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Володарем майбутнього е тільки той, 
Кому належить молодь.

Адольф Гітлер

Бойові прийоми:

Блискавично-вбивчий Кидок Кобри 
Маневр Летючого Орла 

Смертельний Копняк Гігантського Лелеки 
Ніжні Обійми Пташиних Крил — щоб шию звернути 

Подвійний Удар Кондора під хмарами 
Велетенський Пітон-Душитель 

Одиночний Безкровний Випад Кобри: «лясь-трісь» 
Удар Стрибучого Кенгуру: «бий-тікай»

Стусан Мертвоокого Долота-Баракуди: «тук-тук» 
Вибуховий Стусанохук Мула 

Гострі Кігті Ревучого Лева: «дряп-шарп!» 
Штричок Стріли Дикобраза 
Маневр Хтивого Кролика 

Боксуючий Кенгуру 
Стрибок Леопарда 

Летюча Білка — Стрімкий Кидок: «вжик-стриб» 
Летюча Гієна — Хльосткий Удар: «мах-бах»

Удар Слонячої Ноги: «ступ-грюк» 
Хльосткий Удар Рисі: «лясь-дряп» 

Плющильний Удар Мавпи 
Боксер Панда 

Смертельний Кидок Рисі 
Пазурі Тигра 
Кігті Кугуара 
Кидок Лева 

Блискавичний Укус Піраньї: «кусь-гризь»
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Лінгвістичні правила «Карликомови»:

— Мінімальна кількість особових та присвійних займенників; 
замість присвійних займенників майже завжди використовується 
прикметник «власний»; слова «Бог» та «Господь» пишуться з 
маленької літери (окрім висловів інших персонажів), натомість 
слово «Божество» пишеться з великої літери.

— Говорячи про себе, Карлик каже «оперативник "я”» або 
«цей агент»; зазвичай ці дві фрази чергуються.

— Стилістична надмірність є навмисною, наприклад: «жовто
го кольору», а не просто «жовтий», «метал свинець», а не просто 
«свинець», «мале кошеня», а не «кошеня», або ж «кінцівко-ноги», 
а не просто «ноги», «сріблястого кольору», а не «сріблястий».

— Говорячи про час, Карлик скрізь без розбору користується 
висловом «поточний день». Наприклад, «цього поточного дня» 
означає «сьогодні», «наступного поточного дня» = «завтра», «ба
гато поточних днів тому» = «дуже давно».

— Зачинені двері — двері, «загоєні» в стіну.
— Квіти — це «рослинні геніталії».
— Сталі вирази часто розширюються та видозмінюються, на

приклад: «зубна паста» = «зубоочисна паста», «стоянкова прислу
га» = «прислуга, що слідкує за лічильником часу на автостоянці», 
«Канзас-сіті» = «велике місто Канзас», «Інститут Смітсона» = 
«Інститут імені Смітсона».

— «Йти» = «марширувати», «здійснювати марш-кидок» = 
швидко йти.

В добрий час!
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Карлик 1

Депеша перша

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає звіт про прибуття до аеропорту на околиці міста 
такого-от на Середньому Заході Сполучених Штатів. 
Рейс: такий-то. Дата: така-от. Мета відрядження: 
успішне виконання надважливого завдання. Кодова 
назва: «Операція “Хаос”».

Колеги-оперативники вже минули імміграційний 
контроль і безпечно пройшли крізь двері, щоб пообій
матися з членами родин-приймачів. Оперативник Тібор, 
агент 23; оперативник Магда, агент 36; оперативник Лінь, 
агент 19. Усім удалося пошити в дурні митно-паспортні 
служби Сполучених Штатів. Тепер кожен з них — пов
ноправний член розпещеної і небідної американської 
родини з її маєтністю, знайомими та зв’язками у цьому 
місті. Уже наступного поточного дня треба розгорнути 
стратегічну мережу оперативників.

Паспортист, службовець-нікчема за куленепробив
ним склом, розгорнув і прочитав посвідчення оператив-
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ника «я», звіряючи візу з документами. Потім зиркнув 
на цього агента й каже:

— Далеко ж тебе занесло, синку.
Паспортист — як посаджена у клітку старезна тва

рина, що страждає від високого тиску змішаної крові у 
венах ніг. Колись, просидівши цілісінький день замкне
ним, цей чоловік підніметься й піде до туалету, а йому 
тромб у мозок — бздинь! І гаплик. Повний нокаут.

Паспортист каже:
— То ти — студент за обміном? — А потім питає: — 

Скільки ж тобі років, хлопче?
Доводиться цьому агенту загинати пальці: один, 

два... — і так до тринадцяти.
— Ага, значить, тобі тринадцять, — каже паспортист 

і продовжує з-за скляної перегородки: — Щось ти ма
луватий для свого віку, тобі не здається?

А оперативник «я» відказує: «Один та три». Піднімає 
долоню і знову починає рахувати до тринадцяти.

Залізний кулак цього агента міг би вихопитися швид
ко, як блискавка: пам! бам! Пробити куленепробивне 
скло. Блискавично-вбивчий Кидок Кобри — і паспор
тист падає додолу з перебитою трахеєю. Смерть настає 
миттєво.

Оперативник «я» мацає кінчиком язика кутній зуб, 
де в порожнину вмонтовано ампулу з ціаністим калієм.
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Торкаюся ампули, облизую, але не розкушую. Ще не час. 
Зуб під язиком гладенький та слизький. Ковтаю слину 
і знову починаю рахувати пальці. Ще раз кажу паспор
тисту, що приїхав за студентським обміном і житиму в 
родині, що приймає, півроку.

Паспортист робить відмітку ручкою на папері до
кумента — дає «добро» на в’їзд до країни. Потім ков
зає книжечку паспорта назад цьому агентові. Каже: 
«Ласкаво просимо до найпрекраснішої країни в світі!» 
Натискає на кнопку, і двері впускають цього агента до 
Сполучених Штатів, де треба інфільтруватися в одну 
конкретну родину.

Лише один крок — і оперативник «я» зруйнує безпе
ку оцього зміїного гнізда американських виродків. Лігво 
зла. Мурашник розбещених людських істот. Родина, що 
приймає оперативника «я», чекає, піднімаючи власні 
чужинецькі руки і помахуючи чужинецькими пальцями. 
Вони намагаються привернути увагу цього агента. Чле
ни родини-приймача гукають мені — руки над головами, 
пальці ворушаться.

