
СЕРХІО РАМІ PEC
Серхіо Рамірес (нар. 1942 р.) — ні- 

карагуанський прозаїк. За освітою — 
адвокат. Написав роман «Пора блис
кавиць», повість «Маріано Фіальбос». 
Оповідання «Центровий» взято із його 
останньої збірки новел.

ЦЕНТРОВИЙ
Промінь ліхтарика раз і вдруге ковзнув по обличчях в’язнів і зу

пинився на нарах, де горілиць лежав упрілий од задухи й майже го
лий чоловік.

— Ось цей, — сказав жандарм, удивляючись крізь грати. — Від
микай.

Заскреготав ключ, прив’язаний до кінця електричного шнура, яким 
наглядач підперезав свої штани. Жандарм грюкнув по нарах прикла
дом, і чоловік підвівся, затуляючись рукою від світла.

— Вдягайся й виходь.
Той почав помацки шукати сорочку. Його раптом пройняли дрижаки, 

хоч у камері стояла нестерпна задуха й в’язні спали майже голі. Єдиний 
отвір у стіні був надто високо, свіже повітря не сягало нар. Урешті в’я
зень натяг сорочку й встромив босі ноги в незашнуровані черевики.

— Давай швидше,— наказав жандарм.
— Іду вже, ви ж бачите.
— Ти мені побалакай!
— Добре, добре.
— Не огризайся, бо...
Жандарм пропустив його наперед, підштовхнувши дулом гвинтівки. 

Від дотику холодного металу в’язень сіпнувся.
Вони вийшли на подвір’я. Віддалік, під муром, проти місячного 

світла вигравало листя мигдалю. За муром була різниця, в цей опівніч
ний час там били худобу й звідти тхнуло кров’ю та гноївкою.

Такий двір — саме для бейсболу. Можна було б улаштувати матч 
між в’язнями або навіть між в’язнями й вільними від варти нагляда
чами. З місця центрового гравця до «головної бази» футів з триста п’ят
десят. Та коли добре вдарити кийком, м’яч, напевно, долетить аж до 
тих дерев під мурами. Стрибок— і я на дереві, його гілля звисає на са
мий мур, і хоч він утиканий битими пляшками, я не завагаюся, пан або 
пропав, стрибну з муру додолу, в чагарник, куди скидають сміття, кіст
ки й покидьки, консервні бляшанки й поламані стільці, ганчір’я, старі 
газети, дохлих тварин і... я на волі. Продиратимусь крізь зарості, бре
стиму через струмки, падатиму й підійматимусь, а бігтиму вперед. По
заду лунатимуть сухі, приглушені постріли...
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— Стій. Як ти думаєш, куди я тебе веду?
— Мабуть, до вітру.
— Хіба ти з остраху ще не напудив у штани?

То був майже такий самий майдан; біля церковної паперті височіли 
гуаруми *. Я стеріг центр, бо тільки в мене були брезентові бейсбольні 
рукавиці, решта грала голіруч. Я ганяв і ганяв, не пропускав жодного 
удару, хоча вже насувалась ніч, м’яча не бачив, але відчував його з лед
ве вловного свистіння, й він голубом падав мені до рук.

— Ось він, капітане,— доповів жандарм, просуваючи голову в две
рі, за якими монотонно гув кондиціонер.

— Залиш його біля мене, сам можеш іти.
Двері клацнули, й в’язень відчув себе в цій майже порожній кімнаті 

як у клітці. На побіленій стіні висів лише портрет у золоченій рамці й 
календар з колонками червоних і синіх цифр, посеред кімнати стояв 
стілець, а ще далі стіл капітана. Кондиціонер був у стіні, його обладна
ли нещодавно, не встигли навіть забілити свіжу штукатурку вапном.

— О котрій годині вас узяли? — запитав капітан, не підіймаючи го
лови з-над столу.

В’язень розгублено мовчав, неначе питали когось іншого.
— Я вас питаю. Ви що, глухий? О котрій годині вас заарештували?
— Десь після шостої...— Він казав так тихо, що капітан міг і не по

чути його слів.
— Як це «десь після шостої»? А точніше коли?
— Я не маю годинника, сеньйоре. Але я вже був повечеряв, а вече

ряю я завжди в цей час.

Іди вечеряти, кликала мене мама. Ще одне коло, мамо, і йду. Але ж, 
сину, вже ніч, а ти ще граєш. Уже йду, мамо, ще один раз і йду. Скрип
ки й фісгармонії починали виводити вечірню, коли м'яч востаннє пот
рапляв до моїх рук і ми знову вигравали.

— Чим ти займаєшся?
— Я швець.
— Працюєш у майстерні?
— Вдома.
— Здається, ти грав у бейсбол?
— Грав.
— Тебе називали Крутило Парралес?
— Мене прозвали «Крутилом» через ге, що я вмів подавати кру

чені м’ячі.
— Ти їздив у складі збірної до Куби?
— Так, двадцять років тому я був у збірній центровим.
— Однак тебе вигнали.
— То було вже дорогою назад.
— Ти тоді зажив чималої слави.
Заарештований хотів був усміхнутись, але очі капітана спалахнули 

хижим вогнем.

