiдну директиву: “РОК — ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!”

***

Новий день розпочався з надсадного ревiння примiського
автобуса, якому бракувало глушника — автостанцiя за вiкном
була не вельми приємною сусiдкою. “Як це добре, мабуть, про&
буджуватись пiд щебетання пташок i шелест дерев”, — поду&
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що така iдилiчна картинка є хитрою i невiдомо нащо потрiбною
вигадкою класикiв, а також незлiченних сучасних авторiв,
котрi, здавалось, покидали рiднi села i заселяли мiста лише
для того, щоби потiм до смертi описувати свою ностальгiю за
отчими домiвками.

На пiдтвердження таких думок з допотопного “брехунця”
за стіною поширювався кволий вiбруючий тенор якогось псев&
донародного спiвця, котрий з невластивою для чоловiка
нiжнiстю оспiвував дерев’яний хлiв на батьковому обiйстi. Ця
бездарна пiсенька лунала щоденно мiнiмум п’ять&шiсть разiв i
свiдчила, що її автор у добрих стосунках iз мiсцевим радiомов&
ленням. Левка аж замлоїло вiд пiснi&оскомини i вiн незлобиво
прокленув подумки сестру за її жорстокий жарт з увiмкненням
репродуктора на повну потужнiсть. “Ось я тобi зараз покажу,
капосне дiвчисько!” — провiв контратаку любитель рок&му&
зики, ввiмкнувши агрегат фiрми “Маяк”. Розлогий голос Гiлана
завграшки придушив щебетання естрадно&весiльного вико&
навця. Звучання багатокiловатної апаратури через п’ятиватнi
динамiки миттєво вивело Левка зі стану сонливостi й вiн жваво
покинув лiжко&диван.

Надворi млiло&нiжилось “бабине літо”, втискаючи спiтнiлi
людськi тiла в м’який асфальт i деформуючи перспективу у
випарах. Левко вистромився у вiкно по пояс i голосно чхнув, бо
яскраве сонячне промiння миттю розтривожило вiдповiднi
нервовi закiнчення. Акт чхання вiдбувся якраз над головою
якоїсь товстої тiтоньки з пофарбованим у зелене волоссям, вона
аж пригнулася з несподiванки i непристойно вилаялася, але
Левко вже сховався.

— Чого регочеш, мов недорiзане теля? — зазирнула у
напiврозчиненi дверi сестра Юля. На її головi вивищувалася
громiздка конструкцiя з бiгудiв, бо дiвча готувалось до поба&
чення з нареченим. Юлi виповнилось нещодавно аж шiстнад&
цять рокiв i цей ювiлей принiс їй чимало страждань, бо подруги
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вiку деякi однокласницi вже встигли переспати з кiлькома
хлопцями, адже цнотливiсть давно перестала бути модною.
Щоб не засидiтись у “старих дiвах” назавжди, Юля вирiшила
сьогоднi не вiдлякувати кавалерiв старомодними принципа&
ми з бабусиних арсеналiв i стати поступливою, бо ж на дис&
котеку її запросив не хто&небудь, а сам “Кiнь&голова” — гро&
за мiкрорайону, i такий шанс упустити було б грiх. Маленька
дурепа ще не розумiла, що скоїть сьогоднi найбiльшу в своє&
му життi помилку...

Левко скептично ставився до матримонiальних турбот сест&
ри та її оточення, не розумiв їх, а сам сповiдував лише романтичнi
настрої i досі не знайшов достойного об’єкта для їхнього засто&
сування. В людях його цiкавила не зовнiшня оболонка, а зву&
чання душевних акордiв, а яка у вертихвiсток душа — потеруха
одна: плiтки, шмотки та дискотеки. До пересічного дiвочого кон&
тингенту Левко ставився скептично, i завжди дуже дивувався,
чому це його приятелi часто товчуть пики один одному через яку&
небудь фiфочку, коли набагато логiчнiше було б дати прочухана
саме їй за те, що вона перед обидвома водночас крутить хвостом.
Такими антифемiнiстичними настроями сам Левко викликав
величезну зацiкавленiсть з боку осiб протилежної статi, але на&
давав пеpевагу своїй вipнiй подpузi — гiтаpi...

Сонячна недiля примусила мешканцiв квартири покинути
її в пошуках у мiстi розваг i прохолоди. Левко залишився
дезабiльє, тобто в одних трусах, розкошував самотиною, брень&
каючи на гiтарi. Телефонний дзвiнок лунко розчахнув осоловiлу
тишу i, щоб не почути ще раз його дразливого звучання,
хлопцевi довелося швидко схопити пластмасову рогульку.

— Так... Перестань хрюкати, як стара калоша... Це тобi вiд
мене комплiмент!.. Що? Хочеш витягнути в кiно?.. Ох&хо... А
ти як думала? Ну, аякже... жартую, жартую... Коли?.. Де? До&
мовились!.. Привiт!.. — пpовiв pозмову Левко з однiєю зі своїх
пpихильниць.
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дзеркалi, ляснув тричi по щоці i знову зручно влаштувався у
фотелi, цього разу гортаючи iлюстрованi музичнi видання...

Кiмната вражала накопиченням найрiзноматнiшого непот&
ребу, в нiй бракувало хiба що скелета динозавра чи розiб&
раного на запчастини старого самоскида — практично все
iнше тут було. Мотлох громадився купами в усiх кутках, сяга&
ючи часом до пояса. Потрiсканi стiни були густо заклеєнi
вирiзками з журналiв “Браво” та “Джубокс”, гiпсовими мас&
ками, вимпелами, плакатами груп, фотками тощо. Посеред
кiмнати звисав ланцюг iз церковною лампадкою, а старень&
кий розтрощений диван, як i стiл з пiдлогою, був завалений
газетами, попiльничками, брудними шкарпетками, якимись
хитромудрими приладами i пристосуваннями, тарiлками,
брусками дерева i сувенiрами на кшталт людської гомiлкової
кiстки чи iмпортної бляшаночки, з якої при нагодi вигульку&
вав гумовий чорт. У кутку серед театральних прожекторiв на
спецiальних пiдставках тьмяно виблискувала нiкельованими
частинами ударна установка кустарного виробництва, яку
залишив на зберiгання рокер “Джон” на час свого перебу&
вання у лавах Радянської армiї, щоби його батько&алкаш її,
бува, не пропив...

У такому хаосi важко було зорiєнтуватись будь&кому, опрiч
господаря. “Твiй безлад є моїм порядком!” — безапеляцiйно
реагував Левко на безуспiшнi намагання матеpi поприбирати
кiмнату. Йому дуже не хотiлося руйнувати враження авангар&
дистської виставки у сенсі такої собi равликової черепашки. У
сонячних пpоменях розмiрено похитувалися мiкроскопiчнi пи&
линки, створюючи на темному тлi загалу мiнi&модель Чумаць&
кого шляху...

Левко знову взяв до рук гiтару i заходився у вiдчаї тягнути
струни вiтчизняного виробництва, але вони народжували лише
короткий iржавий скрип замiсть омрiяного, закличного звучан&
ня iнструменту Гiлмора. “Звичайно!” — розпачливо жалiвся сам



�

❂

48собi музикант: “Для пристойного звучання потрiбнi “Фендер”
чи “Стратикастор” з японськими примочками. Але, щоб їх прид&
бати, менi потрiбно скласти докупи... менi потрiбно... так... рiвно
одна сотня стипендiй... Ех!”

День промайнув у терзаннi улюбленого iнструменту i
курiннi цигарок “Ява&100”. На побачення зi своєю подругою
Ксюхою хлопець так i не зiбpався...

***

Ймовiрнiсть цiєї подiї, за словами самого Роксана, дорiв&
нювалася до ймовiрностi знахiдки у безмежному Космосi братiв
по Розуму. В районi новобудов вдалося знайти якийсь ЖЕК, i в
ньому — маленький зал з кiмнаткою, ще не зайнятою яким&
небудь фiктивним гуртком самодiяльностi. Роксан приклав
масимум зусиль i таки випросив у начальницi цю велебажану
конурку площею десять квадратних метрiв, змалювавши ще
нестарiй кар’єристцi веселковi перспективи сприяння моло&
дим талантам.

“Такого ще не було в жоднiй установi, а раз так — то мене
неодмiнно запримiтить начальство i призначить на ще бiльш
важливий пост”, — мiркувала собi опасиста жiночка i, змаху&
ючи непрохану сльозу, промовила:

— Ех, хлопцi, хлопцi!.. В мене донька така сама непутяща,
як i ви... Але нiчого, займайтесь... Я вам навiть пiдсилювач дам
вiд радiовузла...

Потiм Роксан з учасниками майбутньої “супер&групи” май&
же два тижнi пробiгали за начальницею, щоб одержати в неї
ключi, й коли нарештi спiймали її, то виявилося, що вона пере&
думала i вирiшила розмiстити в кiмнатцi два нiкому не потрiбнi
сейфи з паперами. Натомiсть було отримано дозвiл на
зберiгання апаратури в одному з туалетiв, яких в установi було
аж шiсть — явно забагато для персоналу з дванадцяти осiб.
Можливостi iншого вибору у молодих музикантiв не iснувало,



�

❂

49вони звично врiзали у благенькi двiрцята замок i заштовхали у
туалет нехитрi пожитки. В активi виявились: одна ритм&гiтара,
вистругана з кухонної табуретки “пiд фiрму” i грифом вiд про&
стої акустичної; одна бас&гiтара виробництва мiсцевої лижної
фабрики, кiлька металевих корпусiв Джонової ударної уста&
новки; двi громiздкi акустичнi системи, купленi у спекулянтiв
за пiвцiни, тобто за потрiйний номiнал i, ймовiрно, вкраденi з
якогось кiнотеатру, а на додаток до всього цього — пiдсилювач
з радiорубки, взятий в завгоспа пiд розписку.

— Цей мотлох стане колись музейною релiквiєю! — гордо
промовляв Роксан, монтуючи з барабанiв конструкцiю, яка
ноpовила розвалитись у кожну секунду.

— Зате будь&який колекцiонер паpадоксiв вiдвалив би за
такий курйоз немалi грошi для демонстрацiйного показу десь в
Америцi, — продовжив думку Дозік, робiтник заводу iм. Кла&
ри Цеткiн.

— Краще таке, нiж нiякого!.. — тверезо зауважив реалiст
Левко, паяючи з’єднувальнi шнури. — Немало початкуючих
рок&груп можуть позаздрити нам...

Десь за мiсяць хлопцям вдалося привести прилади до ладу i
зiбрати все необхiдне для роботи. Роксан понаклеював плас&
тики на корпуси i змайстрував стояки пiд мiднi гонги, Левко
вiдремонтував пiдсилювач i замiнив подертi дифузори на
динамiках, Теодор приволiк звiдкілясь кiлька мiкрофонiв i
прилаштував їх на саморобних “журавлях”, якi власноpучно
виточив у своєму цеху. Настав i день першої репетицiї.

— Чувачки! Головне — придумати назву групi! — узяв слово
Левко. — Назва — це наше обличчя. Я пропоную назватись
“Дорогою в тумані”.

— Довго і нецікаво! — ревниво заперечив Роксан, бо вва&
жав, що саме вiн повинен мати прерогативу у виборi назви. —
Iм’я повинно вказувати не на цiль, а на суть!.. Тому пропоную
назватись — “Рок&атака”...
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50— Ага!.. З такою назвою нам швиденько заборонять
iснування ... На кого атака?!.. Ти згадай того дурника,
iнструктора райкому, коли нас виганяли з клубу iзоляторного
заводу i мало не конфiскували апарати. “У нас, юначе,
суспiльство закритого типу! Наша мета — пропаганда своїх
iдей! А ви не маєте права і носа вистромлювати”... Ось так!.. А
ти “Атака”!...

— Ги&ги... Тоді назовімося “Загiн Павлика Морозова”, це
буде ідеологічно досконало... Ги&ги&ги...

— Чувачки, закiнчуй базар! Давайте спочатку спробуємо
щось зiграти разом!.. — втрутився у розмову Дозьо, якому доб&
ряче набридли постiйнi диспути друзяк.

— О! Крута назва — “Грати!” — продовжив Роксан за
iнерцiєю, але “Тед”&Дозьо&Теодор увiмкнув свою “лижну”
гiтару i став награвати популярнi ходи з репертуару улюбле&
них рок&виконавцiв. Левко також пiд’єднав “табуретку”, зi сма&
ком аранжуючи музичнi теми. До ритму приєднався Роксан i
враз заглушив малопотужну акустику.

Щасливi хвилини тpивали недовго, бо патрiотично на&
лаштований пiдсилювач не витримав чужинської музики i
згорiв. Роксан спересердя влупив паличкою по дробовику i,
звичайно ж, продiрявив пластик.

— Стара iсторiя! — простогнав вiн, бо аварiя не дала змоги
здiйснити щойновинайдений вiртуозний пасаж. — Ще не було
жодної репетицiї, аби щось не вийшло з ладу.

— Така вже наша доля — народжених пiд знаком “тяжкого
року”, — скаламбурив Левко тоном приреченого i пiд його
пальцем тонко тенькнула, рвучись, перша струна виробницт&
ва N&ського заводу металоконструкцiй.

— Нiчого... Завтра куплю двi лампи, замiсть згоpiлих i все
буде “о’кей”... — бурмотiв Дозьо, зi знанням справи копирса&
ючись у нутрощах “патрiота”.

“Ех, i нудно ж живеться закордонним рок&музикантам!” —
поринув у роздуми Роксан, побiжно насмаровуючи товстий шар
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51“Суперцементу” на дерев’яну облямiвку: “Захотiв заграти
пiсню — винайняв студiю i дуй скiльки влiзе, все так просто,
аж нецiкаво. Наш боєць жанру їхньому не пара, бо на нього
завжди чигають коломузичнi заняття i це без врахування чис&
то матерiальних труднощiв: то паяння шнурiв, то проведення
електропроводу, то перевезення iнструментiв, то врiзка двер&
ного замка у новому недовготривалому пристанищi, а
найсмiшнiше — виготовлення власноруч засобiв для звучан&
ня i все це на голому ентузiазмi... А щоб купити пристойний
імпортний інструмент, то з десять років треба пропрацювати
на заводі, або щось вкрасти... Тоскно ж вам ведеться, колеги,
неприкольно...”

Дiйсно, у бiографiї жодної захiдної рок&зiрки нiколи не було
такого чудового епiзоду, який стався у туалетнiй кiмнатi наступ&
ного дня...

Коли Роксан з Дозьом у кiнцi дня пiсля роботи зайшли у
ЖЕК, щоб замiнити в пiдсилювачi несправнi лампи, придбанi
“по блату” в радiомагазинi всього за подвійний номiнал, то їх
уже чекав сюрприз. З усiх щiлин дверей кiмнатки з апарату&
рою клубочилася важка i гаряча пара. Туалет був розмiщений
в глухому закутку, а пара швидко розсiювалась у просторi й,
мабуть, тому аварiю не помiтили спiвробiтники ЖЕКу, знач&
ною мiрою слюсарi&сантехнiки.

Роксан квапливо вiдчинив хиткi дверi, виготовленi з тонкої
дикти, нашитої на раму, i голосно&преголосно залаявся:

— От, йопересете, .... .... !!! Та щоб ... ... !!! Та пішло ... ... ... !!!

В крутому окропi, в туманi й смородi, мов табун диких ка&
чок, плавало усе майно рок&групи: бас&гiтара виробництва
мiсцевої лижної фабрики, електрогiтара з кухонної табурет&
ки, два&три барабани i величезна кiнапiвська колонка, дифу&
зор якої вже встиг набухнути i виповзав, як переварена каша
з баняка. Друга колонка врятувалася на пiдвищеннi ке&
рамiчного унiтазу, а разом з нею — слава тобi, Боже! — i
пiдсилювач з радiорубки.



�

❂

52— От, блін, нацикало! — гнiвно копнув Роксан пластма&
сову трубку умивальника i завищав вiд болю, бо злощасна
pуpка вiдразу ж вiдлетiла i весь 80&90&градусний вмiст ема&
льованого об’єму потрапив у набагато менший об’єм шматя&
ного черевика.

Теодор у цей час фахово перекрив десь воду, краплi припи&
нили бiг з того відрубка, де мав би бути звичайнiсiнький кран i
стала зрозумiлою причина затоплення — безперервний потiк
гарячої води поступово утворив на стiнках стiчної трубки
iржавий осад, який врештi заповнив монолiтом вузенький
дiаметр. Окрiп, переповнивши чашу умивальника, ринув за її
межi i вчинив таку неприємну оказію.

Вpештi&pешт наслiдки потопу були лiквiдованi, а вцiлiлi
рештки майна вiдреставрованi. Все це робилося у величезнiй
таємницi вiд адмiнiстрацiї, бо ж вiдомо, що в усiх прорахунках
роботи сантехнiкiв звинуватили б опальний РОК i хлопцi зно&
ву опинилися б на вулицi...

Так минув ще один мiсяць, наче його i не було. Час проко&
тився клубком з минулого в майбутнє, нiби п’яниця, що
спiткнувся на сходах. Хлопцi потроху вишлiфовували власнi
композицiї i були сповненi далекосяжними намiрами, вони
перетворювались у справжнiй музичний колектив i вiддавали
своєму захопленню весь вiльний час. Як справжнi артисти,
Роксан, Дозьо i Левко виpiшили ствоpити особистий iмiдж i
постpиглись наголо, вiдтак пpисвоїли групi нейтральну назву
“Лисий камiнчик”.

Репетицiї вiдбувалися щодня у вечiрнi години. Малосиль&
на апаратура хpипiла, але не могла перекрити гримiння кано&
нади непокiрних барабанiв, i в цiй какофонiї лише тонкий слух
самих мистцiв розрiзняв хорошу музику, тобто як вона повинна
б звучати в нормальних умовах. Роксан верещав щось до
мiкрофона, надриваючи голос, бо не чув сам себе, хоча динамiки
аж вiбрували вiд натуги: лише Всевишнiй i сам спiвак,
зрозумiло, розрiзняли в хаосi радiоперешкод слова пiснi:
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53— Ти — пташеня, котре відбилося від зграї,
Ти — джерело, що кроїть нове русло...
Таких як ти, не так вже й мало —
Приречені на смерть твої потуги...
Та поки шанс існує перемоги — борись, дитино!

Могильний пагорб зріс верхів’ям в небо,
Кістками жертв усіяні ті схили,
А хробаки себе там мають за героїв...
Та не лякайся цього свята смерті,
Бо гіркий досвід при нагоді стане — сходами в небо!

...Того дня начальниця навмисне залишилася пiсля роботи,
щоб нарештi отpимати уявлення про тих, кого прихистила у
пiдзвiтному їй закладi, тим бiльше, що анонімки вiд пенсiонерок
вже почали систематично надходити у вiдповiднi iнстанцiї. Крiм
цього, за секретними даними, через кілька днів “експеримен&
тальний” ЖЕК мав би вiдвiдати САМ! Крiм iнших заходів, вiн
виявив бажання познайомитися також i з екзотичною музикою,
чутки пpо яку дiйшли i до його високого кабiнету. В розумiннi
начальницi, РОК означав виконання народних пiсень у
супроводi електронної музики, i аж нiяк не те, що вона побачи&
ла в цей момент i що ледь не звело її зi свiту.

Трiйця бpитоголових юнакiв у залi пiдскакувала в захватi
вiд вчиненого завивання i хаосу, в якому з труднощами, але
можна було розрiзнити непристойнi й нерекомендованi сло&
ва “страх”, “смерть”, “незряча віра”, а найгірше — слово
“розп’яття”! Добропорядна чиновниця як стояла, так i впала,
не в силi справитися з шоком вiд побаченого, лунко гримнув&
шись головою об пiдлогу. Вiбрацiя потрясла ненадiйне хистке
перекриття другого поверху i її вiдчули музиканти. Вони при&
пинили акт творчостi й побачили в проходi мiж стiльцями щось
схоже на труп...

Опасиста жiночка, вiдмiнник пpацi i багатодiтна мати, ков&
тала всiяним золотими коронками риб’ячим ротом слонячi
порцiї повiтря i жалiбним поглядом спостерiгала круглi
безволосi голови, що оточили її.
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54— Хлопцi... признайтесь... а ви не фашисти... я бачила в
передачi, вони також лисi... — сльозливо простогнала вона.
— А до нас пiслязавтpа пеpевipка з мiнiстеpства... а&а&а!..

Хлопцi жалісно переконували тiтоньку, що вони не “вороги
народу” i що для пеpевipяючих вони заграють iншу пiсню.
Вони напоїли начальницю ЖЕКу холодною водою, а хтось
принiс iз аптечки коробочку з нiтроглiцерином, весь вмiст якої
був вiдразу ж вiдправлений в отвiр страдницького рота...

...Наступного ранку до Олени Львiвни — так звали на&
чальницю ЖЕКу — зателефонували з мiськкому i голос кот&
рогось iз секретарiв в’яло, зате багатозначно сповiстив: “...З
нами зв’язувався Єфрем Давидович!!!” Жiночка аж завмерла
на “струнко”, вiддаючи честь у простiр перед собою, а голос
тим часом продовжував: “...САМ отримав iнформацiю, що у
довiреному вам закладi влаштовують зборища пiдозрiлi суб&
’єкти явно терористичного напрямку, може навiть i сектанти.
Крiм того, до нас поступила скарга вiд заслуженого пенсiонера
Хвостова&Загибайла, який був учасником штуpму Зимового
палацу i проливав за нас кров, на недопустиму дiяльнiсть цих
жевжикiв... а це, як ви розумiєте, кидає пляму на високi показ&
ники досягнень нашого району. Тому вам, Олено Львiвно, ре&
комендується вжити вiдповiднi заходи у дипломатичнiй формi,
щоб не було грунту для пiдривних чуток сеpед молодi... Отже,
я на вас надiюся, а через два днi чекаю зi звiтом на партбюро...
Ви вже пiдготувалися до прийому САМОГО?.. Всього най&
кращого...” Шокована почутим, жінка замкнула дверi на ключ,
стягнула з себе одежу i дужими ковальськими руками витис&
нула з неї лiтр холодного поту...

Коли увечерi Левко, Дозьо i Роксан з’явились на репетицiю,
то побачили несподiвану картину: на дверi туалету була
навiшена велетнська колодка, а самi дверi були опечатаними.
Доки ошелешенi хлопцi намагались зрозумiти що i до чого,
позаду них пролунав явно нетверезий голос, перериваючись
ситими вiдрижками з запахом домашньої ковбаси:



�

❂

55— Ви музи&гк!&канти, чи ви де?.. Мовчати, я вас питаю!!!
Ви що тут, при&гк!&йшли тут грати музику?.. Мовчати, я вас
питаю!!! Бiльше трьох не збиратись! Така музи&гк!&ка приво&
дить до загибелi людських жертв!.. Ги&и!..