Для офіційного протоколу: тут присутній батько ро
дини. Батько схожий на велетенську захекану корову. 
Коли простягнув оперативнику «я» руку для привітання, 
з його рота війнуло смородом з’їдених харчів, в якому 
вгадувався запах віагри та важкий дух м’яса забитих на

7



бойні тварин. За силою стискання м’язової тканини його 
руки оперативник «я» вираховує співвідношення кісток 
та плоті в тілі татуся родини-приймача. Вміст тілесного 
жиру становить в корово-батьку 31,5 відсотка. До на
грудної кишені сорочки приймаючого татка причеплена 
защіпкою якась штука. Вона гойдається на ланцюжку. 
То — ламінований беджик з помаранчевим точковим ко
дом, рівень безпеки дев’ять. На беджику ім’я: «Дональд 
Кедр». Магнітна стрічка для зчитувального пристрою. 
Типова американська стрічка-індикатор небезпечного 
біологічного впливу. Поки що ця стрічка показує відсут
ність такого впливу, бо риски вздовж нижнього краю 
беджика мають сірий колір.

Оперативник «я» трясе величезну ратицю корово- 
татка, а вільною рукою тягнеться до беджика.

А корово-татко, що приймає, каже:
— Ну-ну, хлопче. Не чіпай. До цієї штуки не можна 

торкатися! — І стукає себе по ламінованій картці на 
смердючих коров’ячих грудях. — Це — надсекретно. — 
Промовляючи, він дихає на оперативника «я» віагрою, 
смердить жувальною гумкою та «Пропецією» — засо
бом від облисіння.

А оперативник «я» вже внутрішньо готовий. Це ж 
так просто: двома гострими ліктями таткові в груди: 
раз-два! пам! бам! Прийом Маневр Летючого Орла — і 
на третій день, тобто після наступного поточного дня,
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корово-татко вихаркуватиме свої закривавлені легені. 
Це швидко й легко, навіть малій дитині до снаги.

Господиня-приймачка штурхає господаря під ребро 
своїм гострим ліктем і каже:

— Та годі тобі чванитися, Містере Велике Цабе!
Мати родини, що приймає, схожа на курку, що без

перервно кліпає очима, — її худе кістляве обличчя нага
дує дзьоб. Щелепа виступає вперед і весь час рухається 
вгору-вниз. Курко-мати каже:

— Лишень погляньте на нього! — Її обличчя вибухає 
здивованим беззвучним криком широко розкритих губ, 
зубів, гострого кінчика язика та брів, що підскочили 
аж до курячого лоба. Кістляві пазурі матері хапають 
руки цього агента, піднімають їх над головою, а потім 
широко розводять в боки, наче демонструючи цього 
агента присутнім. Матір-приймачка каже: — Який же ж 
він худючий!

На одному з пальців курячої лапи теліпаються і по
дзеленькують ключі від авто. Тільки щоб наповнити 
бензобак середньої американської моделі, потрібно аж 
17,1 хвилини. Окрім ключів від авто, цей агент відчуває 
на дотик ключі від будівлі, де мешкає приймаюча ро
дина. Автомобільні ключі затискуються між курячою 
лапою рукою оперативника «я». Пальці цього агента 
обережно змикаються на автомобільних ключах, щоб 
непомітно стягнути їх із кігтя.
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Тут матір-приймачка каже:
— Треба наростити на цих жалюгідних кістках трохи 

м’яса.
Курко-матір міцно затиснула ключі в своїх пазурах. 

З усіх пор матері виступає рясний піт, від неї йде ку
хонний запах і сильно відгонить кавою моко в суміші 
з антидепресантами «Золофт» та «Занакс». А ще вона 
смердить естрогенами, ланоліном від зморщок та цілою 
купою піґулок вітаміну В6.

З показника пружності тканини господині, опірності 
сухожиль та коефіцієнту тертя шкіри оперативник «я» 
визначає відсоток тілесного жиру матері-курки: 6,3. 
Кров’яний тиск 120 на 182. Пульс спокою — 93. Вік — 
42,3 року. Впродовж найближчих шести років можлива 
смерть від крововиливу в мозок.

Отже, це мати та батько родини-приймача на пріз
вище Кедр. Змикають навколо цього агента власні руки. 
Оточують оперативника «я» з усіх боків і обережно, ледь 
торкаючись, обнімають.

Після цього вони познайомили цього агента із 
власними дітьми — сестрою та братом.

Сестра-приймачка тицьнула мене в живіт червоним 
паперовим згортком. Він обмотаний синтетичною зо
лотавою мотузкою, красиво зав’язаною нагорі у формі 
квітки. На папері золотистими літерами надруковано 
англійською: «З Днем народження!».
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— Там — футболка, — каже брат-хазяїн. — Покажи 
свою вихованість і подякуй за подарунок.

Цей брат — іще малий підсвинок; тримає в обох ру
ках пристрій з чорної пластмаси і тицяє на ньому кнопки 
своїми підсвинковими пальцями. Кнопки пілікають, і з 
пристрою лунають звуки маленьких вибухів. Автоматні 
черги. Брат-підсвинок каже:

— Нізащо не пущу тебе жити в свою кімнату, малий 
гівнюче!

У подиху підсвинка чується сморід дитячого стиму
лятора «Риталіну». До нього домішується штин клею 
для іграшкових авіамоделей та полюцій від частих 
мастурбацій. З-під одежі доноситься огидний сморід 
засохлої крові, латексної гуми та поту, що виступив від 
страху. Підсвинок дивиться спідлоба, але на одній щоці 
видно велику пляму пурпурового синця. Приблизний 
вік — 14,5 року.

Курко-матір скривилася і насварила його, похитуючи 
виставленим пальцем:

— Ану облиш свої расистські штучки!
Оперативник «я» міг би легко й просто довбонути

ногою цього підсвинка: пам! бам! Смертельний коп
няк гігантського лелеки — і щелепна дуга підсвинка 
розлітається на друзки, які списами впиваються йому 
в мозок. Джем! бем! — і виродок падає замертво, не 
встигнувши виперднути чергову порцію свого смер
дючого подиху.
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А до господині курко-матері цей агент застосував би 
Дім Мак1. Смертельний безболісний дотик до акупунк
турного меридіана — і вона вже мертва, як дерев’яний 
цурпалок тренажера «мук-джунг».