Найкраще зіграв я, коли впав отоді на паперті, а м’яча таки вло- 1

1 Тропічні дерева, листя яких має лікувальні властивості.
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вив. Я впав долілиць, із рота побігла кров, але ми виграли, й мене від
несли додому на руках, а мама саме пекла млинці. Вона кинула все й 
заходилася мене лікувати, горда й засмучена водночас. Ти віслюк несу
світній, але з тебе буде спортсмен.

— А чому тебе вигнали з команди?
— Я не зловив м’яча, й ми програли.
— Тоді на Кубі?
— Так. Ми грали проти Арруби; м’яч голубкою випорхнув мені з

РУК.
— Але ж, крім тебе, відрахували багатьох.
— Ми перед матчем хильнули, а це...
— Ясно.
В’язневі кортіло сісти, він відчув млість у ногах, однак не нава

жився й продовжував стояти, підошви черевиків наче прилипли до 
мостин.

Капітан почав писати й писав досить довго, й  коли нарешті підвів 
голову, на чолі його стало видно червону смужку від кашкета.

— Чому тебе привели сюди?
В’язень лише знизав плечем і зніяковіло подивився на капітана.
— Ну то чому ж?
Той знову знизав плечем.
— Ну?
— Я не знаю.
— Ах, не знаєш?
— Ні.
— Ось твоя справа,— капітан торкнув папку на столі.— Я можу 

тобі дещо прочитати, щоб ти довідався про своє життя,— промовив, 
устаючи, капітан.

Коли ловиш м’яч у бейсбольних рукавицях, то звуку не чути, майже 
не чути. Зате сухий удар кийка аж у вухах одлунює, нерви напинають
ся мов струна. Якщо м’яч послано високо вгору, тебе охоплює радісне 
почуття, стежиш за ним й аж витанцьовуєш, а тоді він падає тобі до 
рук, і ти пригортаєш його, мов дитину.

— В п’ятницю, 28 липня, о п’ятій годині дня, біля вашого будинку 
спинився зелений джип із брезентовим верхом, з нього вийшло двоє: 
один чорнявий у захисних окулярах і штанях кольору хакі, другий біля
вий, у сомбреро й синіх штанях. Чорнявий ніс валізку, а той — рюкзак.

— Чорнявий...— мовив арештант, але затнувся. вдавившись клуб
ком, що підкотив до горла.— То був мій син.

— Я знаю.
Знову запала тиша, й в’язень нараз відчув, як ноги в черевиках 

змокли, ніби він брів по воді.
— В чемодані, що його тобі залишили, були кулеметні стрічки, а 

в рюкзаку вибухівка. Коли ти востаннє бачив свого синка?
— Кілька місяців тому,— прошепотів арештант.
— Я нічого не чую. кажи голосніш.
— Кілька місяців тому, я вже точно й не скажу...
— й  тобі про нього байдуже?
— Як то! Він мій син. Я питав і розпитував, де тільки міг, але да

ремно.
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Чоловік поправив зубний протез, раптом відчувши, що він спадає.
— Невже ти не знав, що він подався до лісу?
— Доходили чутки...
— А коли він з’явився на джипі, що ти подумав?
— Гадав, що він повернувся. Та син побув удома лише кілька 

годин.
— І залишив у вас речі.
— Він сказав, що пришле за ними.
— Ясно.
Капітан узяв з папки ще кілька аркушів з фіолетовим друком, пе

реглянув і поклав один аркуш на стіл.
— Тут написано, що протягом трьох місяців у твоєму будинку пе

реховувались вороги уряду й ти передавав їм зброю, боєзапаси й вибу
хівку.

В’язень мовчав, лише висякався в носовик. У світлі лампи було вид
но, який він виснажений і худий, самі кістки та шкіра.

— Ти збагнув, чим це пахне?
— Діти..— відповів чоловік.
— Підлючі діти, як і ти.
В’язень похнюпив голову і заходився дивитись на черевики, на 

висолоплений язичок та брудні підошви.
— Коли це було?
— Що?
— Коли ти востаннє бачив свого сина?
В’язень зиркнув у вічі капітанові й знову дістав носовика.
— Ви ж знаєте, що його вже на світі нема. Для чого запитувати?

Останній період гри з командою Арруби: нуль — нуль. Два аути, й 
білий м’яч летить у мій бік. Я вихопився йому назустріч. Застиг, про
стяг руки й... мав би його схопити, але трохи схибив, тоді спробував на
здогнати його в падінні, та він одскочив, а я лежав і дивився, як су
перник безкарно втікає від «бази». І все втрачено, мамо, ти гоїла мої 
рани, й усе починалося спочатку, я знову виходив у поле, хоч би це кош
тувало мені життя.

— Хочеш іноді бути добрим, але не можна,— сказав капітан, вихо
дячи з-за столу. Він кинув папку в шухляду й вимкнув кондиціонер. У 
кабінеті запала незвична тиша. Він зняв із цвяха рушник і витер по
тилицю.

— Сержанте!
На порозі з’явився сержант, вивів заарештованого й повернувся 

знову:
— Що писати в рапорті, сеньйоре капітан?
— Він був бейсболістом, тож вигадай там якусь дурницю: скажімо, 

грав з в’язнями, був у полі центровим, і коли м’яч послали аж до тю
ремного муру — вихопився на дерево, звідти на мур, і при спробі втекти 
був убитий.

З  іспанської переклав 
Юрій НЄПН
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