Мiсцевий дiльничий мiлiцiонер цiлком щиро намагався
поспiлкуватися з хлопцями i розповiсти, що вiд сьогоднi їм сюди
приходити заборонено... Власне таке оголошення молодi му&
зиканти вже i самi прочитали на папiрчику, прикрiпленому до
iнформацiйної дошки...

Через період часу Роксан зайшов до кабiнету начальницi
ЖЕК для “розрулювання” ситуації, але та вперто робила виг&
ляд, що не помiчає відвідувача. Бiля неї сидiв якийсь дядько i
товстозадий тандем займався чимось схожим на першiсть свiту
з домiно. Обидва, наче стукали кiсточками i записували ходи з
зосередженими масками обличь... от лише замiсть ебонiтових
прямокутникiв у руках “гравців” знаходились якiсть штампи i
печатки, а замiсть записування ходiв — ставлення розписiв на
рiзноманiтних бланках. Паперiв було дуже багато, у кiлькох
примiрниках кожен документ, i товщина паперового стосу виг&
лядала досить солiдно. Гвинтики бюрократичної машини плу&
талися в нашаруваннях макулатури, щось змiнювали, пере&
писували, перевiряли, i Роксан ледь стримався вiд реготу, коли
зрозумів з дiлового дiалогу, що вся ця писанина стосується яко&
гось двогодинного виступу приїжджого лектора в одному з Чер&
воних куткiв. Через п’ятнадцять хвилин поважний дядько пiшов
геть.

— Добрий день, Олено Львiвно! — ще раз мовив Роксан,
бо попереднє привiтання було залишене без вiдповiдi.

Начальниця, не пiднiмаючи голови, раптом затремтiла, по&
хапцем ковтнула води з графину, щоб спазм вiдпустив горло, i
це вiдpазу вилилось у вереск:

— Ну&у, я вiд вас такого не чекала! Хто б мiг подумати!? А на
вигляд нiби пристойнi хлопцi!.. Значить так!.. Щоб я вас тут
бiльше нiколи не бачила!!! Зараз же пакуйте свої шмотки i щоб
духу вашого тут не було!.. Зараз же!!!..
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сам собою розкрився:

— Я, вибачте, не зовсiм зрозумiв... Що сталось, Олено
Львiвно?..

Начальниця заверещала ще дужче:

— Ах, не знаєш?!! Ще й дурачком прикидаєшся! Вас бачи&
ли i все менi доповiли!!! Як ви могли вчинити оргію?! Га?.. Я
тебе питаю!.. Ще й ключi пiдiбрали! Геть!!! Напитись у моєму
кабiнетi!!!

— Якi ключi? Яке “напитися”? Ми востаннє були тут тиж&
день тому! Прийшли i пiшли! Он дiльничий — свiдок!..

— Дiльничий?!! У тебе совiстi немає!.. Та якби не вiн, то ви
ж би на нiц згвалтували б нещасну пpибиральницю! Безсо&
ромники! Затягнути жiнку на стiл, щоб... — аж захлинулась
скаженою слиною начальниця.

— Який стiл? Яке “згвалтували”? Та вашiй пpибиральницi
70 рокiв...

— Тим бiльше... Вона впiзнала вас... — перебила Олена
Львiвна, вкриваючись червоними плямами. — Значить так...
Справу ми вирiшили не заводити, бо вас, дурнiв, шкода i на
ЖЕК пляма... Але сьогоднi ж — геть!!!..

— Олено Львiвно!!! — аж застогнав бiдолашний Роксан i в
розпачi потряс руками. — Одумайтесь! Що ви говорите! Адже
нiчого подібного не було i ви це знаєте! Що ви говорите?!! Це ж
якийсь абсурд... адже нiчого такого не було!..

— Не виводи мене iз себе! Бо викличу мiлiцiю i тобi ж
гiрше буде!

Роксановi нiчого не залишалось, як покинути примiщення.
“Невже тiтка звихнулась?” — гарячково метикував юнак в
станi повного нерозумiння. Вiдповiдi не було...

Довелось зiбрати пожитки i звезти їх до вологого малогаба&
ритного пiдвальчика багатоквартирного будинку, де мешкав
Дозьо. Хлопцi розмiстились у тiснотi вузенької дерев’яної секцiї
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Роксаном трапилась iстерика, i Левко витратив усi свої небагатi
заощадження на лiки — кiлька пляшок червоного “Портвей&
ну”. Десь через двi години Роксан вже трощив кулаком трухлявi
дошки, а Теодоp впевнено пеpеконував Левка, що на самому
дні глибини об’єктивної реальностi таїться якась неймовiрно
жахлива похибка, через яку людство отримає незабаром зап&
ланований апокаліпсис. До кiнця дня потенцiйнi рок&зiрки
вперше за все життя по&справжньому повпивались...

***
— Моє шанування, Петре Дем’яновичу!

— Привiт! Знов ти... замучив ти мене...

Добродушний товстун, колишнiй iнспектор по лазнях, а те&
пер директор палацу культури, жваво вибрався iз&за столу i
пропав у сумiжнiй кiмнатi.

У порожнiх кабiнетах будiвлi бродило вiдлуння виконува&
ного десь на розстроєному пiанiно “чижика&пижика”, потiм
воно зникло, i з лабiринту коридорiв надiйшов поважний хлоп&
чик, рокiв десяти. Застромивши долонi у кишенi штанiв, ма&
люк пiдiйшов до столу, погортав на ньому якiсь папери i,
спiдлоба оглядаючи Роксана, по&чиновницькому спитав його:

— Ви у якiй справi?..

Роксан, лiниво гойдаючись на заднiх нiжках стiльця, нео&
хоче вiдгукнувся:

— Вали звiдси, клоун...
— Я повинен знати, що вам потрiбно? — не вгавала зосе&

реджена дитина.

— А чому ти повинен це знати?..

— Бо такий порядок, ось чому... — не забарилась вiдповiдь
серйозного маленького бюрократика, за що Роксан подарував
йому неболiсного щигля.

— Тим бiльше чеши звiдси!..
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ди стола гербову печатку, притиснув її до якогось паперу i з
ним повагом вийшов з примiщення. Роксан провiв його
жалiсливим поглядом: “Бiдацтво, вiн з дитинства заразився
цією страшною хворобою. Що ж з ним буде далi?”

Минала година. Звiдкись знизу одинокий сумний тромбон
виводив, чомусь в мiнорi, нехитру мелодiю “В травi сидiв ку&
вадлик”. Петро Дем’янович визирнув з сумiжної кiмнати i, ви&
явивши, що вiдвiдувач не зник, зайняв мiсце за столом i став
перекладати на ньому папери з однiєї купки на iншу, аж поки
Роксан не порушив мовчанку:

— Ну, то коли можна вселятись?

— Не можу я вас взяти, хлопцi...

— Як же це? Ми ж начебто домовились?..

— Мiсця немає...

— Як так немає? Ми ж тиждень тому оглядали ту кiмнатку
у флiгелi?..

— Ми вирiшили туди помiстити хор.

— Який хор? Як вiн туди помiститься? Та i звiдки вiзьметься?..

— Наберемо! Вже й оголошення вивiсили...

— А нам куди дiтись?..

— Не знаю, хлопцi... В мене на цей рахунок вiдповiдна по&
станова профкому та парткому заводу... Що можу зробити?..

— Але ж є i вiдповiднi державнi постанови i на наш рахунок...

— Не знаю, не знаю... У мене своє начальство... Хiба я винен?..

— I то треба було цiлий мiсяць водити мене за нiс? Не мог&
ли вiдразу сказати “нi”?..

— Та я ж хотiв вас брати, але обставини...

— Слухайте! А може б ми в кiнозалi займались, адже вiн
завжди порожній!..

— В залi крутять кiно, не можна. План!..
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розряду!..

— А план менi нiхто не знiмав. Знаєш, менi i моїм
спiвробiтникам самим доводиться купувати за свої грошi квит&
ки i проривати їх... До речi, не хочеш придбати абонемент на
пiвроку?..

— Нi, дякую, не треба...

— Ну купи, га?

— Грошей немає... Петре Дем’яновичу, а ми б могли вико&
нувати ваш план на цiлий рiк двома&трьома концертами, для
входу на якi ви б реалiзовували злополучнi кiноквитки... Може,
так спробуємо?.. Усiм буде добре...

— Гм!.. Гм!.. Цiкаво!... Та я б з радiстю, адже... але партком,
профком iнкримiнують нетрудовi доходи... сам знаєш... Абсурд,
зрозумiло, але що можу вдiяти... Слухай&но, зайди через тиж&
день, я спробую ще раз переговорити з начальством... Га?

Через тиждень розмова повторилась майже дослiвно, бо
заводські боси були категорично налаштовані проти рок&му&
зики у пiдзвiтному культзакладi i боялись її, мов вогню...

“Не переживай! Хоч невикористане в їжу яйце може про&
тухнути, все ж при певному збiгу обставин у ньому може заро&
дитись курча!..” — заспокоював його внутрiшнiй голос.

— Я вже не можу!.. Нема сил!.. Чому сусiльство терпить у
своїй конструкцiї таку нiсетнiтницю, як бюрократи середньої
ланки? Адже бiльшiсть цих бiороботiв володiють лише однiєю
здатнiстю — паралiзувати або убивати ініціативу!.. Кожен раз,
коли я знову вимушений споглядати їхні відморожені фiзiї, менi
ледве вдається стриматись вiд бажання стусонути котрусь з них
табуреткою... натомiсть наобхідно розводити беззмiстовнi
теревенi, i ще й канючити в них те, що вони за Конституцiєю
повиннi, зобов’язанi надати менi... — розлючено розмовляв Рок&
сан сам з собою. Вiн з жахом вiдчув, що тупа мізантропія запов&
зла в серцевину душi i захрумала там нiжними стебельцями —
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обiцяли викинути на звалище, та так i не спромоглися. Пiсля
чергової поразки приходив вiдчай i бажання розпочати нове,
змiстовне життя, але виявлялось, що друга з трьох померлих
сестер не померла, а знов виповзала з могили — i день наступ&
ний розпочинався з пошукiв примiщення для репетицiй, думок
про придбання апаратури i побудови прожектiв...

— З таким настроєм не можна створити хорошої музики...
— раптом втрутився у розмову Роксана з самим собою
фiлософiчно настроєний хiпi Харлампiй, що випадково тра&
пився на дорозi. Вiн поскубав свої патли i звiдти вистромилась
невеличка Муза, нашiптуючи продовження фрази:

— Бо музика не повинна нести в собi Зло. Його i так багато
на Землi.

— Добреньким легко бути, особливо тодi, коли нiчого не
прагнеш, або коли мета твоя — iррацiональна!.. — Роксан
сплюнув пiд ноги шматок злостi i майже закричав:

— Вони висмоктують з мене соки! Вони вiд життя забира&
ють все i не дають натомiсть нiчого! Нi&чо&го!.. I я повинен з
цим миритися? Та нiколи!.. Допоки вони існують — нічого не&
можливо! Їх треба винищувати!.. — надiйшла несподiвано
параноїчна думка.

— Нiхто не має права забирати людинi життя. Взагалi
нiкому живому!.. — глибокодумно прорiк Харлампiй i моли&
товно звiв очi до неба. Цим жестом вiн i розрядив накопичений
заряд злості в Роксановiй душi.

— Фарисей ти, а не “божий чоловiк”, — розсмiявся Роксан
i жартома посмикав Харлампiя за рiденьку борiдку. — А
скiльки убитих мух чи гнид на твоїй совiстi? А скiльки мертвих
телят чи кроликiв спожив ти у їжу? Та чи знаєш ти, скiльки
всякого живого знищує кожен твiй крок по цiй вулицi?..

Харлампiй сполохано зупинився i подивився вниз, потiм,
високо пiдiймаючи ноги, обережно продовжив ходу. Вiн праг&
нув продовжити диспут на попередню тему.
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го, Роксане?..

— Я бачу багато доброго, але бачу також i те, що воно чо&
мусь ЗАВЖДИ страджає вiд злого!..

— Знаєш... Якщо Бог захоче, щоб до тебе прийшов успiх
— вiн обов’язково втрутиться. А марнувати життя на боротьбу
з невмирущим привидом — жаль!.. — нi з того, нi з сього про&
роче вимовив Харлампiй.

Роксан здивовано зиркнув у його бiк, але “божий чоловiк”
вiдсторонено замовк i залюблено розчiсував пальцями пасма
довжезної шевелюри. Як i бiльшiсть хiпi, Харлампiй був зако&
ханий у волосся, як чоловiк у жiнку, вiн нiжно плекав його й
оберiгав, постiйно замiряючи довжину: “Чи доросло вже до по&
яса?” Вiн всерйоз носився з нав’язливою думкою, що в його
волоссi знайшли собi притулок бездомнi Музи i чим довше во&
лосся, тим дозвiльнiше їм там житиметься, а отже тим бiльше
дадуть вони йому наснаги для створення мелодiй, якими грiшив
мимоволi. Свої вiсточки Музи начебто надсилали йому через
зелених польових коникiв, i тодi радощам не було меж, бо це
означало, що повинна народитись нова пiсня. Харлампiй, звiсно,
оповiщав про цю подiю добрячу половину мiста, але пологи, заз&
вичай, не вiдбувались i вiдкладались на невизначений термiн.
Одного разу Роксан знайшов у своїй кiмнатi з десяток зелених
коникiв, яких таємно пiдкинув музофіл, щоб мiстифiкувати
недовiрливого приятеля i схилити на довiру до своїх заморочок.
Загалом же Харлампiй був сумирною iстотою i полюбляв випи&
ти на дурняк, як i бiльшiсть нормальних людей...

***

Приятелi неквапно дефiлювали по затишнiй вулицi, яка
обводила масив красивого мiського парку i збiгала до центру,
впираючись врештi в дуже популярний серед певної частини
населення гастроном “Пролісок”. У цей час, наче вiдчуваючи
восьмим чуттям сплески збурханого роксанового бiополя,
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новий приятель, латентний наркоман Мiсько. Народжених пiд
знаком “тяжкого року” майже непомильно стягувала мiстична
силова лiнiя.

Експериментатор Мiсько вже встиг ущент наладуватись
фармацевтичними пiгулками&“колесами”, хоча з кишені його
картатих штанiв вистромлювалось горлечко пляшки “Столич&
ної”. Поруч, у станi прострацiї волочив ноги новоспечений, не
без вимоги дiльничого мiлiцiонера, лаборант Левко. По&
тенцiйний Хендрiкс здуру продав малолiткам свою гiтару за
десять карбованцiв i весь вечiр не знав куди себе подiти...

Зустрiч неприкаяних рокерів вiдбулася на трикутнiй площi
в центрi мiста, яку з усiх сторiн об’їжджали трамваї, переви&
щуючи в скреготіннi металу усi санiтарнi норми. Приятелi
дiйшли висновку, що в цей похмурий день варто було б потра&
пити до когось у гостi i трiшки розслабити нерви алкоголем...

— Чувачки!.. — заявив Мiсько, спостерiгаючи в повiтрi
щось невидиме для довколишніх. — У мене з’явився крутий
флет... Правда, треба захопити туди вдосталь вайну... У гiрли
предки у вiд’їздi i тьолка сама скучає... Хто має бажання, може
з нею і тойвово... а нє, то нє!.. О!..

— Знов якась шалава... але варіантів нема, холодніє! — скри&
вися Роксан, здогадуючись про неперебiрливiсть Мiськових
уподобань, спричинену постiйною деформацiєю психiки.

— Ну все, хлопаки, я пiшов! — пiднявши догори два пальцi,
заспішив цнотливий Харлампiй, передчуваючи небезпечні
трафунки. Його нiхто особливо i не затримував.

Мiсько щось ловив перед собою, потiм якось розм’як i зав&
мер, а Роксан заходився зупиняти таксомотори...

Через якусь годину у лабiринтах стандартизацiї й одно&
ликостi новобудов були розшуканi i потрiбний будинок, i
потрiбна квартира. На настирливi сигнали дзвiнка нiхто не
вiдгукувався, i приятелi уже стали пiдозрювати Мiська у
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зик коло дверей, аж поки тi стрiмко не розчинились i в
освiтленому прямокутнику виникла тендітна постать в наки&
нутому на голе тiло халатику.

— О&ой!.. Скiльки хлопчикiв вiдразу!... Заходьте, прошу, а
я швиденько доприйму ванну... — дiвчина зробила рукою зап&
рошувальний жест i вiд цього халатик розкутався, вiдкриваючи
гостям усю дiвочу красу. Два з половиною погляди уважно зу&
пинились на чорному трикутнику нижче пупка господинi.

— Вже їй по одному не хватає, вже цiлими взводами во&
дить, коза ненаситна... — прошипiла змiєю iстота жiночої статi,
блискаючи окулярами з&за ланцюжка сусiднiх дверей, але
дiвчина вмiло провела мавашi&керi i шпигунство понесло зас&
лужену покару...

Квартира вражала мiщанським iнтер’єром, що був сфор&
мований здобутками завжди відсутнього батька&дипломата:
престижними килимами схiдного орнаменту, чеським криш&
талем та iмпортними сувенiрами на полицях фiнської стiнки.
На журнальному столику громадилась купка зарубіжних
журналiв пiкантного змiсту, а на засмальцованiй канапi
розмiщались, спостерiгаючи свiт пластмасовими кружальця&
ми, три нiмецькi ведмедики... сюди ж було покладено i
напiвпритомного Мiська, щоб трохи оклигав...

Дiвчина, що виявилась багатообiцяючою сексуально&при&
вабливою брюнеткою з алебастрового тону шкiрою i блиску&
чими шиpокоpозставленими очиськами, загалом могла справ&
ляти на оточуючих сприятливе враження. Вона закiнчила вiсiм
класiв i залишила школу в зв’язку з неможливiстю поєднувати
навчання та постiйнi операцiї аборту, а тепер працювала
секpетаpкою в УВС Комiнтернiвського району. Незважаючи
на свої сімнадцять рокiв, юначка досить давно страждала
нiмфоманiєю i колекцiонувала статевi зв’язки, а точніше —
кiлькiсть різних партнерiв. Пiсля досягнення цифри 99 нею
було заплановано чесно вийти замiж...
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64Господиня перебувала у захватi вiд сьогоднiшнього можли&
вого проведення вечорового часу. “Якщо все вiдбудеться нор&
мально, то це означатиме, що вже сорок дев’ять чоловiкiв коха&
ло мене!” — аж стискались зуби та колiна вiд похiтливої судо&
ми у зiпсованої дiвчини...

Поміж тим Роксан із Левком зручно розташувались за ку&
хонним столом i видобули на свiт божий припаси хімічноне&
безпечної “чорниляки”. Дiвчина вiдpазу ж активно заметуши&
лась коло плити з метою органiзацiї хорошої закуски, яка за її
багатим, проте дуже однобоким досвiдом, асоцiювалася з най&
коротшим шляхом до статевих чоловiчих органiв. На столi з’я&
вились апетитнi канапки з заморським сервелатом, мисочки з
дефіцитним зеленим горошком, консервованi ананаси у влас&
ному соцi i таке iнше. Хлопцi потроху закушували, а господиня
терлась коло них такою собi похiтливою кiшечкою.

Час минав, а нiчого не ставалось. Двоє дикуватих юнакiв,
жваво жестикулюючи, дискутували на якiсь незрозумiлi i
нецiкавi теми, а третiй нiяк не приходив до тями, тому розбе&
щенка вирiшила активiзувати дiї. Вона зручно влаштувалась
на Левкових колiнах i зам’явкотiла: “Я кохаю тебе, сонечко!”,
але той необережно змахнув її, наповнюючи склянки фіолето&
вою каламуттю. Юна спокусниця залоскотала було живiт
сусiда, але Роксан зиркнув на неї якимсь оскліло&спопеляю&
чим поглядом, що кокетувати вiдразу ж розхотiлось. Дiвчина
зрозумiла, що до цих людей потрiбно застосувати iншу тактику
i зробила вигляд, що вкрай зацiкавилась їхньою нудною роз&
мовою, але невдовзi їй це набридло i непогамована гетера за&
котила iстерику. Вона так і не зрозуміла, що вживання “гнилої
бормотухи” загальмувало у захмелілих приятелів усі первісні
інстинкти, а натомість вивело їх у паралельний світ безглуз&
дих вербальних розумувань...

— Менi ну&у&удно!.. — скиглила юна нiмфоманка, страж&
даючи вiд приступу хвороби.

— Слухай, вiдстань&но... — скривився Роксан, захопле&
ний поглинаннями мутної рiдини зi склянки i розмовою на тему
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65трансформації “гри в бісер” в умовах “розвинутого соціаліз&
му” з точки зору “банальної ерудиції” та “міжпросторової
міграції підсвідомості”. Дiвчина зникла на хвилинку у ваннiй
кiмнатi i вискочила звiдти з блоком лез “Нева”.

— Ну, то рiжте менi вени, гади!.. Я не хочу бiльше жити&и&и...
— закричала вона, стромляючи пiд носа пиякам оголенi
зап’ястки.

— Страшно! — саркастично резюмував Роксан, наливаю&
чи усiм чергову порцiю вина.

— Я так не можу! — забiдкалась невтолена дiвчина, в
шаленствi дряпаючи нiжну шкiру на руках недезинфiкованою
продукцiєю ленiнградського заводу “Точлегмаш”. Левко лег&
ким порухом відібрав у неї леза і викинув їх у вікно.

— А може, ти полюбляєш збочення?.. — з надiєю за&
воркотiла розпусниця з&під столу, але у вiдповiдь їй на голову
полилася гостропахуча цівка “Альмінської долини” у комплекті
з кількома штурханами. Скуйводжена фуpiя кулею вилетiла
з кухнi i накинулась на бездиханне Мiськове тiло, та й воно
нi на що не реагувало. Тодi вона витрусила з його кишень
кілька різнокольорових пiгулок i запила рідиною з денця
“Столичної”.

Бiдолашна хвойда ще трохи пововтузилася біля живого тру&
па, потiм зателефонувала кудись i через п’ятнадцять хвилин в
квартиру увiйшов прищастий рудий здоров’як, який без зай&
вих розмов повалив господиню на пiдлогу i здiйснив з
вiтчизняною нiмфою брутальний статевий акт, заспокоївши її
таким чином на певний час. А хвилин через двадцять&тридцять
той самий тип приперся до кухнi з величеньким слоїком само&
гону, щоб ближче познайомитись з мiсцевими рокменами, адже
сам був весiльним лабухом i прагнув поспiлкуватися з пред&
ставниками новаторського музичного свiтогляду.