До офіційного протоколу: лише сестра-приймачка, 
здається, виглядає гідним суперником. Приймаюча сес
тра — хитра кішка. Нічна тварина. Мовчить, але уважно 
стежить за всім, що відбувається. Кішко-сестра тисне 
на пальці цього агента власним червоним пакунком і 
каже:

— Сподіваюся, що футболка сидітиме добре.
Оперативник «я» тримає пакунок обома руками, від

чуваючи пальцями гладенький червоний папір. Смикаю 
золотисту стрічку зав’язаного квіткою банта — обереж
но, щоб не розірвати папір і не порвати стрічку. Цей 
агент демонтує пакунок так обережно, наче знешкоджує 
снаряд від 155-міліметрової турецької гаубиці «Пан
тера». Усередині — складена темна тканина з написом 
англійською. Розгортаю тканину і бачу туніку. На грудях 
напис: «Власність Ісуса», а над написом — рибоподібна 
фігура, схожа на ту, яку малювали примітивними обри
сами на стінах печер стародавні люди.

Очі підсвинка зосереджені на пластмасовому при
строї, пальці натискають пискляві кнопки — швидко і 
вправно. Брат-приймач каже:

1 Дш М ак  — китайське бойове мистецтво, що полягає в ураженні 
нервових центрів (прим, перекладача).
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— Це футболка, бовдуре. Вдягни її.
Колеги-оперативники штовхаються купкою посе

ред пасажирів, щоб забрати багаж; члени заздалегідь 
визначених родин-приймачів широко розводять руки 
і кажуть: «Обнімімося усі разом!» Агент Саша. Агент 
Вігор. їм у руки втурили повітряні кульки на сріблястих 
поворозках. На одній написано «Ласкаво просимо в 
гості до Ісуса!», а на другій — «Усміхайтесь!». Ще один 
паперовий пакунок. Ще одного агента оповили обійми 
американських рук. Кожен американець намагається 
крадькома обнюхати та обдивитися кожного оператив- 
ника своїми зміїними очицями, наче вишукуючи дещи
цю іноземного ґрунту або закордонний мікроб-збудник 
небезпечної хвороби. Члени родин, що приймать, та 
колеги-оперативники поволі йдуть віддаляючись, аж 
поки не щезають в отворі вхідних дверей аеропорту, 
прямуючи туди, де вже чекають автомобілі. Знадвору 
чуються їхні гудки. Усі автомобілі величезні, як хата.

Наразі починається перша фаза операції «Хаос».
Цей атент насилу натягує через голову темну тка

нину футболки, насуває її на плечі, розправляє до талії, 
потім — до колін і нижче колін. Край вузенького рукава 
звисає аж до ліктя. Слово «Ісус» теліпається в проме
жині. Комір такий великий, що охопив шию та одне 
плече цього агента.

13



Захеканий корово-батько каже:
— Коли ти виростеш, вона стане тобі саме враз. — 

І додає, дихнувши фтористим смородом: — Ось, три
май, — і подає цьому агентові ганчірку, приклеєну до 
дерев’яної палички. Це — американський прапорець 
завбільшки з носовичок. Біло-червоно-блакитний.

Оперативник «я» стискає пальцями дерев’яний па
тичок, наче він — стебло смердючої бур’янини. Вимахує 
строкатим прапорцем, відганяючи від себе сморід, що 
йде від приймаючої родини. Штин маргаринових жирів. 
Сморід хімічного шампуню для волосся. А американські 
готівкові гроші смердять просто незносно.

Велетенський корово-батько бере й піднімає свою 
руку зі щільно стуленими й випрямленими пальця
ми — наче збирається присягу приймати. Губи батька- 
приймача ворушаться, і він каже:

— Ми — не просто родина. — Рот батька вибухає 
криком: — Ми — команда!

Тепер і матір-приймачка згинає кінцівко-ноги, наче 
для стрибка, та гепає долонею по долоні батька. Лу
нає гучний ляскіт. Матір-приймачка вибухає криком: 
«Ми — команда Кедр!»

Раптом з’являється чудовий присмак родини гос
подарів, присмак рідкої і солоної американської крові 
на гарячому язиці оперативника «я». Цей агент уже по-
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думки вгризається в плоть цієї придохлої та розпещеної 
американської родини. Голодна слина заповнює рот, 
змушуючи оперативника «я» ковтнути її. Облизую язи
ком свої губи. Доторкуюся до кутнього зуба з ціаністою 
ампулкою. Цьому агентові було б украй приємно похрус
тіти кістками родини-приймача, розгризаючи їх зубами. 
Живіт бурчить. Скоро ці виродки кричатимуть криком, 
широко роззявивши рота, і харкатимуть кров’ю. Скоро 
американські недолюдки помруть. Це буде вища кара.

На бирці коміра Ісусової футболки, подарованої цьо
му агенту, написано: «Зроблено в Китаї».

На стеблині-патику американського прапорця на
писано: «Зроблено в Китаї».

Оперативник «я» у власному черепі подумки про
мовляє вислів отого перекинчика-єврея Роберта Оп- 
пенгеймера, творця атомної бомби: «Я став самою 
Смертю, руйнівником світів». Потім цей агент сліпуче 
посміхається родині-приймачу. Рот оперативника «я» 
зображує навмисне широку посмішку, щоб було видно 
всі численні зуби — гострі й білі.

Ще одна цитата: «А це — щоб краще їсти вас, мої 
любі».

В оперативній голові знову лунає: «Я став самою 
Смертю...»

Мати-курка каже:
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— Ми зробимо з тебе американця... — Автомобільні 
ключі дзеленчать, дзьобоподібне підборіддя без кінця 
сіпається, і матір-приймачка додає: — Присягаю Все
вишнім Господом, ми помремо, але американця з тебе 
зробимо.



Карлик 2

Депеша друга

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає другий звіт про прибуття до об’єкта з роздріб
ного поширення продукції в місті такому-от. Торгова 
точка номер отака. Дата: така-от. Для офіційного 
протоколу: взимку американська молодь проходить 
обов’язкове навчання в різних навчальних закладах; а 
влітку американська молодь мусить відвідувати торго- 
вельно-розважальні центри.

Половинки магічних дверей безшумно роз’їж- 
джаються і зникають у стіні, щоб можна було увійти. 
Вони не повністю скляні: краї дверей взяті в раму зі 
штампованого алюмінію. Двері ковзають і зникають, і 
всередині стає видно стару жінку, невільницю капіталіз
му. Вона вбрана в блузку, на якій теліпається прищипну- 
тий пружинною застібкою беджик з написом «Доріс». 
Старезна жінка-охоронець зупиняє на оперативникові 
«я» погляд своїх сірих мутних очей і оглядає цього аген
та з ніг до голови. Голосом як у старого папуги вона 
каже:
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— Ласкаво просимо до «Вол-Марту». Може, допо
могти вам щось вибрати?

Губи цього агента формуються в посмішку, обличчя 
робиться приємним для зорового контакту. Цей агент 
каже:

— Вельмишановна бабусю! А де тут продають куле
мети китайського виробництва типу 81S з механізмом, 
що працює на відводі газів, з обертальним циліндрич
ним затвором та скорострільністю 650 пострілів на 
хвилину?

Обличчя мумії, загорнуте у вмирущу шкіру, зали
шається нерухомим, тільки, мутні очі дивляться не клі
паючи.

Оперативник «я» посміхається й каже:
— Високоповажна бабусю, якій невдовзі гудилося 

померти! Тут продають набої для штурмової підводної 
рушниці APS 45-го калібру хорватського виробниц
тва?

Цей агент розпливається в посмішці і чекає від
повіді.

Обвисла шкіра на шиї старезної папуги сіпається від 
ковтка. Пляма червоної помади тріскається навпіл — то 
рот отетеріло розкривається, і усмішка відразу ж зни
кає.

— А чи не продається у вас штурмова рушниця FA-03 
бразильського виробництва? — вигукує цей агент, бо,
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може, стара шерепа недочуває. Оперативник «я» кри
чить: — Вельмишановна прабабусю! Поважний під- 
гнилий труп! Де тут продається штурмова рушниця 
SA Vz.58 словацького виробництва?

Вмируща шкіра на обличчі папуги наливається 
кров’ю, рот у червоній помаді стискається, наче кратер 
вулкана, стискається так міцно, що аж біліє від знекров
лення, а потім враз вибухає викидом слини:

— Наші спортивні товари ви знайдете в шістнадця
тому ряді, молодий чоловіче!

Так і обхопив би своїми руками оперативника шию 
оцієї папуги і скрутив прийомом, що зветься «Ніжні 
обійми пташиних крил»: круть! хрусь! Шийний хребець 
швидко ламається, і настає смерть — миттєва й милос
тива, бо позбавляє страждань.

Але натомість цей агент просто каже:
— Дякую, високоповажний живий скелете! Бажаю 

швидкої і щасливої подорожі у вічність!
Для офіційного протоколу: схожий на нору гризу

на лабіринт у центрі роздрібного поширення продукції 
вражає величезною кількістю різноманітних предметів, 
що змагаються між собою. Усі — високої якості, усі — 
привабливих яскраво-крикливих кольорів. Внутрішній 
простір розділений перетинками, що складаються з цих- 
таки предметів, і всі вони оформлені та забарвлені так, 
щоби впадати в око. На всіх предметах написано: «По
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люби мене! Поглянь на мене!» Мільйони предметів, що 
промовляють і благають. Всевладний американський 
споживач з царською короною та царськими повнова
женнями вирішує, які предмети порятувати і дати їм 
прихисток, а які — проігнорувати, прирікши на немину
чу уцінку під кінець терміну вжитку. Написи на бирках 
ріжуть очі й оглушливо кричать у вуха. Ці бирки — як 
сутенери, як звідники. Конання речей. Тут чути, як без
цінне життя зводиться до цокання годинника. Конання 
предметів. Конання покупців. Конання капіталістичної 
невільниці на ім’я Доріс. Страх як сумно!

Ноги несуть цього агента по рядах, оперативник «я» 
раз по раз повертає то вліво, то вправо, потрапляю
чи в черговий тінистий каньйон із предметів, і всі ці 
предмети вихваляються своєю дешевизною. І майже всі 
вони — дуже високої якості. Усі змагаються за покупця, 
щоб той їх порятував і забрав із собою.

Після іще одного повороту очі оперативника «я» 
помічають оперативника Тібора, агента 23; він штов
хає перед собою сріблястий візок на колесах, у цьому 
візку — предмети, що їх придбала родина-приймач. Іще 
один поворот — і цей агент бачить оперативника Магду, 
агента 36; матір-приймачка швидко озирається і хо
ває під футболку агента 36 предмет у вигляді яскравої 
коробочки, щоб цю коробочку поцупити. Очі опера-
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тивника Магди здійснюють зоровий контакт із очима 
оперативника «я».

Операція «Хаос» триває.
Раптом ноги оперативника «я» звертають за іще один 

поворот, і цей агент бачить брата-підсвинка, що лежить 
на відполірованій гладенькій підлозі. Підсвинок розпро
стерся на долівці, міцно притиснувшись до неї щокою, 
а за головою та шиєю витягнулося обм’якле тіло. Над 
ним стоїть якийсь невідомий американський молодик 
зі світло-жовтим волоссям. Волосся таке довге, що за
криває вуха. Воно також закриває шию, а на скронях 
звисає, як штори. Молодик тримає ногу на зовнішній 
щоці підсвинка, притискаючи брата-хазяїна до підлоги. 
Молодик зі світло-жовтим волоссям усією вагою сперся 
на обличчя брата-приймача, фактично він стоїть у нього 
на голові. Каже:

— Віддавай гроші, грьобаний підаре!
Придавлене черевиком обличчя підсвинка приплюс-

нулося до підлоги, з губ капає кров та слина. Очі брата- 
хазяїна міцно зіщулені, він пирхає притиснутими до 
підлоги розбивши губами, біля яких вже утворилася 
калюжка зі слини та крові.

— Добре-добре, — каже підсвинок. — Дозволь ли
шень мені піднятися.