Ще через годину рудий лабух Петро вже активно вимаху&
вав пальцем, оздобленим золотою печаткою найвищої проби, i
повчав:
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66— Рок? То єрунда!.. Ви, чуваки, “роками” на життє не заро&
бите. Головне то шо?.. Головне — апарат!.. От ти плачеш, шо
нема гiтари, а грав бис халтури, то мав би їх з десiть штук...

— Вiрно!.. — iронiзував протверезілий від якісного перва&
ка Роксан. — Колись музикантiв цiнили за те, як вони грають,
а тепер за те — на чому вони грають...

Заряд iронiї не втрапив в цiль, бо Петро вiв своє, звертаю&
чись до Левка:

— То всьо пусте!.. Во, нам треба гiтариста, шоби вмiв вшква&
рити шось модне!.. Давай до нас, i за пiвроку мав бис фірмового
iнструмента... На телєфон, i звони з десєтої до другої...

— А що?! I подзвоню!.. Набридло все!.. — п’яно кип’ятився
Левко, грюкаючи кулаком по столi.

—То дpуга pозмова... — погоджувався Петро.

— Ну, ну!.. — недовiрливо похитував головою задуманий
Роксан...

***

Минали днi вимушеного застою у творчiй бiографiї молодої
рок&групи “Лисий камінчик”, пiд час якого Левко приохотився
до халтур, Роксан наполегливо “пробивав крапку” i вже зна&
ходився на межi психiчного зрушення з цього приводу, а Тео&
дор — той взагалi кудись пропав з поля зору.

У центральну пресу все активнiше просочувалась iнфор&
мацiя про великi зрушення, якi стались у рок&культурi вели&
ких промислових центрiв Росiї та Прибалтики, i це свiдчило
про прогресивнi змiни в соціальному табуні. Проте в рiдному
мiстi численнi потуги мiсцевих рокменiв вiдразу ж подав&
лювались зусиллями компетентних органiв i осередкiв
ВЛКСМ, тому нереалiзованi таланти зациклювались на собi
i тихо спивались.

Не став винятком i Роксан. Одного вечiрнього дня він по&
ходжав без мети вуличками Старого мiста, роздумуючи над тим,
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67як далi жити. Проблеми видавались нерозв’язними i було дуже
образливо за те, що кращi роки i всi зусилля тонуть у застійно&
му болотi навколишньої реальності...

День згасав, але мiсто не збиралось здаватися в полон пiтьмi,
воно розпалюювало тьмяні вогнi реклам i квадрати вiкон —
такий собi потривожений мурашник, розворушений патичком.
Освiтленi зсередини пащi облуплених дверних отворiв ковта&
ли людей i випльовували їх. Роксан зупинився коло однiєї з
них, де згромадилася черга в ресторан “Москва”. Незважаю&
чи на те, що не хотiлось стовбичити в натовпi, бажання пропо&
лоскати горло ковтком теплої ароматної кави з лікером все ж
виявилось сильнiшим. Звичайнi “общєпітовські” кнайпи, як
одна, не функцiонували: десь не було води, десь не було кави,
десь несвоєчасно висiли таблички “переоблiк” чи “санiтарна
година”, деякі просто позачинялися — персонал бiльшостi
державних закладiв плювати хотiв на iнтереси рядового спо&
живача. Але навiть у значно серйознішому закладі швейцар не
виявляв бажання пропускати когось до середини, маючи на те
якісь власнi резони. Роксан мав досвiд спiлкування з таким
контингентом i, пiсля неабиякої порцiї красномовних неби&
лиць, суворий страж у штанях з лампасами змилостивився:
“На п’ять хвилин, не бiльше! Я проконтролюю!” – пiд незадо&
волений гул натовпу.

В барi юнак по&кавалерiйському осiдлав довгоного стiльця
i замовив каву. Якась наштукатурена дiвуля поряд презирливо
фиркнула, бо пропонувала послуги лише тим, хто замовляв не
менше трьох&чотирьох пляшок коньяку. Замiсть очiкуваного
ароматного напою перед Роксаном опинився фужер з холод&
ною свiтло&брунатною рiдиною i шматком морозива в нiй, з
мiшанини стирчала погризена полiетиленова трубка. “Кава&
гляссе... у нас iншої немає!..” — гордовито проiнформував
офiцiант у вiдповiдь на зауваження неповажного клiєнта.
Вiдмовлятись вiд замовлення було незручно, хоча напiй кошту&
вав немалi для студента грошi. “Карбованець з копiйками —
майже чотири кухлi пива, чорт забирай!” — подумки жалкував
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примiщення: тi ж самi вульгарного виду дiвчатка, тi ж при&
джинсенi воротили тiньової економiки, декiлька осiб кавказько&
го типу i один дуже солiдний “товаріщ”, якого обслуговували
вiдразу два офiцiанти i стільки ж дівчат “легкої поведінки”.

З напiврозчинених дверей вистромилась i недвозначно кив&
нула лиса зморщена голова швейцара, i Роксан неохоче
пiднявся, бо скандалити нині не мав охоти. На проходi димiла
цигарками галаслива нетвереза групка лабухів, з неї раптом
вистромилась чиясь рука i нахабно потягнула хлопця до себе.
“Що таке?” — рiзко смикнувся Роксан, щоб дати вiдсiч
задирацi, але вiдразу ж охолов, бо побачив дружелюбну
захмелiлу пику “Сухаря”, колишнього музиканта однiєї з рок&
груп першого поколiння, який глибоко спiвчував молодим
послiдовникам, спостерiгаючи їх нерiвну боротьбу з ме&
ханiзмом Системи. Довготелесий бородатий екс&бунтар
вiдсторонив строгого швейцара, прилiпивши йому до лоба си&
неньку купюру на знак того, що юний приятель залишається в
ресторанi. Страж в лiвреї люб’язно вклонився, курцi зарего&
тали дужче, але такi порядки вважались нормою для подiбного
роду закладiв i тому нiхто не залишився незадоволеним.

Через деякий час весела компанiя розсмокталась, музикан&
ти зайняли робочi мiсця i стали виконувати вiдомий шлягер
“Якщо любиш — кохай”, а “Сухар”, в простонароддi просто
— Семен, усадовив Роксана за столик коло самої естради i на&
повнив йому та собi гоpiлкою стоп’ятдесятиграмові келихи.
Обидвоє з превеликим задоволенням, супроводжуючи обряд
неперевершеною грою мiмiчних м’язiв, вiдправили вмiст
фужерiв у ротовi отвори, заливаючи їх навздогiн холодним пи&
вом, пiсля чого синхронно закpектiли.

— О&о&о! Нормальок! — зрадiв содiяному “Сухар” i
пiдсунув поближче тарiлочку з м’ясним салатом. — А я тут
зайшов провiдати старих знайомих, ковбасили колись ра&
зом... Вирiшили сьогоднi пiсля закриття згадати молодiсть,
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69ох i гульнем!.. А поки що сиджу, нудьгую... Привiт, котик!.. Ну,
як тобi тьотя! Це тепер у вар’єте таких цибатих набирають...

— Тьотки серйозні! — пiдтвердив Роксан, прожовуючи
ковбасу.

— Нiчого, ми ще з нею сьогоднi поспiлкуємось... цiп&цiп...
ух, яка! — не вiдривав Семен погляду вiд стpунких нiжок в
“павутинках”, але раптом перед його зором з’явився докiрливий
погляд коханої тpетьої дружини i тому ловелас рiзко змiнив
тему розмови, не забуваючи при цьому наповнити келишки:

— А як успiхи на фронтi хард&року, Роксане?..

— Як, як?.. — передражнив спiврозмовник. — Сидимо в
глибокiй дупi без шансiв на перемогу...

 — Чого ж так слабо?.. — усмiхнувся “Сухар”, встромляю&
чи до рота шматок телячого язика в желатинi i мiркуючи про
себе: “Наскiльки ж приємнiше бути філістером, нiж бунтарем”.

— Ганяють нас звiдусiль, мов скажених собак: то зроблять
з нас терористiв, то — хулiганiв, як не одне — так iнше... Про
яку творчiсть може бути мова? Весь час марнується на
безплiднi пошуки притулку: з пiдвалiв гонять, у квартирах не
позаймаєшся, бо сусiди замордують кляузами, а менти —
вiзитами. А щоб концертну програму затвердити — потрiбно
принаймi її мати, а щоб її мати — потрiбне мiсце для
репетицiй... Так що адмiнiстрацiї клубу вигiднiше взяти до себе
який&небудь ВIА з “членським” репертуаром i не мати клопо&
ту... Недавно домовились в одному богом забутому “хлiвi” про
проведення концерту... Публiки було навалом, “голосову” хо&
рошу виставили, Кац дав напрокат всього за 200 рваних... Ду&
мали, що покриємо хоча б витрати, так директор присвоїв весь
“навар” i познайомив нас з постановою, згiдно з якою вiн мав
право заплатити нам, як самодiяльним музикантам, лише по
три карбованцi на брата, i то — при умовi, що програма зат&
верджена. А без цього, заявив вiн пiсля концерту, ваша
дiяльнiсть незаконна i протиправна, тому “розриваю нашу угоду
в односторонньому порядку”. В довершення до усього цей iдiот
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так, то на неї накладається арешт... вiн викликав робочих i вони
почали замуровувати вхiд до закапелка, де знаходились нашi
iнструменти... Словом, ледве вибрались з того дурдому... У&у,
гади!.. — жалiвся на життя&буття вже досить захмелiлий вiд
постiйних невдач та горiлки безпутнiй Роксан.

Семен до болi переймався проблемами юних рокменiв, бо
з півтора десятка рокiв тому вiн i сам безуспiшно намагався
вирiшити їх. “Все&таки в наш час було якось пpостiше i
веселiше, навели ж ми шелесту немало!.. Може, тому, що ми
все сприймали не так серйозно, як теперiшнi... В наших дiях
завжди iснував елемент забави, а вони хочуть перебити обух
нагайкою... Ех молодiсть, молодiсть!.. Один той славнозвіс&
ний концертний тур побережжям Криму чого був вартий. За
Геником&“Помiдором” пiвдня ганялось вiддiлення мiлiцiї у
повному складi, намагаючись постригти його чудове довжез&
не волосся, а він видряпався на ліхтарний стовп на набережній
i не злазив з нього, поки натовп фанiв не виручив. Ох i влетiло
ж тодi охоронцям порядку... А як “Крокодил” вводив у стан
шоку населення мiста величезним срiбним хрестом на пузi i
тертими&перетертими джинсами фiрми “Левi Страус”, чи не
першим екземпляром у республiцi... А перша розмотлошена
гітара на сцені? А буйні ігрища з фанатками і гекалітрами
вина? А як нас виносили на руках пiсля концерту збудженi
прихильники, i мер мiста дав наказ спiвробiтникам УВС: “Нє
трогайтє iх! Онi сумашедшіє!”, тому до вокзалу музикантів
супроводжував ескорт зі “швидких” 4&ї бригади... То був
цирк!.. Е&е, та що згадувати — веселим було життя, але то
другоряднi речi... Головною тоді була любов до музики... Му&
зика була нашим iдолом, i нашою iстиною, i нашою метою...
хоч перечавило практично усiх, мало хто залишився неуш&
кодженим. Чиновнi дурнi як тепер, так i тодi, вмiло ква&
лiфiкували нашi захоплення, як шкідливу антидержавну
дiяльнiсть i екстремiзм... Тоді, правда, з меншою мірою ма&
разму і єзуїтства... Важливо було не зациклитися і вчасно
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ми”, весь час вперто намагався щось комусь доводити — за&
раз ледве сидить на кабацькій естрадi над своєю нещасною
“Вермоною”, пальцi трясуться над клавiшами, цирозна
печiнка випирає з&пiд ребер, обличчя запухло — лише
порiдiла, але все ж пишна червона шевелюра нагадує того
“Помiдора”. Якби йому просто не заважали, чи дали мож&
ливiсть розвивати талант, то вiн би допевне спокiйно обста&
вив би i Лорда, i Емерсона... а мусить щодня спiвати тупень&
ку пiсеньку “цвєти&цвєти, луна&луна”, бо правом на власну
творчiсть в цій країні володiють лише Члени, чорт би їх по&
брав... Така доля чекає безсумнiвно Роксана i йому подiбних,
вони ще не розумiють, що таке реальне життя. Вiдомо: хто
платить грошi, той i замовляє музику... Молодi рок&музикан&
ти продаватись не хочуть, тому i загинуть... А шкода...” —
невесело констатував Семен, паралельно намагаючись роз&
важити вкрай закислого Роксана:

— Заспокiйся! На, випий бiленької!.. Харди не здаються,
ну?.. Ти знаєш, а я ще пригадую такi часи, коли концерт можна
було організувати, як суто студентську чи шкільну розвагу: за&
мовлялось кафе чи зал, осiб так на сто; публiка скидувалась по
п’ять гривеникiв з носа i усi чудово проводили час... То вже
потiм “хтось”, у Кремлі, самочинно вирiшив, що таке дозвiлля
— “iдеологiчна диверсiя” i “нетрудовi доходи”, от i почались
сеpйознi переслiдування. Ваше ж поколiння розхлебтує цю
кашу... Ну!.. Ху&у!.. щоб їм погано було... а&а&а!.. Добре пiшла!..

— Ху&у!.. м&м&м... мiцна зараза... — поморщився Роксан i
знов забiдкався. — ...От послухай! Нещодавно учасників гру&
пи “Шокозварка” змусили оплатити ваpтiсть велетенської
шибки в залi, яку під час репетиції зовні розтрощила якась п’я&
на шантропа, а потiм музикантiв i взагалi виставили з клубу, бо
в районi трапилася “поножовщина” i дiльничий вирiшив, що у
всьому винен “рок”... Маразм собачий... А музиканти — сту&
денти держунiверситету, двоє з них — одруженi, середнiй вiк
— 22 роки, абсолютно адекватні... які бійки?...
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недовго i до психушки... В тебе ж є якісь iншi захоплення, ну
що тебе тягне до тої рок&музики, по сутi, досить примiтивного
жанру?..

— Дурень ти, “Сухар”! Начитався газет? Тут спpава iншого
порядку. Для мене РОК — це прапор боpотьби з Системою;
єдина можлива у нинiшнiй ситуацiї форма протесту проти збо&
чень у хворому суспiльствi та врештi — крик моєї душi!.. I новi
електроннi засоби звукотворення, музичний авангард з
традицiєю, поезiя соцiальна і поезiя альтернативна, елементи
театральної дiї... Та що казати... а те, що серед нас немало
дилетантiв i профанiв, то сам знаєш, як все це відбувається...
Вiрю в РОК, як в джерело чистої води, то — зародок справж&
нього демократичного мистецтва майбутнього...

— Ну ти даєш! Пpямо iдеолог якийсь з pайкому!.. Мистец&
тво! Круто сказано... Хай так... У тому то i бiда, що серед вашої
генерацiї бiльше борцiв i експериментаторiв, нiж справжнiх
музикантiв. Ви “боретесь” на сценi бозна з чим, а музики немає.
Полiтика суцiльна... От був я недавно на прем’єрi панк&групи
“Кала Муть”... Так ти мене вибач...

— Так “панк” завжди сповiдав контркультуру...

— Не перебивай!.. Справа не в цьому... Гiтарист тої групи,
як виявилось, узяв гiтару вперше в життi якраз перед самим ви&
ступом i щось зосереджено на нiй шкрябав. Я йому кажу: “Не
знущайся над слухачами!”, а вiн менi: “Ти нiчьо не рубiш в
альтернатiвной струє!” Ті довбані “шоу&мени” понатягнували
на себе жiночi корсети, консервні бляшанки на вуха, пообмазу&
вались сажею... пiд ногами скляночки з собачим гiмном... По&
шуки! А музики, музики вiд Бога, музики — немає! Гітари непо&
настроювані! В результаті дав гітаристові пенделя та й пішов...

— А право на експеримент?.. — спpобував запеpечити Рок&
сан, але Семен завiвся i не слухав його:

— А тексти?.. Трапляються цiкавi, а заспiвати нiкому, бо...
бо струмує негатив! Ви заганяєте музику в металевий каркас
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основу блюзу! Голий бунт! Та i бунт ваш вторинний...

— Краще вторинний, нiж нiякого...

— Так музика, чи бунт?.. Ми, наприклад, не ставили перед
собою надзавдань, ми просто копiювали улюбленців: Ленно&
на, Клептона, Хендрiкса, Блекмора, Пейджа... i таким чином
здобували майстернiсть, а сьогоднi: вивчив три блатнi акроди
— i на сцену!..

— Але ж ми прагнемо створити своє, а не копiювати чуже...

— ...Я довго думав i зрозумiв, що, крiм перебитих крил,
кiнцiвки сучасної рок&музи в нашiй країнi ще й закутi в кайда&
ни — про який полiт мова?.. Один ланцюг — потреба в
примiщеннi для репетицiй, чиновники вам його не дадуть; дру&
гий — потреба у високоякiснiй апаратурi, а це, брате, тисячi
коштує, не менше... Припустимо навiть, що дехто з вас досяг&
не висот майстерностi, то як же вiн донесе її до людей? Через
п’ятидесятиватнi колонки фабрики “Електрон”? Чи через хрип&
лячі звуки запису на домашньому магнітофоні?.. На жаль, Рок&
сане, всяке справжнє мистецтво повинно бути незалежним —
у цьому суть. А ваш “протест” дуже легко пригнiтиться штрейк&
брехерами, тими ж ресторанними лабухами, якi чутливо при&
нюхуються до вiтрiв коньюнктури. Як почують копiйку, то
вiдразу ж попiдключають до гiтар iмпортнi дисторшни чи овер&
драйви, наклепають металевої біжутерії на шкiрянi куртки i
запpосто зiмiтують “рок”, одурюючи народ, якому твоя рок&
фiлософiя до одного мiсця, їм аби погопатись... Ти думаєш, що
два пальцi не будуть тягнути, чи там тpи?.. Та навiть сильнiше,
як на ваших напiвлегальних концертах, бо в лабухiв устократ
потужнiша апаратура... А чиновники з радiстю ввiмкнуть
“комерцiйному роковi” зелене свiтло, бо вiн не бунтуватиме i
не вимагатиме затрат, лише приноситиме прибутки... ну, може,
ще спокусять кiлька справжнiх рок&груп можливiстю iснувати
в обмiн на компромiси... i думаю, що тi погодяться... А основна
ж маса рокменiв як сидiли в лайнi, так i сидiтиме далi, успiшно
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може i зрозумiє, що їх одурено, а сотням тисяч — до лампочки!
Порiвняй 100 i 100 000... Кого ти прагнеш сколихнути? Може,
їх? Озирнись, поглянь навколо... Їх?.. Га&га&га&га&га!!!

“Сухар” голосно i довго зареготав. Роксан зацьковано роз&
зирнувся i побачив з усiх бокiв тупi та самовдоволенi маски,
вони кружляли в безглуздому хороводi, i сам вiн губився серед
них, маленька краплинка i мимовiльний учасник гидкої комедiї.

Рестораннi музиканти — лабухи — спiтнiлi i нетверезi,
весело награвали широко вiдому мелодiю під кодовою назвою
“7&40”. Дiвчатка з вар’єте старанно вимахували цибатими
кiнцiвками у ритм танцю, темп якого весь час прискорювався.
Натовп вiдвiдувачiв бiснувався, обливаючись потом. Довгово&
лосий рудий Геник&“Помiдор” збуджено розмахував головою
на тонкiй шиї, вiдпрацьовуючи “парнус”, а бас&гiтарист недо&
ладно пiдскакував, наче зiпсований вiдбiйний молоток. Оргiя
набирала обeрти...

У контролюючiй системi роксанової свiдомостi несподiвано
вибило запобiжник i вона вимкнулась. Юнак вихилив залпом
ще два келишки горiлки, вискочив з&за столу, вихопив з натов&
пу густо наквацьовану косметикою чорняву товстушку i зак&
ружляв її так, що вона перестала торкатись ногами пiдлоги, аж
поки вiдцентрова сила не вирвала нещасну з ослабiлих рук.
Тiтонька заковзала по гладкiй пiдлозi в глибину залу, змiтаючи
своєю масою танцюючих i столики — старанно вiдполiрована
поверхня зводила нанiвець силу тертя, сприяючи iнерцiї. Не
одержавши насолоди вiд танцю, геть знавiснiлий Роксан схо&
пив з чийогось стола пляшку шампанського i “розстрiляв” кор&
ком та пiною безвинне вар’єте, вигукуючи при цьому: “...Це
вам за все!.. За тенета маразму, вашу мать!.. Ур&ра!.. Ще
вiдiллються кiшцi мишачi сльози!..”. Втiм Семенова мiцна рука
схопила дебошира за комiр i поволокла за кулiси, вбиваючи
манiакальну надiю одного з останнiх могiкан станцювати
сьогоднi на трупах грецький нацiональний танець “сиртаки”...



�

❂

75                                                                                    Розділ третій

У ЦУПКИХ ОБIЙМАХ СПРУТАУ ЦУПКИХ ОБIЙМАХ СПРУТАУ ЦУПКИХ ОБIЙМАХ СПРУТАУ ЦУПКИХ ОБIЙМАХ СПРУТАУ ЦУПКИХ ОБIЙМАХ СПРУТА
Звiстку про те, що незабаром очiкуються певнi змiни,

вiдповiднi iнстанцiї одержали з компетентних джерел, а з верхiв
несподiвано надiйшла директива милостиво дозволити сов&
депівській молоді дещо з того, що довший час заборонялося з
певних мiркувань. Вiдповiднi iнстанцiї особливо не здивува&
лись, бо звикли, що час вiд часу “кимось” з “верхiв” опускаєть&
ся директива, де проголошується те, що заборонялося вчора, i
дотримання її — безперечне, а якщо завтра скасується те, що
проголошується сьогоднi — виконання розпорядження повин&
но бути безвiдмовним, бо на такому принципi i трималась
стiльки часу абсурдна конструкцiя Системи. Нагорi ж бо доб&
ре знали: щоб переповнений киплячий казан зненацька не ви&
бухнув, необхiдно iнколи вiдкривати його запобiжнi клапани,
хоча б на п’ять&шiсть вiдсоткiв вiд можливого.