Світло-жовтий нападник простягає руку до задньої 
кишені штанів підсвинка. Засовує туди пальці і з тріском
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тягне, відриваючи бавовняні нитки, аж поки кишеня не 
обвисає, як собачий хвіст. Тримаючи черевик на голові 
підсвинка, світло-жовтий нападник витягує з гаманця 
підсвинка паперові американські долари. Світло-жовтий 
нападник засовує долари у власну кишеню, а порожній 
гаманець кидає в обличчя підсвинкові. Гаманець відска
кує від обличчя і падає — плюх! — у калюжку з крові 
та слини. Нападник підводить очі і помічає цього аген
та — блакитні очі нападника жбурляють у цього агента 
блакитні стріли блискавок. Світло-жовтий грабіжник 
одягнений у чорну футболку з написом «Іоанн 3 : 16»1. 
Блакитні джинси. Грабіжник каже:

— Ти чого витріщився на мене, карлику? Ану геть 
звідси!

Очі брата-приймача розплющуються, дивляться з 
підлоги вгору, губи ворушаться:

— Я ж казав тобі не йти за мною... — На білках очей — 
зигзагоподібні кровоносні судини.

Спорожнілий від доларів шкіряний гаманець лежить 
розкритий на підлозі, забризканий кров’ю та слиною. 
Оперативник «я» згинає ноги в колінах,, щоб простяг
нути руку і підняти гаманець.

1 Євангеліє от Іоанна, розділ 3, вірш 16: «Бо так Бог полюбив світ, що 
Сина свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, 
а жив життям вічним» (прим, перекладача).
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Світло-жовтий грабіжник каже:
— Гей, Кедре, а це хто — твоя мала жовтошкіра чу- 

виха?
Тримаючи слизький гаманець у руках, цей агент 

каже:
— Не чувиха. І не карлик.
Світло-жовтий грабіжник, і досі тримаючи ногу на 

зіщуленому від страху підсвинку, змахнув жовте волосся 
з запалених злістю блакитних очей і каже:

— Ти — китайоза? Нігер? Чи піщана блоха? — І до
дає: — До якого конкретно різновиду мерзенних неле- 
галів ти належиш, га?

У цю мить оперативник «я» запросто міг би блиска
вичним ударом ліктів — хряп! геп! — врізати грабіжнику 
по м’яких куточках скронь і вирубити його наповал. 
Послати в глибокий нокаут. А потім цей агент ногою 
стягне з грабіжника штани аж до п’ят та й зажене в його 
зіщулену дупу свій розбухлий пеніс і впорсне в неї власне 
сім’я під несамовиті крики світло-жовтого нахаби. І то 
без змазки. Насухо.

Світло-жовтий грабіжник піднімає черевик з голови 
брата-приймача. Зображає легкий осміх і каже:

— Гаразд, Кедре, тепер можеш піти і заїхати в піх
ву своїй жовтошкірій мавпочці. До речі, дякую за го
тівку.
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Черевик грабіжника вступає в калюжку крові, і світ
ло-жовтий нахаба іде геть, залишаючи на підлозі зигза
гоподібний візерунок підошви. Кривавий візерунок із 
діагональних ліній стає дедалі менш червоним, менш 
чітким, аж поки не зникає разом із ногами грабіжника 
за поворотом.

І залишаються лише криваві сліди.
Єдиний свідок, жінка-мрець Доріс, налякано погля

дає з крайнього ряду, скоса позираючи на свій дорогий 
годинник. Потім метушливо обертається, схоплюється 
і щезає геть.

Підсвинок підтягується і спирається ліктями об 
підлогу. Зигзаг підошви відбився на обличчі брата- 
приймача. Шкіра вкрита темно-рожевими лініями, що 
швидко стають червоними, а потім пурпуровими, точно 
відтворюючи візерунок підошви. Численні діагональні 
лінії схожі на пурпурові блискавки. По їхніх заглибинах- 
зигзагами стікає рідина з очей, а підсвинок змахує цю 
рідину рукою.

Виставленим пальцем оперативник «я» тицяє на 
кривавий відбиток, залишений на підлозі. Цей агент 
каже:

— Тенісні туфлі.
А потім цей агент зображає рукою відбиток цих ту

фель на щоці.
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Брат-підсвинок змахує рідину очей з обличчя і 
каже:

— Та ні, тупий карлику, то були не тенісні туфлі. То 
були грьобані черевики з шипами. — Зигзаги пурпуро
вих та білих ліній на щоці схожі на американський пра
пор, що майорить на вітру. Брат-приймач махає рукою, 
наче загрібаючи нею повітря, і каже: — Ходи зі мною.

І брат-підсвинок повів цього агента туди, де знахо
дився відділ із мільйоном черевиків на продаж. Взуття 
на внутрішніх стінних полицях. Купи взуття на числен
них столах. Черевики, зроблені зі шкіри, як і гаманець, 
що його цей агент узяв у руки, і тепер пальці оператив
ника «я» липнуть від засохлої крові. Черевики, зроблені 
з того ж матеріалу, що і відірвана обвисла кишеня штанів 
брата-приймача.

Підсвинок втягнув у себе кров, що текла з носа, 
харкнув, закашлявся і, тицяючи пальцем, став приказу
вати:

— Ось це — шиповані черевики для спортивної 
ходьби, оце — черевики для боулінгу, а це — для бо
ротьби... для баскетболу... для кросів... для волейболу... 
для бейсболу... для піших прогулянок... американського 
футболу... сокеру.

Та от тільки всі черевики, на які підсвинок тицяв 
пальцем, були як один. Усі розпаровані. Повних пар не 
було.
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Раптом, промарширувавши за черговий поворот, 
оперативник «я» та підсвинок наштовхнулися на місце, 
де було ув’язнено багацько малюків-тварин. Сріблясті 
клітки, схожі на ту, що штовхав перед собою оператив
ник Тібор, агент 23, але кожна з них — як пастка для 
цуценяти або кількох цуценят. Ще одна клітка — ще одна 
порода цуценят. В іншій клітці — кошеня. Ціла стіна, 
складена, мов із цеглин, із кліток, де тримають кошенят і 
цуценят, від верху до низу. І всі дитинчата-тварини скиг
лять та плачуть. Ще одна стіна, цього разу — з кліток, 
у яких тримають малюків-гризунів, численні породи 
пацюків та мишей. Як в лабораторії. Потім — ще одна 
стіна зі скляних кліток, де знаходяться ящірки та змії. 
У повітрі висів важкий тваринний сморід, а з басейну, 
де плавали яскраві рибки, чулося булькання.

Підсвинок-брат тицяє пальцем на стіни з кліток і 
каже:

— Оце тобі, карлику, те, що зветься «модний рес
торан». — Показує пальцем на цуценят і каже: — Оце 
називається телятина. Вибери будь-якого — і, клянуся, 
його вб’ють і оббілують просто тут. — Потім показує 
пальцем на кошеня і пояснює: — А це — свинина. — 
Після цього по черзі тицяє пальцем на пацюка, ящірку, 
змію та кролика, приказує: — Оце — курятина, телятина, 
риба, краб...
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Оперативник «я» хитає підборіддям униз-угору на 
знак згоди.

— Ням-ням, — каже брат-приймач, посміхаючись 
укритим зигзагоподібними синцями обличчям і поти
раючи живота. — Смакота, — каже підсвинок і забирає 
порожній гаманець.

Опісля ноги роблять ще один поворот, і підсвинок 
показує цьому агенту стіну прозорих пляшок із золотис
тою рідиною. Швидко зиркнувши навсібіч, брат-прий- 
мач бере пляшку і скручує з неї кришку, щоб добратися 
до рідини. Підсвинок каже:

— Простягни руки і підстав долоні, карлику.
Оперативник «я» випростує руки і підставляє долоні,

склавши їх чашкою.
Підсвинок наливає рідину, дуже багато рідини в руки 

цього агента. Частина її вихлюпується на підлогу і роз
літається бризками. Брат-приймач закручує кришку на 
пляшці і повертає пляшку на полицю. Каже:

— Ну, давай, карлику! — При цьому ляскає себе до
лонями по щоках і розмазує по них кров. Каже: — Ось 
так. Ця рідина називається «після гоління».

Долоні оперативника «я» хлюпають золотаву рідину 
на щоки цього агента. Вдаю, що стираю рідиною облич
чя й шию. Золотава рідина смердить, штиняє ядучою 
отрутою, штиняє так сильно, що з очей цього агента

27



тече рідина. Рідина «після гоління» окропом ошпарює 
шкіру оперативника «я».

— Це — лосьйон «після гоління», — повторює 
брат-підсвинок і додає: — Панянки від нього просто 
шаленіють.

На білій етикетці пляшки англійський напис чорни
ми літерами: «Лістерин».

Цей агент, з очима, сповненими пекучого як вогонь 
болю, каже, що чув, наче в Америці жінки настільки віль
ні, що радо демонструють свої розкішні вагіни. Ніколи 
не мав справи з незайманими дівчатами. А незаймані 
мають схильність до частих абортів. А взагалі, опера
тивник «я» полюбляє дивитися на вологий жіночий рот, 
що міцно засмоктує чоловічі геніталії.

Підсвинок мовчки дивиться на цього агента неми
готливими очима.

Оперативник «я» розкриває рота й питає:
— Щось не так сказав?
Підсвинок каже:
— От якби... — і, на мить замовкнувши, продовжує, 

похитавши головою з замурзаними у кров щоками: — 
От якби твої слова, карлику, та Господу у вуха.

Оперативник «я» вигадує у своїй голові образ сес- 
три-приймачки. Сестри-кішки, яка пильнує все, що 
відбувається. Від спокусливого уявного образу хитрої 
кішко-сестри у штанях цього агента набухає прутень.
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Після того, як ноги роблять іще один поворот, підсви
нок показує цьому агентові двері, на яких англійською 
написано: «Для чоловіків». А під написом — обрис чо
ловіка з двома руками й двома ногами.

Підсвинок каже:
— Ось це називається «Джерельна кімната». — По

казує пальцем на двері й продовжує: — Заходиш туди, 
а там, на підлозі, чаші з водою. З найчистішою та най
свіжішою водою в усіх Сполучених Штатах. Треба тіль
ки стати навколішки і випити стільки, скільки заба
жаєш. — Очі підсвинка не блимають. Рот не осміхається. 
Каже: — Давай, спробуй. Тобі сподобається смак.

Рука брата-приймача штовхає двері з написом «Для 
чоловіків», і вони розчиняються в кімнату, де і підлога, 
і стіни вкриті білими кахлями.

Оперативник «я» робить лише один крок — і його 
огортає бридкий сморід, як у щойно баченому тварин
ному ресторані. Так смердить велика кількість сірчис
тої амінокислоти. Дієта, обтяжена мертвим м’ясом. 
Бензоат натрію, що міститься в кока-колі, змішується 
в кишечнику з лимонною кислотою і утворює бензол, 
який призводить до появи ракових пухлин. Штин ко- 
лоректального злоякісного утворення. Сморід фекалій 
з товстої кишки.

Оперативник «я» зі своїм чутливим носом один-од- 
нісінький у цій кімнаті. Двері гойднулися і зачинилися 
за цим агентом.
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На стіні висять уряд кілька блискучих керамічних 
резервуарів. До металевої перегородки притулилося 
кілька маленьких кабінок. На підлозі в кабінках — чаші 
з питною водою. На металевій стінці біля кожної чаші 
висить рулон паперових серветок, щоб ними витирати 
рота після того, як поп’єш води. Усе точно так, як роз
повідав підсвинок.

Раптом дверцята однієї з кабінок рвучко розчиня
ються. Так швидко і сильно, що гепають об білу кахляну 
стіну: вжик! трісь! Від зіткнення металеві дверцята аж 
загули, і почувся голос:

— Агов, карлику... — Це — чоловічий голос. — Гей 
ти, сучий сину!

Довге світло-жовте волосся. Яскраво-блакитні очі. 
Чорна футболка з написом «Іоанн 3:16». Голубі джинси, 
в чиїй кишені поцуплені паперові гроші. Світло-жов- 
тий нахаба смикає головою, скидаючи з лоба завіску 
солом’яного волосся. Нахаба питає:

— Ти що, приїхав з тих країв, де обрізають і калічать 
пісюни? — Каже: — Зізнавайся, карлику. Ану покажи 
мені, що зробив з тобою шаман вашого племені!