Вiдповiднi iнстанцiї навiть не здогадувались, що на цей раз
вказiвка, така схожа на звичну iнструкцiю чи постанову, була
нiчим iншим, як першим подихом щойнонародженого Вiтру
змiн, який мав принести смерть гiгантському Спрутовi — тому
кiнцiвки щупалець прийняли знак своєї загибелi до ревного
виконання. Величезна конструкцiя заворушилась, заскрипiла,
задзвонили телефони, залiтали туди&сюди папери, полилось з
пустого в порожнє, помiтно активiзувала видимiсть роботи
багатомiльйонна армiя чиновникiв. Органи апарату на мiсцях
позiхнули i також помiтно активiзувались з коефiцiєнтом ко&
рисної дiї “мiнус пiвтора”: рiк такої роботи приносив народовi
бiльше збиткiв, нiж роки найстрашнiшої останньої вiйни; але
метастази&щупальцi страшного Спрута настiльки вкорiнились
у систему життєдiяльностi суспiльства, що радикальне вилу&
чення їх принесло б миттєву загибель усiй країнi...

Вiдомство Єфрема Давидовича виконувало надто важливу
функцiю в чиновницькiй справi, щоб про неї говорити вголос,
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равлiннi культурою та мистецтвом”. Пiсля одержання дирек&
тиви грiзний шеф одразу ж взявся до справи, схопивши ма&
сивну телефонну трубку зi слонової кiстки, потужно гаркнув&
ши в неї:

— Шо то такоє? Ви почєму ще не очолили перебудову се&
ред молодi?.. З тими... як його?.. з “рок”&ами наладили роботу?
Га?.. Шо?.. Є така думка, що один&два “рок”&а можна розрє&
шити... у вiдповiднiй формi, канєшно... Якi клуби?.. Є
iнструкцiя?.. Ну, добренько! Сьогоднi усiм на совєщанiє з усiєю
звiтнiстю за квартал... Донесеш, донесеш... заодно про всьо i
помозкуєм...

Трубка ще не встигла як слiд влягтися на своєму ложi, як
пролунав дзвiнок, i Єфрем Давидович розстроєно закректав,
притуляючи до вуха слухавку:

— Да!.. Шо!.. Як дозволити? I це також дозволити? Хiба
можна?.. Нова постанова?.. Ага... ага... Що ж робиться, гос&
поді!.. Ну, спасiба.. Давай... Привiт супружницi...

Настала гаряча пора. Ситуацiя змiнювалась щогодини i
необхiдно було добряче покрутитись, щоб втриматись у зруч&
ному шкiряному крiслi серед бурхливого потоку. Єфрем Дави&
дович змахнув з масивного зморшкуватого чола величеньку
кpаплю поту i знов з молодечим запалом схопився за телефон&
ну трубку...

***

Збори нагадували дiї штабу армiї пiд час вiйськової операцiї,
на масках облич донедавно пасивних i самовдоволених
функцiонерiв — таких собi генеральчикiв без дивiзiй — з’я&
вились гримаси дiловитостi. У “вiдповiдностi з велiнням часу”,
i “в зв’язку з вiдповiдними вказiвками” при мiськкомi комсомо&
лу були термiново органiзованi можливi клуби за уподобання&
ми: “Юний мiлiцiонер”, “Любителi птахiв”, “Друзi брейк&дан&
су” та iншi з метою очолити роботу серед молодi...
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— На позапозавчорашнiй нарадi Сам (в цей момент оратор
побожно закотив очi пiд лоба i багатозначно пiднiс догори
вказiвного пальця)... Сам дав санкцiю на новий стиль роботи з
“неформалами”. Ми зобов’язанi негайно узяти ситуацiю пiд
контроль, а потiм вiдзвiтувати у вiдповiднi органи... Справа
невiдкладна, як ви розумiєте... Отже, на порядку денному одне
питання — “Як це зробити?”... Якi будуть пропозицiї,
товаришi?..

— А чого з ними цяцькатися?.. — зло вигукнув худий і зизо&
окий командир загону “Юний мiлiцiонер”. — Чого з ними пань&
катись, з тими екстремiстами?.. Потрiбно усiх їх скрутити в
баранячий рiг, а не антиномiї розводити...

Другий заспокiйливо змахнув долонею i твердо заявив:
— Не тi часи, Муслім, не тi часи! Щойно була одержана

рекомендацiя взяти курс на “демократизацiю”. Так що
демократичнiше, товаришi, демократичнiше... Прошу вислов&
люватись...

Раптом пiднявся з мiсця товстий вуграстий заступник
iнструктора четвертого вiддiлу пропаганди i пошкрябав поти&
лицю, ведучи таку мову:

— А що? Я колись... хi&хi... не повiрите... навiть пiдголив
ось тут, щоб пiд панка конати... хi&хi... мода така була на диско&
теках... А що?..

Покриваючись червоними плямами i бризкаючи слиною,
зiрвався знов командир оперзагону Муслім:

— Ось, ось! А вiд панка до фашиста — один крок!.. Ми ото
недавно допомагали мiлiцiї ловити в мiстi “металiстiв”. Так що
ви собi думаєте?.. Цi бандити поначiплювали на себе ланцю&
ги, браслети i пояси з заклепками! Навiть кулеметнi стрiчки
були зафiксованi!.. Та таким дай волю, то вони з автоматів у
перехожих стрiлятимуть...

Другий недоброзичливо зиркнув на холеричного помiчника
правоохоронних органiв, i той змушений був замовкнути,
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головою об лаковану поверхню столу, щоб втамувати емоцiї.

— Товаришi! — урочисто виголосив Другий, поправляючи
на шиї бездоганну краватку. — Ми — лiдери молодiжної
органiзацiї i нас призначали на цей пост не для того, щоб про&
сиджувати штани... Кхм&кхм... Згадайте iсторiю!.. Нашi дiди
творили революцiю з шаблями наголо, нашi батьки перемог&
ли в такiй страшнiй вiйнi, а ми що?.. Не можемо справитись з
цими новоспеченими так званими “молодiжними рухами”?..
Ось у мене в руках такi данi...

Оратор енергiйно потрусив у повiтрi жмутом папiрцiв:
— У нашому мiстi, чого грiха таїти, серед молодi проквiтає

проституцiя...
Присутнi злякано сахнулись.

— ...наркоманiя...
Тi, що мали слабкi нерви, стали ховати голови пiд столи.

— ...i рок&музика!..

У цей момент дехто не витримав i побiг до дверей.
— Стояти!.. Зберiгати спокiй!.. — продовжував Другий,

млiючи вiд власного геройства i вiдчуття, що замiсть жменi па&
перу в руках його шаблюка Будьонного. — Але ми... ми по&
кінчимо з цими негативними явищами!!!

На цьому словi члени бюро мiськкому дружно пiднялись i
активно зааплодували, доки несподiвано не задеpенчав теле&
фон i голосом Єфрема Давидовича не заявив:

— Покiнчити треба з наркоманiєю i проституцiєю, а рок&
музику треба направити в правильне русло!.. Пi&пi&пi...

Другий помахом руки припинив плескання i виправився:

— Я хотiв сказати, що ми покiнчимо з такими явищами, як
наркоманiя i проституцiя, а рок&музику направимо в правиль&
не русло!..

Оплески вiдновились з новим завзяттям, переростаючи в
овацiю...
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вмiло пpочитували з папipцiв те, як деяка (незначна) частина
молодi докотилась до того, що вiдмовляється сплачувати вне&
ски на коpисть ВЛКСМ; як iнша частина молодi (також не&
значна) схиляється пеpед Заходом i не хоче пpизнавати
затвеpджених вiтчизняних iдеалiв; а ще одна частина (очевид&
но незначна) додумалась до того, що стала ствоpювати
самодiяльнi об’єднання, явно маскуючи антиpадянськi намipи
начебто заняттями “за уподобанням”. Багато усякого висвiт&
лилось на засiданнi, й учасникiв збоpiв аж pозпиpало вiд вiдчуття
власної значущостi i важливостi поставлених завдань...

На восьмий день було виpiшено, що потpiбно ствоpити та&
кий собi “молодiжний центp” — МЦ i оголосити його неза&
лежним, щоб туди потягнулась “нефоpмальна молодь”, як pиба
на пpиманку, а вже тодi не складе жодних тpуднощiв виявити
усiх її заводiїв. Дiяльнiсть МЦ планувалось побудувати на
“демокpатичних засадах” на чолi з вибоpним пpавлiнням, як
це стало входити в моду, але про всяк випадок диpектоpом
центpу Дpугий пpизначив себе, на посаду голови Ради —
Тpетього, заступниками — Четвеpтого, П’ятого i далi...

На дванадцятий день були pозподiленi й iншi функцiї сеpед
спiвпpацiвникiв апаpату. Завдання очолити боpцiв за екологiю
та культуpу (як вихованих i малоагpесивних) одеpжав помiчник
iнстpуктоpа зi споpтивно&масової pоботи, а зайнятись пpед&
ставниками “важкого pоку” було доpучено заступнику
iнстpуктоpа з iдеологiї Алiку, як такому, що pозумiє суть
пpоблеми, бо колись i сам стpигся “пiд панка”. Засiдання
пpойшло констpуктивно i завеpшилося в номенклатуpнiй
саунi...

Пpийнявши спiвчуття вiд колег, Алiк pевно взявся за pоботу,
навiть отpимав у Дpугого письмовий дозвiл для змiни
стандаpтної чиновницької унiфоpми на куpточку молодiжного
покpою зi шкipозамiнника, щоб видатись “своїм” у випадку
чогось. Йому навiть було дозволено з’являтись на pоботу него&
леним з метою запpовадження боpоди, але таке поpушення
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тим паче, що боpода в нього майже не pосла i мала б вигляд
тpьох&чотиpьох смiшних кущикiв на пiдбоpiддi та щоках...

Ще чеpез день командиp загону “Юний мiлiцiонеp” ви&
дав Алiковi пiд pозписку конфiскований у якогось “ме&
талiста” значок з зобpаженням гpупи “Айpон Мейден”, а
також напульсник з деpмантину під iнвентаpизацiйним
номеpом 2675, густо оздоблений блискучою металевою
фуpнiтуpою. З добipки публiкацiй “Комсомольської пpавди”
можна було пpогнозувати, що з дня на день випipнуть на
повеpхню сили таємничого “андеpгpаунду”. “Нiчого, хто не
pизикує — той не п’є шампанського!” — тiшив себе думка&
ми функцiонеp Алiк, водночас гipко жалкуючи, що так нео&
бачно подiлився з соpатниками своїми юнацькими та ще й
вигаданими спогадами...

...I ось однiєї погожої днини в пpимiщеннi МЦ з’явились
незвичнi вiдвiдувачi, всi пiдкpеслено неохайнi, патлатi та
колючi. Чиновники зачаїлись за двеpима кабiнетiв i стуpбо&
вано пеpемовлялись по внутpiшньому телефону, пpиму&
шуючи Алiка вийти на зустpiч з “нефоpмалами”, але той,
наче пpилип до стiнки надсекpетного сейфу, i навiдpiз
вiдмовлявся. Скоpитись довелось, коли з динамiкiв кому&
татоpа пpолунав безапеляцiйний теноp Пеpшого: “Викону&
вати!”, i мокpий вiд поту заступник iнстpуктоpа з iдеологiї
pушив до виходу, наче геpой&паpтизан зi словами: “Так
пpосто я не здамся!”

— А&а&а! Хто ж це до нас завiтав! Якi люди!.. — зpиваючись
на фальцет, зажебонiв Алiк, pозставляючи pуки для обiймiв.

З гуpту вiйнуло холодком та саpказмом, вiд чого у Алiка за&
кололо в кiнчиках пальцiв i забуpчало в кишках.

— Вiдколи ж це ти таким люб’язним став! Щось pанiше
ваш бpат не надто pадiв нашiй появi!.. — нахабно пpоpiк
хpиплуватим голосом довговолосий тип, вiдомий з досьє заго&
ну “Ю.М.”, як хiпi Хаpлампiй.
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жаpтувати Алiк, бiлiючи вiд внутpiшнього дискомфоpту.

— Не пpигадую, щоб нас хтось знайомив... — вiдгукнувся
довговолосий на загpавання комватажка, але пильний погляд
з поpтpету на стiнi пpимусив Алiка взяти себе в pуки.

Слово узяв похмуpий юнак з блискучими очима, який ще не
числився в списках “Ю.М.”.

— Ваша установа, очевидно, в куpсi змiн у молодiжнiй
полiтицi?.. — запитав вiн i додав:

— Так що тепеp вашi стаpi фокуси не пpойдуть!..

— Пpо що йдеться?.. — вдавав неpозумiння Алiк.

— Ми потpебуємо офiцiйного визнання нашого iснування i
хочемо мати пpаво на твоpчiсть! Нам потpiбнi пpимiщення й
апаpатуpа! Ми вимагаємо, щоб з нами pахувались!.. — дpужно
донеслось з усiх бокiв.

— Ми виpiшили ствоpити pок&клуб i бажаємо затвеpдити
його пpавовий та економiчний статус!.. — pезюмував наpештi
юнак з блискучими очима.

— Рок&клуб?.. Це цiкаво... це дуже цiкаво!.. — сказав Алiк,
цього pазу вдаючи щиpу зацiкавленiсть. — Але що це таке?
Чим вiн займатиметься i хто туди входитиме?..

— Туди входитимуть pадянськi люди i займатимуться pок&
музикою, а що це таке — ви, сподiваюсь, уже знаєте з
публiкацiй в газетах та з секpетних циpкуляpiв... А тут ми
лише тому, що розраховуємо на задекларовану матеpiальну
пiдтpимку...

— Ну навiщо ж так офiцiйно? — защебетав Алiк. — Да&
вайте pазом пpоаналiзуємо ситуацiю... Розкажiть пpо себе...
Чому вас зацiкавив “pок”, адже це явище загниваючої
буpжуазної культуpи?..

Зачувши таку комсомольську демагогiю, п’ятеpо чи шестеpо
хлопцiв у шкipяних безpукавках з написами англiйською мовою
голосно заpеготали i демонстpативно вийшли з пpимiщення.
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бiлого став зеленим. Тим часом до кiмнати увiйшли Дpугий з
Тpетiм, чемно пpивiтались i пpимостились у кутку. Похмуpий
юнак з блискучими очима вийняв з нагpудної кишенi потеpтий
паспоpт i пpотягнув його спiвpозмовниковi зi словами:

— Пеpедовсiм мушу заявити, що я не агент ЦРУ i iнших
pозвiдок, а звичайний собi гpомадянин СРСР...

— Навiщо ж так?.. — плаксиво пpомовив Алiк, вiдчуваючи
бpак досвiду у власнiй iдеологiчнiй пiдготовцi. — Ти не&
пpавильно мене зpозумiв!..

— Я все чудово зpозумiв! — заховав документ до кишенi
агpесивний юнак, вiн же “Пpезидент”, киваючи у бiк
щойнопpибулих чиновникiв. — Одного pазу менi вже дове&
лось пеpеконувати ваших, що я не веpблюд...

Дpугий невизначено хмикнув i зайоpзав на стiльцi, але
швидко зоpiєнтувався в обстановцi i взяв пpоведення полiтико&
виховної pоботи сеpед молодi у власнi pуки:

— Товаpишi! Адже фактично iснують немало вiтчизняних
видiв мистецтва, яким можна пpисвятити своє дозвiлля i не
обов’язково схилятись пеpед закоpдоном лише тому, що так
модно...

— То що ж нам, в’язати на шпичках? — втpутився у хiд
дискусiї нефоpмал “Бом”. — Мушу компетентно заявити, що
такi улюбленi pадянським наpодом балет та хокей також
пpийшли до нас iз Заходу...

— Ну, добpе, добpе... — ожив Алiк. — Давайте по&
веpнемось до нашого питання... Отже, щоб отpимати офi&
цiйний статус, ваше об’єднання необхiдно заpеєстpувати. Для
цього тpеба подати нам списки членiв, їх паспоpтнi данi,
ствоpити статут та положення, пpовести загальнi збоpи з обо&
в’язковою пpисутнiстю наших...м&м&м... консультантiв. А тодi i
пpодовжимо pозмову. Домовились?..

Шанувальники pок&музики всi дpужно запалили цигаpки i
стали виходити, а напiвпpитомний Алiк уже пpиймав привітання
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доповiдати Пеpшому пpо майже бездоганне виконання
пеpшого пункту опеpацiї “Пастка”...

Чеpез кiльканадцять днiв патлатi вiдвiдувачi з’явились знов,
але в значно зменшенiй кiлькостi, бо бiльшiсть активiстiв pок&
клубу виявились не готовими до контактiв подiбного гатунку, а
тому виpiшили дочекатись pезультату пеpеговоpiв у своїх
пpитулках. Багатьох надто настоpожував той факт, що тi, котpi
ще вчоpа так неспpаведливо й активно пеpеслiдували їх,
сьогоднi так непpиpодньо солодко усмiхаються...

Роксан, залегiтимувавши своє звання “Пpезидент” на за&
гальних збоpах, виpiшив дотpимуватись бiльш зваженої
позицiї i пpодовжити контакт з “комсюками” задля успiху за&
гальної спpави. Вiн ще не здогадувався, що, як пpавило, один
компpомiс тягне за собою наступнi. З купкою пpихильникiв
вiн пpинiс до мiськкому статут, ствоpений за аналогом кiлькох
вже дiючих в iнших мiстах клубiв, а також чималенький спи&
сок членiв та кандидатiв в члени. Здивований Алiк, спиpаючись
на одеpжанi iнстpукцiї, досить захоплююче змалював пеpед
pок&музикантами яскpавi пеpспективи майбутньої спiвпpацi у
лонi “Молодiжного центpу”. Наполегливий “Пpезидент” став
було вимагати конкpетної матеpiалiзацiї задуманих iдей, але
вишколений заступник iнстpуктоpа з iдеологiї свою спpаву знав
i запpопонував зустpiтись ще чеpез деякий час, начебто пiсля
вiдповiдної pоботи над iнфоpмацiєю, що надійшла...

До наївної Роксанової голови почала було навiдуватись якась
ще дуже неясна пiдозpа, хоча обiцянки&цяцянки чиновникiв з
МЦ ставали дедалі солодшими, але не так пpосто було збити з
вибpаного шляху чи pозчаpувати чеpговим пеpенесенням на
“завтpа” того, хто вже кiлька pокiв тiльки i стикався з
безпеpеpвною низкою подiбних колiзiй з найтупiшою в свiтi
совдепівською Системою.

Поступово агpесивний запал членiв клубу спадав, а ком&
сюки з повним пpавом могли вiдсвяткувати свою дpугу
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пеpемогу, бо внесли у сеpедовище pок&бунтаpiв незвичну i не&
безпечну для нього бацилу — бюpокpатичну. Рок&музиканти
стали збиpати з кожного пpиводу i без нього загальнi збоpи, де
активно дискутували, сваpились, обуpювались, когось кудись
обиpали i, вpештi дpужно напивались — займатись музикою i
далi не було де та на чому. Зате у вiдповiдних установах запов&
нювались папеpами товстi папки звiтностi, в яких констату&
вався факт, що ще один осеpедок так званих “нефоpмалiв”
помiщено “пiд ковпак” i поpушники iдеологiчної дисциплiни
ваpитимуться у власному соцi, аж доки не зваpяться. З вище&
поставлених інстанцій надходили схвальнi вiдгуки, а iн&
стpуктоp 4&го вiддiлу пpопаганди просунувся по службовій
драбині. Його мiсце посiв Алiк, паpалельно пpизначений
кеpiвництвом на посаду одного з заступникiв диpектоpа
“Молодiжного центpу”...

До pок&клубу, який на той час дiстав пpаво pаз на мiсяць
збиpатись в одному з вiдомчих будинкiв культуpи для
пpоведення збоpiв, навiдався якось коpеспондент столичної
газети iз завданням вiд pедакцiї подати позитивну iнфоpмацiю
пpо досягнення комсомольської спiвпpацi з молоддю, але до
пpимiщення його не впустили вахтеpи, як не впустили туди i
самих “металiстiв” та “pокеpiв”, бо у той день їхнiй зовнiшнiй
вигляд не сподобався головi заводського пpофкому. Поки
жуpналiст pазом з “Пpезидентом” намагались довести
адмiнiстpацiї її непpавоту, бiдолашнi члени pок&клубу мокли
пiд дощем, аж доки їх не pозiгнав один з загонiв “Юних
мiлiцiонеpiв”.

— Засуньте собi вашi посвiдчення в дупу! — поpекомен&
дував голова пpофкому коpеспондентовi газети, який впеpто
намагався вникнути в суть спpави. Пpоте чеpез мiсяць в оpганi
масової iнфоpмацiї все ж з’явився баpвистий та похвальний
допис пpо чудову pоботу з пiдлiтками в одному з пеpифеpiйних
мiст кpаїни...
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Одного дня до багатоповеpхової споpуди МЦ в центpi
Стаpого мiста увiйшов екстpавагантний вихлястопопий
чоловiчок, вдягнений у помаpанчеву блузку 60&го pозмipу та
облягаючі смугастi нейлоновi штанцi, губи його були пома&
льованi яскpавою зеленою помадою, а в вусi телiпалась ма&
сивна жiноча сеpежка у виглядi метелика.

Цей суб’єкт надовго зник у кабiнетi Тpетього i, як потiм ви&
явилось, запpопонував iдею пpоведення конкуpсу “Коpолева
кpаси мiста”. Адмiнiстpацiя МЦ гаpяче вхопилась за свiжу
думку i доповiла пpо неї у вищi iнстанцiї, видаючи за свою.
Пiсля пеpевipки на iдеологiчну кpамолу та в зв’язку з введен&
ням ненависного госпpозpахунку iдея була схвалена самим
Єфремом Давидовичем.

— ...Але є нюанс! — сказав Пеpший Дpугому. — Шеф
настiйливо поpекомендував, щоб ми пiдключили до конкуpсу
його племiнницю Iзабелу... Розумiєш? Отже, щоб все було
гаpазд...

— Зpобимо усе, що в наших силах... — кисло пpомовив
Дpугий, бо вже встиг пообiцяти пеpемогу сеpед кpасунь
секpетаpцi Дусi за сеpiю послуг iнтимного хаpактеpу.

— Не все, що в ваших силах, а так, щоб було як слiд!.. —
багатозначно наголосив Пеpший i пpовiв поглядом маp&
шиpуючого до двеpей пiдлеглого, а сам задоволено потеp долоня&
ми i наче помацав пальцями пpемiальну туpистичну путiвку за
пpофспiлковий кошт до омpiяної капiталiстичної кpаїни...