Оперативник «я» діє швидко, як блискавка: бах! 
трісь! Гострі, наче списи, кінчики зігнутих ліктів злі
тають догори: «Подвійний удар кондора попід хмара
ми» по м’яких точках лівої та правої скроні нахабного 
грабіжника. Сильний удар молотком пробиває товстий
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шар світло-жовтого волосся: вжик! хрясь! Ошелешений 
нахаба, зі забитими памороками, падає, підігнувши колі
на, на білу кахляну підлогу.

Рука цього агента хапає грабіжника ззаду за пояс 
штанів і заштовхує до металевої кабінки. Потім, три
маючи грабіжника за пояс, оперативник «я» кидає його 
через питну чашу і притискає головою до кахляної стіни. 
Нахаба у повній відключці. Тіло його обм’якло. Голова 
видає звуки стогону. Оперативник «я» піднімає зігнуту 
в коліні ногу і штовхає грабіжника в нижню частину 
хребта, щоб вигнувся анус. Нога цього агента згинається 
в коліні, щоб, зачепивши носком ступні пояс, стягнути 
штани з нахаби: смик! трісь! Штани падають калюжкою 
зібганої тканини навколо його щиколоток. Потім опе
ративник «я» зриває ступнею зі світло-жовтого нахаби 
труси.

Прилипнувши щокою до кахляної стіни, нахаба по
волі оклигує. Він моргає, тоненькі перетинки, що закри
вають очі, тремтять, тремтять, потім розплющуються. 
Рот нахаби, приплюснутий до кахлів, мимрить: «Що за 
фігня?!»

Однією рукою оперативник «я» розстібає блискав
ку на власних штанях. Потім цей агент складає пальці 
однієї руки в подобу гострої зміїної голови, щоб за
пхати її до рота нахаби прийомом, що зветься Велетен
ський Пітон-Душитель: квак! Рука оперативника «я»
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засовується дедалі глибше, аж поки кісточки пальців не 
розчепірюють щелепи настільки сильно, що зуби вже не 
здатні кусати, аж поки пальці не перекривають нахабі 
горло, від чого шкіра його обличчя спочатку рожевіє, 
потім червоніє, а згодом стає пурпуровою.

Нахаба безпорадно вимахує руками і намагається 
нігтями видряпати Душителя-Пітона з рота. Поволі об
личчя нахаби стає такого ж кольору, як і його блакитні 
очі. Шкіра обличчя синіє, захисні шкірки очей тріпо
чуть, м’язи спочатку напружуються, а потім слабнуть. 
Від браку повітря нахаба обм’якає. Його незахищений 
відкритий анус гладенький, як кахля, і має рожево-синій 
відтінок. Сховавшись у розщелині блідо-білої сідниці, 
синювате гузно, хоч і безпорадне, але все одно буде тіс
ним, бо імпульсивно вдаватиметься до самозахисту.

Пеніс оперативника «я» вже готовий — набубнявів і 
стирчить з розстебнутих штанів. З його кінчика капає. 
Одна рука оперативника «я» перекриває горло нахабі. 
Друга, вхопивши за шию, пришпилює його голову до 
кахляної стіни. З носа нахаби витікає цівка крові і крапає 
на білу стіну. Таж це американський прапор: червоні 
стрічки на білому тлі! Синюшне обличчя з розплюсну- 
тим по стіні носом. В очах мерехтять зірки. Оператив
ник «я» знімає руку з шиї нахаби і заганяє гострий, наче 
цвях, палець прямісінько в синюватий анус.
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Усе тіло нахаби обм’якло через сильний брак повітря, 
та все одно — кожен його м’яз конвульсивно напру
жився, коли палець-цвяшок встромився в анус, щоб 
розширити його отвір. Цей агент з цікавістю дивиться 
на гузно. Потім із силою розширює отвір; анус такий 
сухий, без змазки, мембрана така тоненька... Нарешті 
в розтягнутий м’язовий отвір поршнем входить волога 
головка прутня.

Перший поштовх. Оперативник «я» гойднув стегна
ми, заганяючи прутень глибоко всередину, по самі яйця. 
Нахаба від болю аж дибки став і зашкрябав носками по 
підлозі, намагаючись зіскочити з прутня і втекти.

Рот нахаби повниться гучним криком та гарячою 
слиною, в якій утопає кулак цього агента. Крик по
трапляє в пастку і, не маючи можливості вирватися 
назовні, стрясає тіло світло-жовтого грабіжника так, що 
воно вібрує разом із затичкою-рукою оперативника «я». 
Складені пригоршнею пальці міцно тримають і крики 
нахаби, і його посинілий язик. Із завіси світло-жовтого 
волосся стікає піт.

Прутень цього агента рухається повним ходом, 
встромляючись у синій отвір та дедалі ширше роз
довбуючи його. На всю довжину. Потім іде назад і 
вискакує назовні, роняючи краплі рідини. Потім знову 
встромляється на всю довжину.
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І весь час рот оперативника «я» різко, як ударом 
батога, кидає по-англійськи: «Сука, сука, сука!» Цей 
агент притискується до посинілого вуха нахаби через 
солом’яну завісу волосся і стьобає батогом: «Сука, сука, 
сука!»

Яскраво-блакитні очі нахаби стікають рідиною. Із 
синьої дірки пружкого ануса по білих ногах стікають 
тоненькі цівки крові. Усі кольори такі патріотичні! Ось 
вам і велична американська нація!

Витягую прутень із розпухлого синього отвору. Ви
порскую сім’я і ковзаю головкою по ногах нахаби, за
лишаючи на них густі білі стрічки. Однією рукою опе
ративник «я» хапає край чорної футболки з написом 
«Іоанн 3:16», щоб витерти пеніс від крові, смердючих 
коричневих фекалій та липких білих плям сперми. Ки
даю зібгану і вимазану смердючою сумішшю футболку. 
Ховаю власний прутень. Відпускаю світловолосого на
хабу з розчепіреними ногами, ротом, що судомно ха
пає повітря, та роздовбаним анусом. З нього сочиться 
огидна рідина.