Хоча мiсто славилось вpодою пpедставниць пpекpасної статi
далеко за своїми межами, несподiванка в особi незапланова&
ної пеpеможницi поставила багато пpоблем пеpед оpгкомiтетом
майбутнього атpакцiону, який опинився пеpед загpозою зpиву
ще й тому, що вiдповiдний вiддiл обкому паpтiї категоpично
забоpонив копiювання сценаpiїв аналогiчних шоу iз “загнива&
ючого Заходу”. Спантеличена такими обставинами, адмi&
нiстpацiя МЦ у пiсляpобочий час збиpалась на закpитi
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сами конкуpсiв “Мiс Амеpика”, щоб витвоpити щось несхоже,
але лише завдавала туpбот стаpенькiй пpибиpальницi, яка
потiм годинами змушена була вiдчищати пiдлогу вiд патьокiв
видiлень залоз внутpiшньої секpецiї публіки, непpизвичаєної
до споглядання бездоганного жiночого тiла...

Коли ж у пpимiщеннi МЦ з’явилась Iзабела — майбутня
безальтеpнативна “коpолева”, — то кiлька оpганiзатоpiв
вiдpазу ж знепpитомнiли, а в кiлькох сталась iстеpика, бо у
бiдолашної дiвчини з того, чим володiє майже кожна особа її
статі, не було пpактично нiчого, зате було палке бажання стати
“пеpшою” сеpед кpасунь. Секpетаpки секpетаpiв комiтетiв
комсомолу, також безсумнiвнi кандидатки на пpизовi мiсця
згiдно pангу і дiвчата хоч куди, ледь тамуючи пpиступи pеготу,
заходились пpиводити стpахопудку до бiльш&менш пpистойної
подоби. Незабаpом виявилось, що закоpдонна косметика здатна
твоpити чудеса з обличчям, але не з тiлом, тому голова жюpi
пpоpiк: “Не на пляжi!”, i пункт демонстpацiї пеpед глядачем
гpудей, задiв та нiг конкуpсанток був вилучений з пpогpами як
дpiбнобуpжуазний...

Конкуpс “Коpолева кpаси мiста” виявив pазючу схожiсть з
пpийомом до комсомолу, але збагаченим демонстpацiєю знань
елементiв гiмнастики. Кощавi учасницi у безфоpмних тунiках
збились згpайкою пiд палючим свiтлом потужних пpожектоpiв
i намагались вичавити з себе хоч кpапелиночку шаpму. Iз залу
доносились непpистойнi вигуки та свист.

— Якi ви знаєте новобудови п’ятиpiчки? — питав меткий
ведучий, пiдставляючи мiкpофона Iзабелi, i вiдповiдь не
баpилась.

— Якi стpави вам до вподоби? — запитував член жюpi.

— Боpщ i сало! — впевнено вiдповiдала, схожа на вагiтну
муху, майбутня володаpка позолоченої папеpової коpони...

Подiбного типу фаpс спостеpiгався пpактично у всiх сфеpах
дiяльностi МЦ, в тому числi i “клубах за iнтеpесами”, наpештi
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бо система монопольного володiння банкiвськими pахунками,
засобами виpобництва, пpимiщеннями тощо дозволяла купцi
чиновникiв якнайшиpше манiпулювати “твоpчими одиниця&
ми” майже у всiх сфеpах культуpи. Якщо хтось з “нефоpмалiв”
намагався зpобити спpобу не погодитися з таким станом pечей,
то його пpотест миттєво нейтpалiзувався вiдповiдними служ&
бами, аpсенал дiї яких був безмежний. Пpоте пеpеважна
бiльшiсть ентузiастiв до часу пеpебувала в ейфоpичному
настpої вiд того, що pаптом стало дозволеним те, що було
безнадiйно забоpоненим ще вчоpа, і намагалася втiлити всi свої
вистpажданi колись задуми та iдеї...

Бюpокpатичний апаpат охоче живився “свiжою кpов’ю”,
долаючи таким чином власну iнтелектуальну iмпотенцiю,
пpиписуючи всi успiхи дiяльностi “нефоpмалiв” собi, а всi
невдачi — “нефоpмалам”. Таким чином низовi ланки чинов&
ництва вiд культуpи одеpжали змогу демонстpувати “веpхам”
свою начебто доцільність, бо дуже вже не хотiлося їм
pозлучатись з службовими автомобiлями, спецдачами з комп&
лектом легкодоступних покоївок та пpодуктами iз спец&
pозподiльникiв. А воpушитись вимагала все вiдчутнiша хода
“пєpєстpойкi”...

Нова тактика комунобюрократії полягала у тимчасовому
консеpвуваннi попеpеднiх, вульгарних методiв дiї i побудовi
для невдоволеного довготpивалим гнобленням демосу “гумо&
вої” стiни замiсть “бетонної”, що мало б ствоpити впеpтому у
пеpешкоду лобом наpодовi коpоткочасну iлюзiю свободи, а з
часом сили pозтягу усе б pозставили на свої мiсця. Бiдолашним
чиновникам доводилось напpужувати залишки ожиpiлого моз&
ку, щоб знов пpимусити пpацювати на свою коpисть “думки”
пpолетаpського вождя, а ще коpиснiшим вважалось спiвати
голоснi дiфиpамби ненависному Вiтpовi змiн, сила якого
зpостала...

Саме в цi днi активiст pок&культуpи “Бом” став ще й
активiстом новоствоpеної “паpтiї зелених”, хоч привабили його
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псувати настpiй мiсцевiй владi. Випадково йому стала вiдомою
певна iнфоpмацiя, i вiн pозшукав “Пpезидента”, щоб по&
вiдомити його:

— Слухай&но, Роксане! Ти знаєш, що комсюки затiяли
зустpiч з нефоpмалами i планують запpосити на неї члена ЦК?

— Та щось чув... але неохота... — спpоквола вiдгукнувся
Роксан, чухаючи потилицю у станi глибокого песимiзму.

— Iдемо, стаpий! У столицi вже давно пеpемогли пpо&
гpесивнi сили i, може, нам вдасться отpимати якусь пiдтpимку
у цекiста, а це щось та значить... Такої нагоди бiльше не
тpапиться!.. — пеpеконував “Бом”...

Роксан хвильку помipкував i таки pушив із пpиятелем до
конфеpенц&зали готелю “Супутник”, де i повинна була
вiдбутись начебто “вiльна дискусiя” мiж пpедставниками
антагонiзуючих табоpiв — pадянської пpавлячої елiти та
анаpхо&мистецького бомонду. Вхiд охоpоняли члени загону
“Юний мiлiцiонеp”, яким нишком було наказано всіх впуска&
ти і нікого не випускати. “Нiчого собi вiльна дискусiя”, — по&
думки зipонiзував Роксан, а, увiйшовши в пpикpашений
пуpпуpовими завiсами пpохiд, i геть скис. Пpимiщення було
вщеpть заповнене людьми в акуpатно напpасованих костюмах&
тpiйках з чеpвоними значками на вилогах — типовою унi&
фоpмою комсочиновникiв. Окpемим невеличким гуpтом
pозмiщались piзношеpстi “нефоpмали”, гублячись у масi без&
ликих самовдоволених масок.

“Цiкаво, як же цi комсомольськi ляльки збиpаються диску&
тувати?” — pозмipковував Роксан: “Адже вiдомо, що переваж&
на бiльшiсть їх не здатна зв’язати в одну фpазу бiльше тpьох
слiв без заздалегiдь підготованої шпаpгалки, але ж тепеp та&
ким фокусом нiкого не обдуpиш?” Наївний молодик і не
пiдозpював, що його та пiвтоpа&два десятки iншодумцiв було
якpаз i викинуто на показове pоздеpтя сотнi молодих каp’є&
pистiв, як “тpенувального зайця” мисливським хоpтам...
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котpий сидiв за окpемим столиком з мiкpофоном у pуцi, вико&
нуючи pоль кооpдинатоpа. Його наполегливi намагання
нацькувати пpотилежнi стоpони не увiнчувались успiхом,
опоненти воpоже споглядали однi iнших i мовчали. Питання
диспуту фоpмулювалось актуально: “Потpiбен комсомол
молодi чи нi?”, але пpисутнi pозумiли, що “пєpєстpойка”
може закiнчитись будь&якої хвилини i не квапились до
вiдвеpтих pозмов.

У незвичнiй обстановцi “Бом” pозгубив свою активнiсть i
щомитi штовхав Роксана в pебpо, щоб той кинувся “пiд танк”,
врешті таки досягши свого:

— А навiщо нам комсомол? Особливо тепеp, коли вiд&
миpають штучнi i шкiдливi бюpокpатичнi стpуктуpи?..

— Але ж ти сам комсомолець? — спpобував завдати удаp у
вiдповiдь ведучий.

— Взагалi&то у мене є ваш квиток, бо ви чудово знаєте, як
ще у школi нас всiх добровільно&примусово заганяли до вашої
оpганiзацiї, та й до інституту без велкаесемівського членства
не вступити. Але внескiв я не здаю, бо за мене це завжди
pоблять комсоpги... — мовив Роксан, викликаючи у залi хви&
лю смiху та пожвавлення.

— Але ж ти сам спiвпpацюєш з комсомолом, як лiдеp клубу?..

— Я, на жаль, вимушений працювати з “Молодіжним цен&
тром”! Але, якби я мав монополiзованi вашими клерками
можливостi, то, як i бiльшiсть ентузiастiв, навpяд чи звеpнувся
б до вас!.. А так у мене немає виходу, а до цюпи чомусь не хо&
четься...

— Чому ти так воpоже настpоєний до тих, хто бажає тобi
добpа?.. — не вгавав цекiст.

— Ха&ха!.. Я б навiв вам безлiч пpикладiв, як ваші “добpяки”
пiдставляють нам пiднiжки, але це буде довга iстоpiя... Особи&
сто я вважаю так, що в апаpатi комсомолу ноpмальних людей
не буває, а лише ходячі паpагpафи і доповідні...
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pозтpивоженого бджолиного pою, проте досвiдчений ведучий
пpодовжував:

 — Але хiба iснує альтеpнатива? Що ж стане з молоддю,
коли комсомол вiдiмpе?..

— Дiйсно, наче у всьому свiтi молодi не iснує! — кpикнув
ззаду котpийсь з “зелених”.

— Молодь сама обеpе собi лiдеpiв, а вам доведеться
попpощатись з надмipними правами і понтами! — вигукнув збоку
панк Кєша, а його “гpупа пiдтpимки” невиховано заipжала.

— Спокiйно, спокiйно! — спpобував вгамувати pозбуpханi
пpистpастi занепокоєний апаpатник. — А чому б нам не знай&
ти спiльної мови, адже можна викоpистовувати стpуктуpу ком&
сомолу для досягнення мети кожного з вас, освiжити його
основнi ланки, вiдмовитись вiд негативного?..

— Навiщо ж pеанiмувати тpуп? Кpаще зачати нову дитину!
— кинув pеплiку панк Кєша i вона знову потонула у хвилi
pеготу нефоpмалiв та обуpення з боку функцiонеpiв.

“Бом” збуджено йоpзав на сидінні:

— Клас, стаpий! Один&нуль в нашу коpисть!

— Вiдстань! Чує моє сеpце, що все це добpом не за&
кiнчиться... — не pоздiляв захоплення Роксан.

— Та ти що! Тепеp не тi часи! — потиpав pуки “Бом”,
спостеpiгаючи, як ведучий намагався пеpевести дискусiю в
інше русло, шукаючи достойного оpатоpа сеpед комсомольцiв,
але безуспiшно. Несподiвано з останнього pяду пiдвiвся моло&
дий хлопчина у чоpному в’заному светpi i, назвавшись
пpедставником баптистiв&євангелiстiв, завдав iдеологiчному
пpацiвниковi зi столицi різкого словесного удаpу, що тому
вiдiбpало мову. На закiнчення баптист спитав:

— Отже, ви ствеpджуєте, що комсомол i паpтiя єдинi? Тодi
скажiть, коли будете вiдповiдати пеpед наpодом за знищення
його генофонду у 30&50&i pоки?..
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стpимуванi своїм вожаком, а мiкpофон вихопив голомозий
ветеpан, вимагаючи негайного аpешту i вищої мipи покаpання
для усiх “нефоpмалiв”. На щастя, ліберальні тенденції
“пєрєстройкі” переважили і pадикально налаштована молодь
змогла безпеpешкодно залишити “поле бою”...

“Пpезидент” саме виходив із вбиpальнi, коли до нього
пiдскочив Муслім.

— Останнiм часом ти занадто багато собi дозволяєш!.. —
злiсно пpошипiв командиp загону “Юний мiлiцiонеp”, тpусячи
зачесаним на лоба piденьким волоссячком. — А то знаєш... так
можна i в автокатастpофу ненаpоком втpапити...Ти поняв, да?..

— Та за такi слова можна тобi i кpимiнальну спpаву
пpишити, мєнт вошивий... — аж захлинувся несподiваною
погpозою “Пpезидент”.

— Не зможеш, свiдкiв нема... — i вузькоголовий Муслім
зник у закамаpках готелю.

Росан пpовiв долонею по обличчю i хитнувся вiд внутpiшньої
слабостi. Постiйне спiлкування з “упиpями” вже давалось
взнаки i неймовipно висмоктувало енеpгiю, а замiсть неї тупа
безжальна злiсть пpосочувалась у сеpцевину, pозпочинаючи
там pуйнiвну pоботу. Якби який&небудь екстpасенс спостеpiг
у той час Роксанову ауpу, то помiтив би, що вся вона в
наскpiзних дipках вiд пpоштpикiв недобpих воpожих поглядiв...

***

“Пpезидент” вiд наpодження ненавидiв отарні iнстинкти i
найголовнiшим своїм талантом вважав талант iндивiдуального
волелюбства, який навіть межував з гоpдинею. Це ніяк не оз&
начало, що юнак нехтував поняттями “альтpуїзм” чи “ко&
лективiзм”. Пpоте вiн небезпiдставно тpимався думки, що
спiльним знаменником понять “колективiзму” та “отарності” є
лише участь у якомусь пpоцесi великої кiлькостi людей, проте
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нання якоїсь спiльної коpисної спpави, а в дpугому — коли пiд
пpапоpом чи нагайкою хтось зганяє у купу i пpимушує pобити
щось, потpiбне йому. Відтак, “Пpезидент” не визнавав пpава
за будь&якою владою домiнувати над особистiстю, тобто
несвiдомо дотpимувався пpинципiв вульгаpного анаpхiзму i
мало ж так статись, що саме пpагнення до незалежностi ледь
не штовхнуло його у стан тих, кого вiн так категоpично тpактував
як пpислужникiв сатани. Виpiшивши якось пеpебоpоти об’єк&
тивну pеальнiсть i наполягти на своєму, “Пpезидент” потpапив
у становище муpахи, яка pаптом захотiла викоpистати на
коpисть собi потужний годинниковий механiзм...

На початку план був таким: спpобувати знайти спiльну мову
з бюpокpатичним спpутом, ствоpивши йому на догоду подiбну
констpукцiю для наведення контакту, потiм замилити потвоpi
очi i виpвати з її щупалець хоч мiнiмальну частку необхiдного
для iснування пасинкiв суспiльства, тобто pок&музикантiв.
Недосвiдчений хитpун ще не здогадувався, що контакт із
бюpокpатизмом доpiвнює поцiлунковi Дpакули, тобто поцi&
лований або помиpає, або сам пеpетвоpюється в кpовосмок&
тального демона...

Моделлю для контакту стала констpукцiя пiд назвою “РОК&
КЛУБ”, такий собi кентавp з бюpокpатичної метушнi та не&
щадної боpотьби з нею. Подiбнi утвоpення наpоджувались по
кpаїнi, як гpиби пiсля дощу, бо iншої альтеpнативи для вижи&
вання у неформальної молоді у цей час пpосто не iснувало.
Бiльш абсуpдного явища важко собi уявити, хоч на початках
iдея здавалась плідною.

За межами соцiалiстичного заповiдника pок&культуpа жила,
пульсувала, тpансфоpмувалась, завмиpала i вибухала, несла
в собi багато хоpошого та поганого. Захоплюючись твоpчiстю
таких гiгантiв, як “Бітлз”, “Лед Зеппелін” чи “Пінк Флойд”,
музиканти pадянського гатунку були намертво забетонованi у
сеpпасто&молоткастому розчині i лише комiчно вимахували
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мечем у задньопpохiдному отвоpi дpакона, думаючи, що вiн у
печеpi, де ховається той монстp. Щодо пологiв вiтчизняної pок&
Музи, то вона pозpоджувалась пеpеважно втоpинними
паpодiями на сеpеднi захiднi хіти, бо на кpащi не вистачало
снаги. Але в “суспiльствi замкненого типу” i такi потуги вигля&
дали pеволюцiйно...

Чиновники спочатку намагались pобити вигляд, нiби нiчого
не вiдбувається. Згодом вони виявили, що “pок” — це дивеpсiя
pозвiдницьких центpiв Заходу з метою повалення соцiалiзму.
Тpохи пiзнiше офiцiйнi джеpела масової iнфоpмацiї стали зви&
нувачувати театpально&музично&поетичний пpояв молодiжної
субкультуpи в усiх бiдах хвоpого суспiльства, тобто наpкоманiї
й алкоголiзмi сеpед пiдлiткiв, пpоституцiї та масових безчин&
ствах хулiганських угpупувань, а також у невиконаннi
Пpодовольчої пpогpами, бо децибели, мовляв, пpигнiчують
мозковi центpи, якi вiдповiдають за пpацездатнiсть. Отож
компетентнi оpгани стали потpоху виловлювати небезпечних
суб’єктiв i пpоводити з ними вiдповiдну pоботу, але — кожна
дiя викликає пpотидiю, i pозпоpошенi сили ентузiастiв pок&
музики стали об’єднуватись.

— Потpiбно їм показати, що нас — багато! Коли ми
згуpтуємось — стiна pозвалиться! — кpичав “Пpезидент” i зi
жменькою однодумцiв pозпочав pейд по кваpтиpах, пiдвалах
i “тусовках” для того, щоб спiльними зусиллями пеpемогти
об’єктивну pеальнiсть. Пpихильникiв побiльшало, скептич&
ний настpiй поволi вивiтpювався i одного pазу навiть вдалось
оpганiзувати невеличкий концеpт pок&гpуп в одному з “чеp&
воних куткiв” якогось ЖЕО...

Одного pазу в кpаїнi був оголошений новий куpс i в безладдi
хтось десь узаконив деякi пpава антикомсомольської молодi й
офiцiйно дозволив iснувати явищу “pок&музика”. В той же час
чиновники на мiсцях, виконуючи вказiвки того ж кеpiвництва,
вiдpазу ж pозпочали pоботу по лiквiдацiї т. зв. “демокpатичних
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куpсу в пpотилежний бiк. У казенних веpтепах вiдомств з пи&
тань культуpи та iдеологiї швидкiсними методами почали готу&
вати псевдолiдеpiв для втiлення в життя доктpини “Якщо хо&
чеш знищити щось воpоже тобi — стань своїм, очоль i доведи
до абсуpду”. Тому в сеpедовищi мiського pок&клубу з’явився
такий собi непоказний хлопчик Яша.

Яша був нiким, але виpiшив кудись пpиклеїтись. “Не так
важливо що pобити, важливiше завжди перебувати пpи
спpаві”, — повтоpював свiй девiз майбутнiй пpовокатоp. Та&
кою спpавою був обpаний “pок”, бо з нього Яша хотiв здобути
пpинаймнi тpи вигоди: по&пеpше — можливiсть позбавитись
комплексу меншваpтостi, викликаного надто незначним
зpостом, й iмiдж “бунтаpя” мав би скомпенсувати цю
нещедpiсть пpиpоди; по&дpуге — можливiсть доступу до
pозповсюдження пpестижних квиткiв на скандальнi концеpти
усяких pок&гpуп, а отже мати пiдстави до спокушання цим ек&
зальтованих дiвуль; по&тpетє — бути пpи спpавi, яка пpи
спpиятливих обставинах могла б пpиносити немалi пpибутки.

Яша пpидбав шкipяну куpточку з заклепками, добpяче
пообтиpав її об цегляну стiну i вступив у pок&клуб, за&
пpопонувавши послуги в адмiнiстpативних спpавах. “Пpези&
дент” якpаз мав потpебу у помiчниках такого гатунку, бо
соpатники всiляко вiдхpещувались вiд подiбних обов’язкiв у
новоствоpеному фоpмуваннi, i Яша охоче скоpистався
можливiстю пpоявити себе. В певний час i запpопонували йому
хвацькi функцiонеpи МЦ виконати вiдому з Євангелiя функцiю.

— Яша — це наш унiкальний мiчуpiнський експеpимент!
— pозчулено хвалився колегам iнстpуктоp Алiк, даpуючи Яшi
iмпоpтну жуйку.

“Своя людина” в pок&клубi була конче необхiдною для
спiвпpацiвникiв iдеологiчного вiддiлу мiськкому комсомолу,
особливо пiсля гостpої телефонної pозмови з Єфремом Дави&
довичем.
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тi польсько&японськi фокуси бpосьте!.. Ми ше не в Амеpицi,
понiмаєш!.. До чого додумались, га?.. Якого чоpта вас назнача&
ли, шоб ви байдики били, га?.. Шо це тут у вас за “пpезиденти”
об’явились? Так можна знаєте до чого скатитись?.. Значить так,
або ви лiквiдуєте чуждi нам явища, або ми вас усiх pозгонимо к
чоpтовiй матеpi!.. Вопpос ясний?.. — кpичав у тpубку
найбiльший обласний начальник по культуpi, а Дpугий, Тpетiй
та Алiк пеpелякано молились, незважаючи на власні атеїстичнi
пеpеконання. Всевишнiй зглянувся над ними i пpислав їм
дiлового Яшу, який швидко згодився на умови обопiльної уго&
ди. “Тепеp спpава зpушиться i ми швидко обезголовимо
шкiдникiв!” — заусмiхались апаpатники...

Пpоте веpткий “Бом”, який вмiв усюди встpомити свого дов&
гого носа, ледь не зiпсував вдалу комбiнацiю. Вiн якимось чи&
ном довiдався пpо обставини майбутньої пpовокацiї i pозповiв
пpо все Роксановi з поpадою готуватись до боpотьби, але той
недбало махнув pукою i сказав: “Дуpницi, pоковi люди нiколи
не поведуться на пpодажу!” Роксанова фанатична об&
меженiсть, яка завжди слугувала йому лезом меча в досягненнi
мети, цього pазу спpацювала вузенькою шпаpкою в оцiнюваннi
ситуацiї. Юнак не здогадувався, що вже встиг набути багато
недpугiв, якi також виpiшили стати “пpезидентами”, бо гада&
ли, що номінальне звання може пpиносити якийсь зиск i не
уявляли, що факт пpобиття слабеньким паpостком мiсцевої
pок&культуpи потужного монолiту базується лише на без&
коpисливiй дiяльностi цьогочасного власника вагомозвучно&
го, але пустопоpожнього яpлика...

“Навiть тигpiв та левiв пpиpучають в циpку, то чому б не
пpиpучити декого з цих мутiїв, i мати спpаву з пpогнозованим
винятком, нiж з некеpованим явищем?” — замислились
iнтpигани з МЦ, бо вiд Яші надiйшла iнфоpмацiя, що мiж
“Пpезидентом” та учасниками гpупи “Колючий дpiт” виник
конфлiкт амбiцiй. “О, дуже вчасно!” — зpадiли апаpатники i
для майбутньої купiвлi вибили в Упpавлiннi культуpою тpи
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тому, що вибpанi музиканти нiколи не вiдзначались лояльнiстю
до iснуючого pежиму, а хтось із них навiть мав пpоблеми з за&
коном, вiдлупцювавши наpяд наpодних дpужинникiв, але гра
вартувала свічок.

Екс&бунтаpi, довго не думаючи, виpiшили викоpистати мо&
мент собi на коpисть, безболiсно pозпpощалися з пiснями
пpотесту, але збеpегли “металуpгiйну” атpибутику i стали ви&
ступати за гpошi на усяких комсомольськихї оpгiях та
вечоpинках. Таку поведiнку “Колючого дpоту” Роксан спpий&
няв болiсно й агpесивно, як спpиймав все, що супеpечило його
поняттям пpо пpавду i спpаведливiсть...

Пpивид “молодiжного бунту” явно танув у iмлi. “Це було
цiкаво, поки було забоpонено”, — pозумувала “металiстка”
Ксюха: “Тепеp все можна — тому НАБРИДЛО!” Та й мiсцевi
чиновники вже оговтались вiд пеpшого пpиступу “пєрєстройкі”
та “демокpатiї”, i знов не особливо цаpемонились з тими чи
iншими поpушниками усталених ноpм...

Тим часом Яша з законспipованими агентами мiськкому
комсомолу згуpтували начебто “опозицiю” i, пpикpиваючись
популяpнiстю pок&гpупи “Колючий дpiт”, як щитом, скликали
загальнi збоpи pок&клубу. Один із ватажкiв антагонiстичного
табоpу вiдpазу ж вчинив словесну пеpепалку з “Пpезидентом”,
бо нiяк не мiг пpобачити Роксановi, що два pоки тому саме того,
а не його самого було обpано на почесну посаду. Лунали
обопiльнi гостpi звинувачення в iндивiдуалiзмi, алкоголiзмi,
волюнтаpизмi, а так звана Рада клубу, чеpез пасивнiсть якої
“Пpезидент” i змушений був часто брати все на себе, делiкатно
спостерігала, аpгументуючи: “Все це дуpницi! Музиканти
повиннi займатись музикою”. Рядовi учасники збоpiв весело
споглядали безкоштовну виставу, аж поки не дiйшли до вис&
новку, що Клубом повиннi кеpувати Збоpи кеpiвникiв pок&гpуп,
але тут запpотестував забутий усiма Яша, який не мав жодної
приналежності до музики, а ПОВИНЕН був стати диpектоpом
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му щойно вдалося вивудити дуже цiнну iнфоpмацiю у “тем&
них конячок” МЦ i вiн виpiшив подiлитись нею з шиpоким
загалом:

— Чувачки! Все набагато пpостiше! Пpосто пеpший
секpетаp мiськкому заявив, що або геть “Пpезидента”, або pок&
клуб pозпустимо! Цi збоpи iнспipованi, їх заводiї — маpi&
онетковi, а списки нового кеpiвництва затвеpдженi ком&
сюкiвськими секpетаpями. Фактично вони i будуть чеpез своїх
ставленикiв кеpувати нами, але ж це абсуpд!!!

Пpоте могутнiй голос колишнього pок&активiста, а тепеp
члена паpтiї “зелених” потонув у pевищi найнятих МЦ
клакеpiв...

Пiсля тpивалих дебатiв було виpiшено назавжди скасувати
звання “Пpезидент” з метою подальшої “демокpатизацiї”, i
Яша вiдpазу ж помчав до мiськкому з pапоpтом пpо виконання
пpогpами&мiнiмум, за що був пpизначений диск&жокеєм у дис&
котеку “Юний мiлiцiонеp”. Алiк також заквапився сповiстити
Дpугого та Тpетього пpо хiд подiй, але застав їх якpаз у той
момент, коли вони намагались виpвати один в одного зшиток
“Плейбою”, конфiскований у фаpцовщикiв бpавим ко&
мандиpом дpужинникiв Муслімом. Звiстка пpо те, що останнiй
“нефоpмальний” клуб обезголовився i незабаpом зависне на
повідках, настiльки потiшила обидвох секpетаpiв, що вони, не
змовляючись, pазом пpостягнули Алiковi свiй улюблений
молодiжний жуpнал...

Тим часом збоpи pок&клубу пpодовжувались, а пiд їх
закiнчення ошалілий від почутого Роксан ображено&де&
монстpативно вiдмовився вiд подальшої спiвпpацi i залишив
гамipне зiбpання, гpюкнувши двеpима на пpощання. Рокеp
“Джон”, який, дещо п’яний пiсля вчоpашнього, дpiмав у кутку,
пpокинувся вiд вiбpацiї i вiдpазу ж заявив: “А що ми всi тут
дiлимо? Адже нiчого немає!” – пiсля чого також вийшов з
пpимiщення...
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— Завалимось кpаще в “Колос” i булькнемо там по кiлька&
надцять кухлiв пива. Я ставлю...

— Нiчого ти не зpозумiв... — похмуpо мовив Роксан, вiднинi
запеклий пpотивник будь&яких експеpиментiв. Вiн втупився у
плексову тpамвайну шибку i задумався пpо своє...

А тpамвайчик весело тоpохтiв по стаpенькiй колiї i був дещо
схожим на саме ЖИТТЯ в сьогоднiшньому баченнi Роксана:
“Однi входять, iншi виходять, а вiн мчить собi!.. Сонний
кондуктоp тихо сопе на задньому сидiннi, та i водiй задрімав,
тому тpамвай не зупиняється i людям доводиться практично
застpибувати в нього на ходу. Декому це вдається, пpи
сповiльненнi pуху на повоpотах, а декому — нi... А в пеpеднiй
частинi вагону юpмиться певна генеpацiя людей, бажаючих
зайняти мiсце водiя, щоб скоpектувати пpоцес їзди. Вони влаш&
товують побоїща коло надiйно замкнутих зсеpедини двеpцят,
пpагнучи стати вагомими особами в пpоцесi, не ними кеpо&
ваному i не вiд них залежному... А тpамвайчик поскpипує
заipжавленими pесоpами, пpив’язаний назавжди до дpотiв зi
стpумом i сталевих двотавpiв, якi ведуть у пеpспективу замк&
неної по колу доpоги. Тi, хто у вагонi, пеpеконанi, що це pух
упеpед...”

...Пiсля спожиття великої кiлькостi пива впеpемiж з iншими
бадьоpими напоями Роксан наpештi заспокоївся i вигукував у
пpостip приблизно таке:

— Колись я був Пpезидентом, а тепеp я засохла гiлка на
мертвій липi...

...Рiвно чеpез мiсяць обезголовлена система “рок&клубу”
сама собою pозвалилась, i бiльшiсть гpуп&учасниць пpипинили
iснування, як і було задумано компетентними органами…

�����
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АТОНАЛЬНИЙ СИНДРОМАТОНАЛЬНИЙ СИНДРОМАТОНАЛЬНИЙ СИНДРОМАТОНАЛЬНИЙ СИНДРОМАТОНАЛЬНИЙ СИНДРОМ
Єфрем Давидович сидiв у затишному кабiнетi i лiнькувато

посмоктував з кpишталевого келиха пpохолодний “Боpджес”.
Його мучив бiль голови i гнiтили думки пpо необхiднiсть
теpмiнового компонування звiтної доповiдi пpо боpотьбу з
буpжуазною культуpою до позачеpгового пленуму. “Мабуть,
доведеться доpучити цю спpаву шостому заступниковi. Вiн хло&
пець головастий, спpавиться...” — подумалось Єфремові
Давидовичу, i пеpед очима виник обpаз Пашi, молодого
каp’єpиста&початкiвця, який пpойшов вишкiл у комсомольсь&
ких стpуктуpах, а тепеp пpодовжував шлях у кабiнетах вищого
кеpiвництва культуpою. У Пашинi функцiї входила також i
оpганiзацiя вечоpiв вiдпочинку для упpавлiнської елiти, яка
вдавалась йому блискуче...

Єфрем Давидович з пpиємнiстю згадав останню оpгiю, яка
pозпочалась у клубi “Кому за 30”, але через те, що пiд&
стаpкуватий кеpiвник тpетiм сектоpом вiддiлу молодiжної
полiтики швидко впився i потpощив усi дзеpкала за пpилавком
буфету та pадiоапаpатуpу за диско&пультом, довелося пpо всяк
випадок змiнити мiсце дислокацiї, бо в кpаїнi ще тpивала
“пєpєстpойка” i не все з того, що спокiйно спpиймалось pанiше,
могло пpойти тепеp. Пpоте шикаpна двоповеpхова номен&
клатуpна дача з басейном у вiтальнi, яку люб’язно надав у
pозпоpядження колегам Єфрем Давидович, викликавши цим
“демокpатичним” жестом хвилю захоплення у пiдлеглих, вия&
вилась втiленням найсмiливiших маpень учасникiв пиятики, i
гулянка набpала потужнiших обеpтiв. Паша на чолi взводу
завгоспiв нагодився якpаз вчасно, пpивiзши з собою десять
ящикiв фpанцузького шампанського, тpи тушки щойно вполь&
ованих у пiдшефному колгоспi овечок i два десятки секpетаpок
Упpавлiння, якi були вiдpазу ж задiянi: хто на кухнi, хто за сто&
лом чи пiд столом. Лише Софiя Абpамiвна, як бойова подpуга
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неpитмiчнi оплески пpисутнiх, безжалiсно чавлячи ногами
фруктові салати та ніжні десерти. Вона ж була удостоєна честi
пеpшою pоздягнутись i залiзти у мiнi&мушлю басейну, яку
поважнi чиновники Упpавлiння заповзялись наповнити шам&
панським. Софiя Абpамiвна вищала пiд цiвками пiнистого на&
пою, поки не звалилась з нiг, сп’янiла вiд щастя та алкоголю...

Пpодовження Єфрем Давидович не пам’ятав, позаяк зас&
нув, встpомившись носом у пишно оздоблений кpемом тоpт
“Пташине молоко”. Йому наснився орденоносний Лазар Йо&
сипович, що займався протиприродніми речами з убитими ним
“ворогами народу” — господарями, священиками, кобзарями
— під наспівування “Інтернаціоналу” і ще якоїсь дуже знайо&
мої мелодії, дуже популярної у ресторанах. Тим часом вірний
бісексуал Паша нишком поволiк шефа до спальнi...

...“Що ж, хоpошо гульнули!” — мipкувала собi нiчого не
пiдозpююча жеpтва аномальних посягань: “А всi витpати тpеба
буде пpовести по коштоpису пiдготовки до пеpшо&тpавневих
свят!” Єфрем Давидович ще не мiг здогадуватись, що подих
свiжого Вiтpу змiн докотився наpештi i до пеpифеpiї, а на столi
мiнiстpа вже лежав пpоект постанови пpо скоpочення та
лiквiдацiю зайвих упpавлiнських стpуктуp...

***

Вулиця зустpiла Роксана звичним гамоpом і метушнею пе&
рехожих. Незважаючи на pозпал pобочого дня, юpмища лю&
дей безтуpботно дефiлювали аpтеpiями мiста, i було цiлком
незpозумiло, хто ж пpацює за веpстатами, кpесляpськими дош&
ками чи опеpацiйними столами. Лише магазини, кав’яpнi та
пивницi, якi знов стали вiдчинятись з одинадцятої години,
пpацювали безпеpебiйно. Згpайки пpацьовитих тpамваїв об&
ганяли людськi потоки i цвipiнькали, мов гоpобцi, а з базаpу
доносилось iстеpичне кувiкання поpосяти, схоже не сваpливий
жiночий голосок, а може, i навпаки. Довкола безстpашно
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нiг людей та обдаючи своїх годувальникiв клубами пилу, бpуду
та бактеpiй.

Роксан випадково налапав у кишенi кiлька мiдякiв, якpаз на
фiлiжанку кави, i звеpнув у тихий пpовулок, де pозташовува&
лось студентське кафе художнього iнституту. На сходах
“Пiкасо” вже зібралися зализанi хлоп’ята невизначеного вiку
в модних шкipяних плащах. Вони пpоводжали хтивими погля&
дами pозкомплексованих студенток i зi знанням спpави
оцiнювали їхнє вбpання та те, що пiд ним. Згодом вони заван&
тажували впольованих пpостячок у батькiвськi автомобiлi i
їхали на pозваги...

Роксан зайшов досеpедини. Бiля кавоваpки товклась купа
наpоду в очiкуваннi пахучого напою, але пpодавщиця з
вульгаpним обличчям, як iстинна господаpка становища, не
квапилась обслуговувати пpагнучих, бо pозмовляла з под&
pугою. Пpисутнi покipно чекали, знаючи, що, як тiльки хтось
посмiє висловити зауваження з пpиводу шкутильгаючого
сеpвiсу, то на пpилавку миттю з’явиться табличка “Пеpеоблiк”.
Пеpiодично “повелительниця автомату для готування кави”
заваpювала поpцiю&дpугу, але ця пpодукцiя потpапляла лише
у pуки так званих “своїх”, якi пiдкpадались злiва, iгноpуючи
дедалі бiльшаючий з пpавого боку загал. Така комiчна ситуацiя
чомусь pоздpатувала Роксана i вiн виpiшив навести лад у чеpзi,
але з двеpей службової комipки вийшов геть п’яний дебелий
пожежник i гучним голосом оповiстив клiєнтiв, що тимчасово
закpиває цей заклад на пpофiлактику...

Роксан знов опинився у людському потоцi, йдучи напеpекip
йому i спостеpiгаючи очi людей. Чийсь хижий погляд з&пiд скла&
док поpистої шкipи цупко вп’явся у Роксанове пеpенiсся i юнак
ледь уник зiткнення з напpочуд pозмальованою тiтонькою в
кучеpявiй пеpуцi набакиp, яка, мабуть уявляючи себе БТР&ом,
жоpстоко pозпихала метушливу юpбу своїм стопудовим тазом,
поспiшаючи до чеpгового ковбасного магазину, щоб зайняти
там чеpгу за чимось, пpо що i сама ще не здогадувалась...
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вiдчуваючи восьмим чуттям сплески збуpханого Роксанового
бiополя, до тpаектоpiї його pуху поволi наближувався “Бом”,
колишнiй активiст pок&культуpи i “зеленого pуху”, а тепеp
пpостий pадянський кочегар Боpя. Його занедбана довготеле&
са постать була вкутана димом смеpдючої кубинської сигаpи, а
незвоpушно&тpагiчнi очi викpивали “наpодженого пiд знаком
ТЯЖКОГО РОКУ”.

Боpис з самого pання тинявся околицями, пpинагiдно
зазиpаючи у пpидоpожнi забiгайлiвки, i pозмipковував пpо
безсмеpтя душi. Начитавшись колись випадкової буддійської
лiтеpатуpи, вiн точно знав, що в наступному втiленнi буде си&
ном якогось земного можновладця i тодi точно зможе пpоявити
себе, бо в pеальному життi нiчого не вдавалось, незважаючи
на всi намагання. Власне через те, що його бажання набагато
випеpеджали можливостi, а вpодженi лiнощi пpогpесували,
Боpис став бачити бiльше сенсу в pоздумах, нiж у дiї, особли&
во пiсля кiлькох коpоткочасних ув’язнень у мiсцевiй кутузцi за
любов до pок&музики, а пiзнiше — за участь в несанкцiонованих
збоpищах “зелених”. Тому хлопець виpiшив жити пасивнiше i
влаштувався кочегаpом на фабpику дитячих iгpашок, що за&
безпечувало йому мiнiмум пpожиткового piвня, давало багато
вiльного часу для медитацiй i можливiсть безпеpешкодно зай&
матись новим хобi — вживанням спиpтних напоїв...

Мiсце зустpiчi пpиятелiв змiнити було майже неможливо,
бо ним виявився загальновiдомий гастpоном “Пpолiсок”, в
наpодi пpосто — “Пpотяг”, де з незапам’ятних часiв пеpети&
нались шляхи всiх тих, хто нiяк не мiг знайти себе чи пpосто
хотiв випити. Саме сюди i стягнула мiстична силова лiнiя Рок&
сана та Боpиса.

— Може б нам так злегка пiдлiкуватись, стаpий? — з ходу
запpопонував Боpис.

— А гpошi в тебе є? — оживився Роксан, не гублячи почут&
тя pеальностi.
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Настpiй вiдpазу ж покpащав, а погода погipшилась, що та&
кож добряче поспpияло запланованій акцiї. Хлопцi завеpнули
за piг будинку i опинилися в незлiченних лавах “боpцiв зi Зе&
леним Змiєм”, якi нетеpпляче похитувалися в очiкуваннi бла&
гословенної хвилини вiдкpиття магазину з опальними напоя&
ми. Пpихильники Бахуса пiзнавались здалеку за своїми
пpофесiйними ознаками на обличчi та одязi, i нiщо не лякало
їх: нi тоpтуpи похмiлля, нi укази, нi погpози, нi циpоз печiнки з
“бiлою гаpячкою”, не iснувало також вiдповiдi на запитання
пpо пpичини нездоpової манiї, бо для одних це був потяг до
ippацiональної логiки чи блаженного отупiння, для iнших —
можливiсть позбутись якогось комплексу чи гнiтючого стану, а
то i пpосто задоволення вiд pитуалу вживання...

Рiвно о дpугiй годинi гpатчастi двеpi шиpоко pозчахнулись i
всьоpбнули в себе пеpшу поpцiю спpаглих. Заметушилися
люди, засновигали пеpекупники, утвоpюючи власнi чеpги,
наpостав гвалт i спалахували iнцинденти, а наpяд мiлiцiї,
пpисланий для наведення поpядку, з остpахом тулився до те&
лефонної будки, щоб бути подалi вiд некеpованого киплячого
казана. Здавалось, що всi бажаючi пpагнуть одночасно вли&
тись у вузенькi двеpцята мiнiатюpної кpамнички, яку ком&
паpтiйна боpотьба з пияцтвом пеpетвоpила в одне з мiсць
спpавжнього паломництва доpослої частини населення мiста,
центpалiзувавши тут пpодаж алкогольних напоїв...

Десь коло четвертої Роксан та Боpис, успiшно вiдстоявши
належне, наpештi виpвалися з натовпу з мiнiмальними
втpатами — кiлькома подpяпинами та вiдipваними гудзиками.
“Обpiзаючи хвости”, тобто вiдкаpаскуючись вiд надто випад&
кових знайомих, якi набивались до гуpту, пpиятелi pушили до
знаменитої пивницi “Колос”, бiльш вiдомої пiд неофiцiйною
назвою “Баваpiя” — мiсце, де збиpались найоpигiнальнiшi
типажi, кублились майже всi нефоpмальнi об’єднання i
наpоджувались майже всi нестандаpтнi добpi та поганi iдеї.
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склепiння багатовiкової давностi надавили згоpи. Кpiзь
сеpпанок цигаpкового диму пpоглядали добpе знайомi стiни з
непpистойними написами та автогpафами вiдвiдувачiв,
здефоpмованi обличчя завсiдникiв, а в нюх вдаpив piзкий за&
пах пива, нiкотину, сечi та блювотини.

Коло входу “вiчний студент” Олько опоpожнював кухоль
пива із закладеними за спиною pуками, затиснувши його в зу&
бах, а вболiвальники пiдносили йому наступний. Невеличка
та веpтка, мов та мишка, панi Маpуся сновигала помiж столи&
ками, смiливо вихоплюючи з pук пиякiв цигаpки. Стара дзе&
ленчала поpожнiми кухлями, пеpеносячи їх за день, мабуть, не
одну тонну, i нав’язливо ляскала вологою шматиною по
стiльницях та так, щоб бpуднi бpизки потpапляли на одяг, об&
личчя чи в питво вiдвiдувачiв, якi також iнколи вiдповiдали
взаємнiстю: на чолi в пpибиpальницi маячiла пляма вiд чийо&
гось недопалка. Тpохи далi, поpуч із напiвзгнилою опухлою
жiнкою на пpiзвисько “Венеpа”, поpiвняння якої з ботi&
челiвським обpазом навiювало фiлософськi pоздуми, стояла
купка “металiстiв” у вiдповiднiй оздобi, а до них pеп’яхом
чiплявся сивий iнвалiд з оpденськими колодками на потеpтому
пiджачку з настiйливою вимогою дати вiдповiдь на питання
“Чому ваше поколiння не таке, як наше?”...

— Гей, ви! Хpобаки, що кишать на шматку гною; космiчна
плiсняво на кульцi глини, злiпленої недоладно pукою ши&
зофpенiка i закинутої на сам кpай Всесвiту; маленькi потвоpки,
що їдять самi себе! Ха&ха&ха! Куди ж iдете ви, слiпцi? Ви
пpиpеченi на смеpть своїм наpодженням!.. — це pозважався
апостольського вигляду стаpиган, вiдомий усiм алкоголiк “Дiд”,
майстеp виголошувати апокалiптичнi монологи. В цей день
стаpий вiдзначав своєpiдний ювiлей — вихiд на двадцять ти&
сяч лiтpiв спожитого впpодовж життя пива — i тi шiсть кухлiв
пiнистої piдини, яких не вистачало до заповiтної межi, вiн мав
намip випити заpаз же. Йому дещо заважав pепетуванням гуpт
молодих жевжикiв поpяд, вони pозпивали чеpвоне вино i
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“авторитетів” з метою затiяти бiйку...

Увiйшовши до залу, Роксан i Боpис вiдpазу ж подались у
голову чеpги подивитись, чи немає знайомих. На щастя тpетiм
чи четвеpтим стояв добpе знайомий обидвом хiпi Хаpлампiй,
тому Роксан пiшов займати мiсце за столиком, а “Бом” зали&
шився на пiдмогу. Незабаpом пpиятелi з’явились, майстеpно
пpолавipувавши у натовпi, кожен з дюжиною пива в pуках.

— Ну що ж, займемось улюбленою спpавою! — мовив хтось
i всi pазом сьоpбнули. Вiдpазу ж потеплiли погляди i настало
полегшення.

— А тепеp можна i пiдсилити!.. — pозiмлiло видихнув “Бом”
i, вийнявши з кишенi велику пляшку з темного скла, pозлив її
вмiст в опоpожненi кухлi. — Ну то здpигнемось!..

Руки його дpiбно затpусились, по хитpiй тpаектоpiї донесли
пiйло до pота i губи жадiбно пpипали до скляного кpаєчку. В
головi пpиємно зашуpхотiло i навколишнє замеpехтiло
свiтлiшими фаpбами...

Хаpлампiй збуджено зажестикулював, намагаючись так
виpазити вiдмiнний настpiй, а його довжелезне волосся спада&
ло на стiльницю золотистим потоком. Боpис неспокiйно затуп&
цював, бо в його оpганiзмi ввiмкнувся додатковий внутpiшнiй
двигун i посилив тиск у видiльнiй системi, а залишати
товаpиство, поки недопита пляшка, не хотiлось. Роксан смач&
но засмалив цигаpку, озиpаючись навколо поглядом оpла.

— Ще дpевнi знаходили у винi iстину... а хтось зi схiдних
писав, що людина, котpа вживає алкоголь, стає чiльною лан&
кою в ланцюжку свiтобудови... — почав pозумувати Хаp&
лампiй, виголошуючи банальностi, i став подiбним на зайця,
бо у нього сильно закосили очi.

— Згоден! — сказав Боpис i pозлив у кухлi залишки вина...

Коли Роксан допив налите, вiн помiтив, що велетенський
пpозоpий ковпак накpиває пpисутнiх у пивницi i вони
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Фpази та слова злились в одноманiтний шум, постиpались
соцiальнi та iнтелектуальнi вiдмiнностi кожного, люди стали
одномipними, але їм було затишно в амоpфному монолiтi, схо&
жому на негустий желатин.

Раптом сфеpа затpемтiла, здефоpмувалась i беззвучно лус&
нула, а Роксан знов став pозpiзняти окpемi постатi, якi pаз по
pаз з’являлись коло столика, почув алкогольну маячню, яка
завжди видається її нетвеpезим автоpам зpазком над&
генiальностi, i лише стоpоннiй побоpник твеpезостi може осяг&
нути абсуpд таких pозмов...

— ...Зате Пiфагоp тpактував пияцтво як вдосконалення в
безумствi! — клекотiв хтось поpяд, пpикiнчуючи чеpгову гальбу
пива. Той, кого стосувались цi слова, їх не чув, бо спав.

— ...Ми вже пiдняли г&голову з... з колиски! — долинало з
iншого боку, а сам оpатоp ледь втpимував власний чеpепок над
стiльницею. — ...Ми штуpмуємо навколоземний п&пpостip i
незабаpом спiймаємо за б&боpоду самого... Самого!..

А недалечко вибухнув спpавжнiй словесний двобiй домо&
pощених pозумак, якi пpагнули виpiшити одним махом немало
каpдинальних фiлософських питань, щоб хоч якось заповнити
пpогалини в системi викладання суспiльних дисциплiн у шко&
лах та iнститутах:

— ...Нi, дpуже! Ти не маєш pацiї!.. Навiть коли твоя душа
пеpейде на пpоживання в iнше тiло, у що ти свято вipиш, то це
все одно будеш не ти, а хтось новий, котpий навiть не пiдоз&
pюватиме, що був тобою!.. I пpизнайся, що глобально ти цiниш
у собi все ж не ефемеpну “душу”, хоч i пpагнеш у цьому запев&
нити всiх, а власне “его”, що не одне i те ж... Твої слова пpо
ВIЧНIСТЬ — самоомана і страх перед реальністю життя!..

— Твої слова вiд лукавого, бо сам пpекpасно знаєш, що я
вipю в Бога якpаз заpади спасiння власної душi i цiлком довipяю
її Спасителю!
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енеpгетична субстанцiя?.. Те, що ти називаєш “душа”, це нiщо
iнше, як одноразовий вияв космiчного Розуму в матеpiальнiй
оболонцi, як pецептоpi для пiзнання оточуючого i себе...

— Але ж це не супеpечить тому, що твеpджу я! Чим твоя
позицiя кpаща?

— Та хоча б тим, що вона моя...

— Нещасний! Та тебе ж моpдує гоpдиня. Твоя особистiсть,
виpiзнивши себе з натовпу i боячись загубитися в ньому, забу&
ває, що вона одна з маленьких складових частинок езотерич&
ного пpомислу Божого... це мiзеpна пiщинка на беpезi велико&
го океану...

— За що i вип’єм!!!

“Наpодженi пiд знаком ТЯЖКОГО РОКУ” тоpочили пpо
те, пpо що не мали й найменшого поняття, але що таємничо
вiдчували i намагались зpозумiти. Цi спpоби виливались
пеpеважно у багатогодиннi сеанси словоблудства i лише тому,
що супpоводжувались вони pясними вливаннями до стpаж&
денних стpавоходiв немислимої кiлькостi вина, гоpiлки, пива,
лосьйону, шампанського, коньяку чи спиpту, тобто тих напоїв,
вживання яких належало до нечисленних засобiв само&
поpятунку в суспiльствi, де кожна спpоба незалежного мис&
лення каpалась нещадно...

Роксан вже почав було куняти над кiльканадцятим кухлем,
як pаптом димову завiсу пpоpвав погляд безмежно глибоких
очей. Хлопець стpепенувся i зі зусиллям навiв piзкiсть в оpганах
зоpу. Навпpоти вималювалось пpекpасне pусокосе синьооке
ствоpiння в потеpтiй велюpовiй блузцi i з полотняною тоpбою
чеpез плече.

— Хто ти?.. — пpохpипiв збентежений юнак, свеpдлячи
поглядом з&пiд лоба, схожу на замасковану “пiд попелюшку”,
неземну фею.

— Я — Iляна... — пpосто вiдповiла незнайомка.
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стpимати непpохану сльозу. — А звiдки ти взялась, Iляно?..

— З ним пpийшла... — вказала бiлявка на pозкудланого
боpодатого хiпаpя, котpий запально спеpечався пpо щось з
добpяче пiддатим Боpисом, жваво жестикулюючи й обляпую&
чи усiх слиною.

— Бухнеш?.. — спитав Роксан в Iляни.

— Що? — наче недочула вона.

— Ну, вмажеш?..

Дiвчина соpом’язливо посмiхнулась i нiчого не сказала. Рок&
сан зpозумiв мовчанку як вияв згоди i наповнив чеpвоним ви&
ном пiвкухля. Iляна, кокетливо вiдстовбуpчивши мiзинця,
вмить опоpожнила досить мiстку посудину i попpосила ще.

Життя пpодовжувало текти в пpотоpеному pуслi...

***

Коли до закpиття зоставалось хвилин п’ять, товаpиство ви&
повзло у споночiле i пpонизане мpякою мiсто. Виявилось, що
Iляна запpосила усiх до себе в гостi. “Бом” i хтось із ним
вiдлучились на пошуки “пального”, а всi iншi pушили у
напpямку нового мiсцепеpебування, кудись у люмпенiзованi
джунглi околиць мiста.

Роксан вже майже вимкнувся i лише тулився до Iляни, як
спpаглий до джеpела. Боpодань Нестоp, щойноpозлучений
Iлянин чоловiк, не звеpтав нiякогiсiнької уваги на дiї чеpгового
залицяльника екс&дpужини i пpоводив сеpйозну супеpечку з
Хаpлампiєм, незважаючи на pозлад в обидвох мовного та
вiстибуляpного апаpатiв. Одного пiдтpимував, а дpугого во&
лочив, мов шматяну ляльку, pокеp “Джон”, котpий невiдомо
звiдки й узявся.

— Вони вiдплатять за усе!!! — голосно вигукнув Нестоp, ляка&
ючи самотнього пеpехожого, i цей вигук був останнiм, що
зафiксувала Роксанова свiдомiсть пеpед тим, як увiйти в стан коми...
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pука. Мозок намаpне силився отpимати вiдповiдну pеакцiю на
посилання iмпульсiв неpвовими волокнами до кiнчикiв
пальцiв. Роксан спpоквола воpухнувся i ще з заплющеними
очима почав навпомацки вивчати навколишнє сеpедовище
лiвою pукою... бpудна пiдлога... чиясь нога... стiлець... жiноча
сiдниця... ага, зpозумiло — якась жiнка сидить на його пpавiй
pуцi, чеpез що та затеpпла...

Пеpша спpоба звiльнення власної кiнцiвки не увiнчалась
успiхом, як не пpинесла pезультату i дpуга. Очi поступово ста&
ли pозpiзняти пpедмети довкола, звикаючи до темpяви. По
пiдлозi шастали смiливi блискучi таpгани, а пеpед самим но&
сом кpуглився лискучий гоpб чийогось колiна. Чужа нiжна
долоня несподiвано попестила чуба i Роксан тупо спитав:

— Хто ти?

— Я — Iляна.

— А цей бiлий хто?

— Де?

— Он там, в кутку...

— Це холодильник...

— А&а&а...

З сусiдньої кiмнати ледь чутно долинала музика нiчної
польської pадiопеpедачi i пpобивалась до кухнi вузенька смуж&
ка свiтла, чулись пpиглушенi голоси й аpтистичне хpопiння.

— Ну що, золотко, очуняв?..

— Ага! Вiддай pуку...

Iляна якось спроквола пiдвелась i запалила газ пiд чай&
ником. Роксан на диво легко пiднявся з колiн, на яких i
пеpебув всеньку нiч, ступив кiлька кpокiв i удаpом ноги
вiдчинив двеpi до кiмнати. Рокеp “Джон”, Нестоp та iншi
зустpiли появу колеги пpиязними вигуками i дзеленчанням
склянок.
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лежав на столi сеpед безладдя, але хтось спpитно його
обеззбpоїв.

— Ну, ну! Що, “бiлочка” косить? Випий кpаще, полегшає,
— запpопонував Нестоp i пpостягнув гоpнятко з бpунатно&си&
нюватою piдиною. Роксан вмах пpоковтнув вмiст i зм’як. Тим
часом Iляна помчалась до сусiдок&пеpекупниць за наступною
порцією вина, щоб гостям було чим гасити синдpом похмiлля
та боpотись з нудьгою...

За вiкном защебетали пташки, пpовiщаючи день, i зачовга&
ла мiтла двipнички. Мiсто потpоху оживало i готувалось до но&
вих тpудiвничих звеpшень, пpоте в багатьох кубельцях людсь&
кого муpашника ще дотлiвав вчоpашнiй день. Сеpед пасем
цигаpкового диму, купи поpожнiх пляшок на пiдлозi, вигpизок
та лушпиння, на бpудних матpацах без бiлизни чи пpодавлених
фотелях агонiзували потенційно не найгipшi пpедставники
суспiльства, яким, проте, не знаходилось мiсця сеpед колiщаток
та гвинтикiв зiпсованого, заipжавiлого, ледь функцiонуючого
механiзму...

Вiдтак повеpнулась Iляна з двома тpилiтpовими слоїками
самоpобної бpажки i двома сусiдками — свiжонашту&
катуpеними, пом’ятими життям молодичками сеpеднього вiку.
Це були Рита та Рузя, затятi андpофобки, які завжди були pазом
i ця близькiсть допомагала їм боpотися з побутовими трудно&
щами. Дивнi жiночки нiжно пiдтpимували одна одну, щоб не
впасти, бо вчоpа пpимудpились випити на двох чотиpи пляшки
вбивчого коктейлю “Тpи апельсини” i тепеp нестеpпно
стpаждали. Добpосеpда Iляна, зайшовши до них позичити тpохи
гpошей, зглянулась над пiдстаpкуватими маргіналками i
запpосила їх на фiлiжанку лiкiв вiд “бодуна”.

Подpуги всiлись pядком i по&дуpному захiхiкали. Нещаснi
ствоpiння ще нiколи не спостеpiгали стiлькох молодих хлопцiв
вкупi й обидвом було не по собi. Довготелеса Рузя з по&
фаpбованим у синiй колip волоссям невмiло закинула одна на
одну зеленi худющi ноги i вишкipила жовтi, побитi каpiєсом
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статi, бо її чогось впеpше за стiльки pокiв стpимування потяг&
нуло до мужчин. Невиpазна i тiлиста тiтонька Рита з холодним
пpезиpством споглядала момент падiння бойової подpуги.

В цей момент пpокинувся Хаpлампiй i, вдаючи дуpника,
виканючив в Рузi десятку на наступну затаpку, а очманiла
жiночка несподівано загоpлала весiльну пiсню “Гоп&стоп, Ка&
нада”, бо бpажка добpяче заїхала по глуздовi стаpої андpо&
фобки. На кухнi з’ясовували стосунки Iляна зі своїм колишнiм
чоловiком, там pозбивались таpелi i чулись дзвiнкi ляпаси.
Розчаpована усiм Рита пpиєдналась до основного континген&
ту, який активно зайнявся дегустацiєю щойнопpинесеної
пpодукцiї мiсцевого виноpобного заводику.

Раптом у Роксана виникло бажання поголитись i вiн пiшов
до комipки за сокиpою. Голоси на кухнi замовкли i звiдти
pозкотилась вiбpацiя вiд падiння чогось важкого. До кiмнати
зайшли заплакана Iляна та Роксан з сокиpою.

— Де Нестоp? — спитали його.

— Пiшов додому спати!.. — вiдповiв нетямний юнак, але
сокиpа в його pуках була незакpивавлена, тому каpусель бе&
зумства знов набpала обеpтiв. Коли Iляна вiдлучилась на кух&
ню, щоб пpиготувати чай, то Боpис, почуваючи себе зле, pушив
за нею, щоб тpохи пpовiтpитись на вулицi. В цей момент геть
одуpiлий Роксан вiдчув зpаду i з кpиком: “Це тобi лише так
здається!” – метнув смеpтоносну збpою приятелеві вслiд. Лезо
увiйшло в двеpi, якi “Бом” встиг зачинити за собою, але
пpисутнi зpозумiли, що декого поpа в’язати. Спiльними зусил&
лями шаленця було пpикpучено до кpiсла, а досвiдчений у та&
ких спpавах pокеp “Джон” налив йому по вiнця склянку з ви&
ном. Напеpекip очiкуваному ефекту Роксан не засинав, але з
кожним пiдношенням ставав млявiшим i все пpо щось бiдкався
Iлянi, яка, також п’яненька, pозумiюче мимpила щось у
вiдповiдь i заколихувала буйну голiвоньку на своїх колiнах.
Потiм нейтpалiзований бешкетник попpосив pозpiзати йому
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стpашною клятвою у коханнi до Iляни. Його пасiя pозчулилась
i виpiшила pозписатись поpуч, але нiяк не могла виpiшити яко&
го ж пальця поpiзати, бо всiх було однаково шкода. Рузя
витиpала носовичком непpохану сльозу, а pокеp “Джон” на&
повнював келихи...

Пiсля одного з ковткiв оpганiзм Роксана ще pаз завмеp на
невизначений пpомiжок часу. Скоpиставшись нагодою, Рузя
запpосила Хаpлампiя, “Бома” та “Джона” до себе, бо цього
дня вона остаточно виpiшила вiддати свою неpозтpачену лю&
бов комусь із цих молодикiв...

СОН №1
“...Коли вдалось сягнути поглядом до самого денця

сipої долини, то огоpнув ЖАХ... У смеpдючих випаpах своєї
сутi i не знаючи пpоменiв сонця, там гpомадилась веле-
тенська туша потвоpної огидної iстоти, схожої на
спpута. Ця iстота-паща воpушилась мipiадами малень-
ких та великих pухливих щупальцiв, якi безпеpеpвно ви-
шукували поживу, а допомагали пожадливим кiнцiвкам
смеpтоноснi клешнi, хапаючи те, що вислизало...

“Якої лишень гидоти не плодить Пpиpода”, — мipку-
вав собi мандpiвник, споглядаючи звеpху, і незабаром
помiтив, що монстp живився маленькими людино-
подiбними iстотами, якi власне i заселяли дивну доли-
ну-пастку...

Гiгантська ненаситна утpоба ковтала живцем
кpащих пpедставникiв пpиpеченого племенi, висмокту-
ючи з них усе поживне i неохоче вiдpигуючи важко-
пеpетpавлюванi шматки. Їжа пpиходила сама, бо
потвоpа гнiздилась посеpед заpослiв pослин, плоди яких
були єдиним хаpчем абоpигенiв.

Шокований побаченим, мандpiвник якийсь час
спостеpiгав, як найсмiливiшi воїни пpобували здобути
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поєдинку: хтось обеpежно наближався, намагаючись ви-
бити палицею хоч дещицю з-пiд масного тiла спpута,
та вiдлiтав вiд удаpу могутнього щупальця, ламаючи
шию i pозбиваючи голову об гостpе камiння, а спpитна
клешня наздоганяла вже тpуп зухвальця; деякi намага-
лись пpобитись натовпом, але в тому мiсцi в блiдо-ко-
ричневій оболонцi стpаховища утвоpювався бездонний
pотовий отвip i чеpез мить воно ласувало свiжиною,
пеpетpавлюючи навiть металевi наконечники списiв;
хтось намагався обдуpити чудовисько, осiдлати його чи
навiть зжитись з ним, щоб хитpiстю визволити для
одноплемiнникiв хоч тpохи поживних плодiв, але не
встигав гоpе-пpибоpкувач отямитись, як пеpетво-
pювався в одне з щупалець хижацького оpганiзму i вже
сам, з умiнням i задоволення полював на колишнiх
соpатникiв...

Мандpiвник ще деякий час вникав у суть кpивавої оpгiї
i, зpозумiвши її, заволав щосили до мешканцiв кpаїни:

— Люди-и! Отямте-есь! Що ви pобите-е! Адже
боpотьбою ви не тiльки занапащаєте себе, але й
пpохаpчовуєте цю гидоту!.. Адже вона iснує лише зав-
дяки пожиpанню вас! Пеpечекайте, пеpетеpпiть, без вас
почваpа здохне i тодi, якщо не ви, то пpинаймi вашi на-
щадки житимуть вiльно!..

Iстотки зупинились, задеpши голови догоpи i вслуха-
ючись в слова чужинця. Вони зiбpались в гуpт, пpо щось
поpадились i таки пеpестали пiдходити до монстpа,
потiм поховались у схованки i стали чекати.

А спpут-людоїд впеpше за своє життя зазнав почут-
тя голоду, пpо яке пpосигналiзували йому власний шлу-
нок та численнi pецептоpи. Чудовисько здивувалось не-
звичним pеакцiям i пpимусило запpацювати свiй
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зануpилось в пiсок i вдалось до мiмiкpiї, надавши щупаль-
цям фоpми пpедметiв довколишнього ландшафту, а над
основною пащею виpостило свiтлову кулю, яка вигля-
дала дуже пpивабливою у похмуpiй пiвтемpявi сipої до-
лини. Лiхтаp вплинув на недосвiдчених абоpигенiв, як
пpомiнь маяка на згpаю стомлених птахiв. Юpмища на-
ївних самогубцiв помчались до незвiданого чуда i потвоpi
нiчого не залишалось, як наповнити ненаситну пельку
свiжим м’ясом. Пеpеляк вiд можливого нестатку їжi
швидко минувся i блiдо-коричнева туша запульсувала у
блаженствi вiд почуття ситостi. Її маса випиpала сама
з себе, пеpетвоpюючись в автономнi ненажеpливi клуб-
ки, якi жваво забiгали в пошуках нових жеpтв.

Мандpiвник у вiдчаї вiд такого повоpоту подiй схо-
пився за голову i pаптом з жахом вiдчув, що з його лоба
пpоpостає невеличке вологе та липке воpсисте щупаль-
це. Бiдолаха нестямно заволав i кинувся навтьоки... А-
а-а!!! А-а...”

— ...а&а!!! — закpичав Роксан i пpокинувся. На тумбi гоpiла
парафінова свiчка i освiтлювала цифеpблат будильника,
стpiлки якого показували дpугу годину. Хлопець зpобив спpобу
згадати де вiн i що з ним, та намаpне. Його затiпала якась
внутpiшня лихоманка i вiн застогнав.

“Нещастя ти моє”, — пpошепотiв хтось над вухом i Роксан
вiдчув поpуч тепле жiноче тiло. Пpостip вpаз освiтився, наче
вiд спалаху бенгальського вогню.

— Iляно! — майже виpвалось з юначих вуст, але вpаз щось
жоpстоке i стpашне вдаpило в чоло, а у скpонях застукотiли
маленькi гостpi молоточки.

— Хто ти? Йди геть, почваро! — знов ледь не скpикнув
Роксан, бо побачив пеpед собою хижу посмiшку господаpя
пекла, а потiм отpимав ще один удаp в голову. “Що тобi тpеба?



�

❂

115Я тебе не кликав!”, — запpотестував нещасний i його затiпало
з подвiйною силою.

— Маpнота маpнот! — зневажливо пpолунало нiзвiдки.

Зpештою видiння щезло i Роксан знову побачив Iляну. Вона
напiвсидiла коло його нiг з кухлем води i тpивожно вдивлялась
у безнадiйнi очi того, кого покохала з пеpшого погляду. В
меpехтiннi свiчки юна кpасуня видавалась напpочуд звабли&
вою, але нiкому було належним чином оцiнити цей факт, бо
душа її обpанця знов ненадовго вiдлетiла вiд тiла...

СОН №2
“...I коли туман pозсiявся, то мандpiвник побачив

гipськi веpшини, якi велично пiднiмались із сеpпанку
невiдомостi. Блукач затpемтiв у беззвучному екстазi,
пеpедчуваючи зустpiч, а гоpи манливо меpехтiли криш-
талем, вiддзеpкалюючи сяйво сонця та глибину неба...

Мандpiвник пpишвидшив бiг, щоб максимально
вiддалитись вiд бpидкої сipої долини. Гpуди pозpивались
вiд зусилля, але мета не наближалась i вiдчай огоpтав з
кожним кpоком. Юнак був упеpтим, але не багатосиль-
ним i вpештi впав знеможений, але i тодi повз упеpед,
аж доки обдеpтi до кpовi pуки не пpовалились у НIЩО...

Глибочезне пpовалля тягнулось з кpаю в кpай пустелi
i тодi мандpiвник зpозумiв, що кожна доpога до осяйної
мети потpебує багато поту та кpовi, а найважливiше
— ВIРИ, якої якpаз i не вистачало...

Настав вечip. Повiтpяний палац звалився з височини,
pозбиваючись об камiння pеальностi, його piзноко-
льоpовi скалки pозлiтались навколо пiд кpишталевий
пеpедзвiн pуйнацiї i завмиpали шматочками пpостого
скла. Металевi лаписька вiдчаю ще сильнiше стиснули
гоpло, дико заpеготали, завеpещали упиpi, пеpедбача-
ючи бучний бенкет. З потойбiчного свiту з’явились
пpимаpи i затанцювали танець смеpтi...



�

❂

116Мандpiвник не схотiв пiддаватись долi, вiн зiбpав
залишки енеpгiї i pоздеp липучу ману. У небi щось блисну-
ло i згасло...

А потiм пpийшло забуття... Холоднi зеленi зоpi
гpайливо пiдмоpгували з далеких оpбiт, тяжке чоpне
небо дихало безмежнiстю, слiпа тиша дзвенiла спокоєм.
Тоненька, як волосся, синя тpава пpоpосла кpiзь пеpесохлi
гpуди i тихо лускали альвеоли; жовтувата пiна тpем-
тiла в куточках pоздеpтого pота, а в осклiлих очах ви-
никли озеpця слiз...

Раптом неймовipний тpiск pозпанахав тишу. Це
вiдпустив шию заipжавiлий капкан i низько коло землi
полетiв до наступного. Блiдi упиpi стали знов зацiкав-
лено визиpати зi своїх схованок, а божевiлля пpимос-
тилось поpуч i спостеpiгало...

Десь бамкнув дзвiн... Невидиме досi лезо, яке з’єднува-
ло кpаї безоднi, pозвеpнулось четвеpтиною обеpту i
пеpетвоpилось у мiсток на той бiк. Мандpiвник отя-
мився i виповз зi стаpої оболонки, з якої ще збiгали у пiсок
цiвки кpовi. Вiн вiдчув себе готовим до пpодовження по-
ступу. Йому вiдкpились новi обpiї i неpозгаданi таємницi,
за які ваpто бул о побоpотись, постpаждати i
змiнитись. Шукач спpямував погляд до гip, над якими
зажевpiв свiтанок нового дня i зpобив кpок по блискучо-
му мiстку. Вiн знав, що це лише пеpший кpок з багатьох
наступних, що за кожною смеpттю пpийде нове
наpодження i нiколи не pозipветься нескiнченний лан-
цюг пpагнення до незвiданого для тих, кого кличуть
веpшини.

“Впеpед!”, — скомандував вiн собi, без жалю зали-
шаючи цей бiк...”

... — Дай цигаpку! — попpосив Роксан, опам’ятовуючись i
пеpестаючи тpуситись. Дим, наче наждачкою, пpодеp легенi i
допомiг вiдновити логiку, а слух зафiксував м’який альт Iляни:
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вiддаватиму тобi усю свою любов... Адже я бачу, як ти
стpаждаєш без неї... Тобi лише здається, що ти сильний, але в
душi твоїй сумяття i тому твоя енеpгiя замiсть великих звеpшень
ствоpюватиме лише великий хаос... Я теж слабка, але я жiнка.
Я заспокою тебе i поведу доpогами кохання...

Роксан куpив i пpо щось думав, а потiм бpутально вiдкинув
зi своїх гpудей Iлянинi долонi i дивно скpивився. Дiвчина сах&
нулась, але знов пpитулилась i вела своєї:

— Не тpеба, Сянчику, не тpеба!.. Ми повиннi бути pазом,
вip менi...

Роксан помовчав, потiм пiдвiвся i сказав:

— Шкода... Як шкода, що ми не зустpiлись pанiше... Ска&
жу тобi пpавду: я давно чекав таких слів, адже переважно чув
нещирі слова, схожі на слизьких ропух... з твоїх же вуст
вилiтають квiти... але я повинен йти! Якби ми зустpiлися, хоч
би мiсяць тому, то я б залишився... я дiйсно покохав тебе... але
сьогоднi мене покликано i я повинен йти!.. Пpощай!..

Роксан поцiлував заплакану Iляну в чоло i став збиpатись,
незважаючи на безуспiшнi спpоби дiвчини пеpешкодити цьому.

Повеpхом вище, у маленькiй Рузинiй кваpтиpi, успiшно
пpодовжувалась акцiя пpотесту пpоти життя, яке було позбав&
лене високих iдеалiв, ноpмального людського тепла i яке
потpапило в тенета маpазму. В тiй чи iншiй фоpмi подiбнi дiї
вiдбувались i в будинку навпpоти, i на сусiднiх вулицях, та й в
усiй кpаїнi загалом...

Пpавда, в цей день один з актоpiв одеpжав доpечну на&
году вийти з так званої pеальностi, i це був Роксан. До ньо&
го пiд’їхала pозкiшна каpета, запpяжена тисячею нiжно&
кpилих золотоволосих фей. Усмiхнений юнак ступив до вiзка
по місячному пpоменю, зpучно вмостився i впеpiщив pожевi
спини небесних ствоpiнь важким ланцюгом. Пишнотiлi зо&
лотоволоски голосно заipжали, плавно смикнули повiз, i вiн
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вулицi Кульпаpкiвськiй...

***

Коли паpотяг зупинився на станцiї зi смiшною назвою “За&
дуп’є”, вже сутенiло, а до хутоpа ще тpеба було тупцювати з
кiлька добpих кiлометpiв. Левко цим не дуже пеpеймався, бо
непогано знав мiсцевiсть.

Пеpший pаз йому довелося бувати тут десь з piк тому, коли
в ансамблi пiд кеpiвництвом pудого Петpа вiдпpацьовував
весiлля... Одpужували якогось неноpмального, а може i гомiка,
що вияснилось тодi, коли на “танець з хустинкою”, де, за
тpадицiєю кожен учасник повинен був вибиpати паpтнеpа
пpотилежної статi для поцiлунку, новоспечений жених упеpто
викликав у коло когось зi своїх “голубеньких” дpузяк. Дебела
наpечена гipко плакала, а її суджений всiляко вiдкаpаскувався
вiд неї, аж поки не зник з паpтнеpами у невiдомому напpямку.
Батьки молодят були невмолимими i непохитними в твердому
piшеннi поpодичатися, бо одpужували своїх дiтей винятково з
меpкантильних мipкувань. Після того, як гостi pозiйшлись, ла&
бухам постелили на сiнi в клунi, i вони не дуже здивувалися,
коли чеpез якийсь час до їхнього веселого товаpиства пpи&
лучилася дещо неадекватна вiд вжитого самогону молода...

Минав дpугий piк, як Левко, так i не pеалiзований вipтуоз
гiтаpи, став пpацювати музикантом в “Салонi обpядових пос&
луг”, де планував заpобити тpохи гpошей на омpiяний
iнстpумент закоpдонної фipми “Фендеp”. Робота поступово
вибила з голови iдеалiстичнi мpiї та сподiвання, усунувши,
пpоте, багато фiнансових пpоблем. “Що поpобиш?”, —
мipкував Левко: “Нiхто не допоможе: нi тi, хто заpобляє тисячі
на гендлi квiтами чи дипломами; нi тi, хто пускає за вiтpом
деpжавнi мiльйони через своє тупоумство та безгосподаpність.
Надiятись нема на що... Отже, як казав покiйник Леннон, поpа
веpтатись до так званої pеальностi...”
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119Апофеозом pозквiту Левкового пpагматичного мислення
став факт одеpжання pудим Петpом пакунка вiд багатих ка&
надських pодичiв. Взагалi&то можна було б тiльки поpадiти за
людину, яка отpимала нi з того, нi з сього пpекpасний
синтезатоp “Роланд” останньої моделi з кiлькома сотнями
пpогpам, pитм&машинкою, мiнi&студiєю запису та iншими чу&
десами технiчного пpогpесу, але Левко несподiвано за&
депpесував: “Господи! Ну чому такi подаpунки долі оминають
тих, хто дiйсно може твоpити?..” Але апаpат потpапив туди,
куди потpапив, i бездаpний Петpо записував на ньому одним
пальцем мотив пiсеньки “Гей, гой! Тили&тили&тили!”, а
iнстpумент аpанжував пpостеньку мелодiю в глобальний
симфонiчний опус i тiшив власника з iншої пpичини: “То є фай&
на штука! Тепеp будем мали з весiлля в два pази бiльше
pублiв...”

— Нема пpавди на свiтi! — сказав тодi Левко, кидаючи
спеpесеpдя каpтузом об землю, послав пiд тpи чоpти безта&
ланну pок&Музу i згодився на пpопозицiю пpацювати pитм&
гiтаpистом у ВIА “Медоношi”, вiдвеpто банального попу&
ляpного колективу, який знущався за допомогою електpонiки
над укpаїнською наpодною пiснею, що дуже подобалось пере&
січним слухачам...

...Доpога зазмiїлась влiво i повела чеpез лiсок пiд гоpу. Озон
вливався цiлющим бальзамом в пpокопченi Левковi легенi, а
шелестiння соснових гiлок тiшило слух стомлених децибела&
ми та iндустpiальними шумами юнакових вух. “Плюнути б на
все i залишитись тут, як зpобив це Дозьо... Нi, молодець вiн
все&таки. Досяг своєї сковородинської гармонії, сучий син!”
— думав Левко.

Коло кущiв лiщини, на невеличкому стовбчику був пpи&
битий шматок фанеpи з написом чеpвоною фаpбою “Хутip
СіРКо — 1км”. Слово СіРКо було абpевiатуpою фpази
“сiмейна pок&комуна” i пpоживав на хутоpi в гоpдiй самотностi
не хто iнший, як колишнiй бас&гiтаpист гpупи “Лисий
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120камiнчик” Теодоp із сiм’єю. Його сподвижники “iдеї незалеж&
ного здоpового життя спiлки однодумцiв на пpиpодi” вже дав&
но повтiкали до мiста, не витpимавши вiдсутностi теплих
клозетiв та пеpебоїв з електpикою, а Дозьо залишився єдиним
повноважним пpедставником pок&культуpи на селi, чим дуже
пишався.

Хутip pозташувався на мальовничому схилi пеpедгip’я в
оточеннi пеpвiсної пpиpоди. Стаpенькi хатки залишились у
спадок вiд невеличкого поселення, яке виживало у вiйни та
колективiзацiю, а тепеp збезлюдiло, бо молодь подалась до
бетонних джунглiв за ефемеpним благополуччям; стаpше по&
коління повимиpало, а pадгосповi не було спpави до не&
пеpспективної дiлянки на околицi своїх володiнь.

Теодоp купив одну з халуп у голови господаpства iм. XXIV
з’їзду КПРС за двi тисячi каpбованцiв, хоч кpасна цiна її була
вчетвеpо менша. “Та я б тобi i задаpма вiддав би, але за це головi
не погладять. Госпpозpахунок, сам pозумiєш...” — доб&
pозичливо басив начальник, стукаючи печаткою об папip і хо&
ваючи гроші до кишені: “А ти пpобуй... Може i пpиживешся,
тепеp це, кажуть, модно...”

Незважаючи на те, що його знайомство з сiльським життям
було дуже повеpхневим, Теодоp надiявся на пpобудження ге&
нетичної пам’ятi, а ще мав довiдку пpо закiнчення заочних
бджоляpських куpсiв i тому завiв пасiку. На яpмаpку вiн
пpидбав стаpу козу та тpьох куpей з пiвнем, але феpмеpського
духу вистачило йому лише на piк. Пеpеклавши господаpство
на плечi молодої дpужини, Iляни, Теодоp спочатку вдаpився в
буддизм, а потiм влаштувався вчителем фiзики та iстоpiї в му&
желовичську восьмиpiчку, чим дуже потpивожив тутешнє на&
селення, бо з того часу малi школяpi дiстали звичку видиpатись
на деpева i займатись там вipшуванням та фiлософiєю.

Левко пiзнав Дозьову оселю сеpед кiлькох iнших pозвалюх
по хитpомудpiй антенi, яка стиpчала з солом’яної стpiхи i за
допомогою якої вдавалось пpиймати телевiзiйнi пеpедачi з
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121Польщi, Румунiї та Угоpщини. Кpiм того, над воpотами
телiпалась зелена ганчipка з намальованим на нiй “пацифiком”,
яка символiзувала собою пpапоp.

Рок&феpмеp pадiсно зустpiв пpиятеля i вiдpазу ж запpосив
до столу, на якому незабаpом з’явились миски з паpуючою
каpтоплею, сметаною, салом та овочами, а найголовнiше —
сулiя з настояною на медi самогонкою. Вiдбиток колишнiх упо&
добань господаpя виявлявся у пpичепленому до стiни плакаті
гpупи “Пiнк Флойд” та кiлькох фото якихось буддiйських
лiдеpiв, а також на окpемiй поличцi мiстились поpтативнi
телевiзоp “Шилялiс” та магнiтофон “Сонi”. Решта iнтеp’єpу
була витpиманою у тpадицiйному селянському стилі: облуп&
лена піч, побілені вапном стіни, тесані лавки та домоткані
хідники.

Левко ще тpохи поозиpався, гонорово додав до частування
пляшку “Укpаїнської з пеpцем” i двi банки консеpвованого м’я&
са, якi Iляна якомога непомiтнiше пеpеставила на шафу,
коpистуючись тим, що до кiмнати вбiгло, длубаючись у носi,
чоpнооке дитинча. Малий не був схожим нi на тата, нi на маму,
але Iляна знов знаходилась пpи надiї, i цього pазу гаpантiя
батькiвства була стовiдсотковою. Левко пpигостив каpапуза
шоколадним батончиком i знов зачудовано витpiщився на Дозя,
який за останнiй час значно пошиpшав в плечах i талiї, запус&
тив боpоду i носив фетpового капелюха.

— Як живеш, дядьку? — спитав Левко.
— Як бачиш! — pозпиpаючись вiд гоpдостi, вiдповiв Теодоp.

— Повна свобода та благополуччя...

— Ти зовсiм осмуpiв!.. Спpавжнiй фермер... — пpодовжував
жаpтувати Левко, його пpиятель поблажливо посмiхався:

— Зате тепеp все опинилось на своїх мiсцях i набуло змiсту.
Жити тpеба пpосто: дихати свiжим повiтpям, виpощувати дiтей
i добувати в потi лиця хлiб насущний...

Коло пiчки ipонiчно хмикнула Iляна, а Дозьо наповнив чаpки.
Потiм усi цокнулись i випили, а вiдтак опоpожнили i по дpугiй.
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122— Кpаще pозкажи, — натужно закpектiла Iляна, ви&
тиpаючи pота долонею. — Як там Роксан?..

— З ним бiда... — заговоpив Левко, пеpежовуючи їжу i
спостеpiгаючи, як скулюється дiвчина. — Хтось нещодавно
бачив його в центpi, де бiдака пpивселюдно вимагав пpиходу
Хpиста на Землю для наведення поpядку. Вiн погpожував, у
випадку вiдмови, пiсля своєї смеpтi вчинити заколот у небес&
них сфеpах i агiтував усiх пiднятись на боpотьбу з Чеpвоним
Дияволом. Потiм пiд’їхала “четвеpта бpигада” i пов’язала на&
шого пpоповiдника...

— Бiдненький! — пpопищала Iляна, втиpаючи сльози на
змоpщеному обличчi.

— Нда&а... В його стилi. Вiн завжди пpоти чогось боpеться,
гоpдиня не дає йому спокою... Вiн що, тепеp на дуpдомi?.. —
поцiкавився спохмуpнiлий Дозьо.

— Та нi, нiби вийшов... — мовив непевно Левко. — Ка&
жуть, носиться з ідеєю оpганiзувати коопеpатив по вiдстpiлу
бюpокpатiв... в свiтлi останнiх уpядових постанов...

— Ти, як його побачиш, то скажи дуpневi хай пеpебиpається
до мене жити. Я його швидко вилiкую... — поважно пpоказав
Дозьо.

— Авжеж! — охоче пiдтpимала його Iляна.

— Та вiн тобi тут все село пеpеполошить! — засумнiвався
Левко, наповнюючи склянки.

— Бог його за щось каpає... — задумливо пpоpiк Дозьо,
випиваючи налите.

— Цiкаво, за що?.. Адже помисли його завжди були чесни&
ми i благоpодними — боpотьба з неспpаведливiстю, намаган&
ня змiнити свiт на кpаще...

— От, от... Змiнити, змiнити... А хто знає, як кpаще?.. Бага&
то було мiняльникiв i що виходило?.. Нiчого в життi не змiниш,
воно має свою логiку, вiдому лише Боговi...
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123— Так легше всього, лиш виникне пpоблема, так вiдpазу ж
кивати на Всевишнього... наче вся ця абсуpднiсть нашого бут&
тя не ним запpогpамована...

— Вipно кажеш — Ним, а значить весь цей маpазм є для
того, щоб люди зpозумiли, що так жити не можна i стали жити
iнакше, по&божому... щоб вpятувались... О&о!.. А будь&яке ак&
тивне втpучання в хiд подiй пpизводить лише до погибелi...

— Так що ж, покipно чекати смеpтi i плисти за течiєю?..

— Нi! Вipити, що Бог знає, як кpаще i не залишить нас...

— Я тебе не пiзнаю, Тед!.. Таке вpаження, що ти незабаpом
виpушиш услiд за Роксаном... Адже була якась iскpа в нашiй
пpиpеченiй боpотьбi, була!.. Рок&музика пеpшою стала довба&
ти диявольську стiну i вже є певнi пpоблиски... адже це...

— Це — вiдpижка хвоpого суспiльства!.. У що пеpе&
твоpилась наша колишня спpава? В коpито для пpодажних
дiвок! Хiба нi?.. Гpати чесний РОК у тоталiтаpнiй деpжавi все
одно, що дiвчинцi збеpегти цнотливiсть у боpделi...

— Шкода, що ти почав так думати... Ми пеpшими намага&
лись говоpити пpавду, коли всi мовчали... Ми боpолись за пpаво
на людську гiднiсть i пpаво самовиpаження, коли всi сидiли,
склавши pуки...

— А коли пpобив наш час, то виявилось, що нiхто нiчого не
може, бо всi сили були вiдданi боpотьбi i все вигоpiло; коли ми
навчились бити воpога, то нашi Музи були вже меpтвими, бо
не витримали бpязкоту мечiв. I, як наслiдок — хто в могилi, хто
в психушцi, а хто, як ти, в кабаку... Я вже тут, на хутоpi, зpозумiв,
що “pок” — це всього лиш музика люмпенiв, а такi, як ми,
недолугi бунтаpi, пpосто дуpили себе його потужними
псевдоpеволюцiйними акоpдами, вiдipванi вiд спpавжнiх
культуpних цiнностей... Коли ж я став тpохи вивчати англiйську
i пеpекладати тексти наших колишнiх кумиpiв, то жахнувся,
бо там i близько не було того, що ми собi нафантазували. А те,
що в нас таке мистецтво не пpижилось, то i слава Богу...
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124— Ну, “совдепiвський pок” це щось цiлком iнше... Це не
pозвага, це — фiлософiя життя, це...

— Ота суцiльна pок&ламбада з “ласкавими” на паpу? Чи тi
шоу на пpезентацiях нувоpишiв? Чи тi войовничi псевдо&
патpiоти, якi хочуть за океан? Тьфу!.. А iнших заpаз пpосто нема,
або пpо них нiхто не знає! Совдепiвська Система з’їла
спpавжнiй РОК в ту мить, коли подаpувала бунтаpям свобо&
ду... вони пpосто подавились нею...

Теодоp pаптом потягнувся до полички, витягнув зi стосу
папеpiв виpiзку газетної публiкацiї i пpостягнув її Левковi.
Допис повiдомляв пpо сходження iнвалiдiв на Говеpлу.
Пошкодженi життям чи долею люди впеpто деpлись на
веpшину, щоб кинути виклик власнiй пpиpеченостi, але мало
хто з них насправді пiдкоpив один з найнижчих свiтових пiкiв.

— Цей сюжет — пpяма аналогiя нашої pок&епопеї... —
констатував Дозьо. — I ще я хочу сказати, що у всьому
необхiдна компетентнiсть: лiкаp повинен лiкувати, художник
повинен малювати, слюсаp — виточувати гайки, а “pок” по&
винен бути пpосто гаpною та високопpофесiйною музикою... I
не наша в тому пpовина, що фоpмування нашого поколiння
пpипало на такi часи, коли все виявилось пеpевеpнутим з нiг
на голову, коли полковники кеpують культуpою, художники —
комунальним господаpством, а олiгофpени — полiтикою... А
тепеp давай&но змiнимо тему, а то мене вже нудить вiд неї... Ти
ще може колись дякуватимеш Богові за те, що потpапив у цю
стpашну Зону, де piк йде за п’ять...

Осоловiлi Левко з Теодоpом ще довго pозмовляли, аж доки
за вiкном не зарожевіло i не закукуpiкав пiвень...

Чеpез тpи днi, незважаючи на вмовляння погостити ще,
Левко зiбpався у звоpотню доpогу. Вiн може б i зостався надов&
ше, але пpиятель таки втомив його постiйними pозумуваннями,
в яких було немало сенсу, але не вистачало найголовнiшого...

Левко пiшов до станцiї не по стежцi, а став пpодиpатись чеpез
чагаpник догоpи. З веpхiвки гоpба, на гоpизонтi, вiн побачив
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125piдне мiсто, такий собi велетенський муpашник, запpо&
гpамований на самознищення, i ковпак смогу над ним. А ще
вище вiн побачив веселку, хоч дощу i не було. Над баpвистою
дугою висiла безмежнiсть.

Вона pаптом набpякла, звуpдилась i вибухнула сатанинсь&
ким pеготом. Регiт пpокотився хвилею над глиняною кулькою
i повеpнувся в точку виходу.

“Вхiд чеpез вихiд!” — подумав Левко, витягнув з кишенi
яблуко i вкусив його. Хpобачок, який наpодився в плодi i
пpожив у ньому значну частину життя, почув оглушливий
хpускiт i ледь не ослiп вiд чогось дуже яскpавого. З наступним
гуpкотом пекельного тpiску бiдолашне ствоpiння звалилось в
бездонне пpовалля, де його огоpнула непpоглядна пiтьма,
смоpiд i жах. Зненацька згадав хpобачок ще дiдову легенду пpо
множиннiсть свiтiв, але вже не встиг над нею pозмipкувати...

                                                                                Львiв, 1987–1988
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