І завершальний жест: пальці цього агента вивуджу- 
ють шкіряний гаманець з кишені штанів нахаби. Витя
гую звідти купу паперових купюр. Цілу купу купюр. Не 
лише гроші підсвинка, а й багато-багато інших грошей. 
Кидаю порожній гаманець межи посмугованих ніг на
хаби, і він плюхається в чашу з водою для пиття.
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Нахаба судомно хапає ротом повітря і схлипує, буль
кочучи слиною та слизом. Потім насилу каркає: «Я вб’ю 
тебе, довбаний карлику!» — Хлипає, кахикає, шмигає 
носом та знову хлипає. Харкає кров’ю на білу кахляну 
стіну і каже: «Почув, карлику, ти вже мертвий, китайоза 
мерзотна...»

Оперативник «я» ворушить губами, цитуючи полі
тичного вчителя — Карла Маркса: «Історія повторюєть
ся. Спершу — як трагедія, вдруге — як фарс». Цей агент 
вимиває свої руки. Виходить з кімнати мінеральних вод 
туди, де його чекає підсвинок, схрестивши руки на гру
дях і нетерпляче притупуючи ногою. Брат, що приймає, 
каже: «Ні фіга собі, карлику, я вже думав, що тебе в 
унітаз змило!» — На обличчі підсвинка так і залишився 
пурпурово-синій відбиток підошви. Бавовняний хвіст 
відірваної кишені теліпається у нього між ногами.

Цитую: «Історія повторюється. Спершу — як тра
гедія, вдруге — як фарс...»

Оперативник «я» швидко простягає руку і віддає 
товсту пачку паперових купюр, перемазаних кров’ю, 
смердючими фекаліями, спермою, потом і слиною. Гру
бенька сума суто американських готівкових грошей.



Карлик З

Депеша третя

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає третій звіт про відвідини споруди, що слугує 
для поширення релігійної пропаганди в місті тако- 
му-от. Пригородня громада: така-от. Дата: отака. 
Для офіційного протоколу: старі збанкрутілі центри роз
дрібного розподілу товарів — усі ці супер-пупер-мега, а 
також такі й сякі величезні харчові супермаркети — всі 
вони згодом починають нове життя, перевтілюючись у 
місця поклоніння. Спочатку там продають харчі, потім у 
тій самій споруді збувають потерті меблі, а згодом вони 
перетворюються на гімнастичний зал, після цього — на 
лахмітницький ринок, а наприкінці свого життя стають 
місцем, де продають... релігію.

Ось наприклад (як розповідає брат-підсвинок): у 
будівлі, де колись вивищувалися піраміди, складені 
з численних капустин, тепер знаходиться статуя не
справжнього мерця чоловічої статі, начебто закатова
ного на двох схрещених палях. На руках та ногах мер
ця — червоні цівки несправжньої крові. У святому місці
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продається зі знижкою оригінальне морозиво і пропо
нуються послуги перукарні та Інтернету. Поруч — ши
рока заасфальтована стоянка для автомобілів.

Колись тут продавали жувальні гумки, шоколадні 
снекі, солоні картопляні чипси, тепер простір займа
ють якісь парафінові циліндри з запаленою ниткою 
всередині — багато маленьких поодиноких вогників. 
Колись тут було багато яскравих пакунків із закусками, 
що їх вихваляли як найсмачніші, найдешевші й най- 
вітамінніші, проте тепер тут видно букети відрізаних 
трояндових геніталій, вагіни та пеніси маргариток і 
гвоздик — звабливі кольори та запахи статевих органів 
рослин.

Колись тут у холодильниках за склом стояли алко
гольні вироби, що продавалися за пред’явленням доку
мента із зазначенням віку. Тепер тут стоїть клавішний 
інструмент, що навмання видає випадкові ноти, поро
джувані газом, що прокачується через спеціальні труби. 
Користуючись руками й ногами, інструментом керує 
поважний рухомий скелет. Той самий вельмишановний 
підгнилий труп, що його зустрів цей агент біля магічних 
дверей «Вол-Марту».

Корово-батько родини-приймача здійснює невелич
кий марш-кидок туди, де за клавішами для маніпуляції 
звуком сидить пані Живий Труп. Корово-батько каже:
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— Місіс Ділі! Дозвольте, — каже, — представити вам 
нашого нового вихованця. Ми кличемо його Карлик.

Як тут заведено робити, оперативник «я» підходить 
і стає поруч. Подумки бажає трупові легкої смерті, щоб 
той знову перетворився на родючий ґрунт. Червона пля
ма наквацьованих помадою губ тріскається, оголяючи 
білі протезні зуби. Мумія каже:

— Та ми вже наче перетиналися...
Раптом на цього агента налітає якийсь чоловік, ви

махуючи долонею з розчепіреними пальцями, і хапає 
за руку оперативника «я». Хватка цього чоловіка міц
на, наче кільця удава, що душить і ковтає свою жертву. 
Трясе руку так, як собака тріпає пацюка, щоб зламати 
йому хребет. Це — чоловік-хижак. Катуючи руку цього 
агента, він каже:

— Радий познайомитися, Карлику. — Каже: — Мене 
звуть превелебний Тоні.

Губи оперативника «я» кажуть:
— Радий мати з тобою справу, хитра маріонетко 

релігійних забобонів!
Губи оперативника «я» питають:
— Як здоров’я, маріонетко Сатани?
У служителя культу від здивування очі вискакують 

на лоба. Але диявол Тоні зберігає приязну посмішку. 
Каже:
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— Цьому шибенику слід попрацювати над умінням 
чемно говорити англійською.

Рука оперативника «я» міцно, як обценьками, стис
кає тонкі пальці служителя культу, щоб вижати з них 
живу вологу, наче з ганчірки, просяклої кров’ю. Міг би 
гострим коліном протнути грудну клітку служителя 
культу: штрик! хрусь! Міг би боднути головою в голову 
превелебного Тоні і забити йому баки: бац! бам! Нато
мість цей агент просто каже:

— Моя сподіватися іще побачитися, зла і підступна 
гадюко.

Служитель культу висмикує стиснуту руку й імпуль
сивно прикриває другою рукою. Погладжуючи зблід
лу кінцівку, добряче стиснуту цим агентом, служитель 
каже:

— Якщо ви не заперечуєте, я відійду на часинку, бо 
ми сьогодні вранці маємо прийняти нове ягня до нашої 
пастви. — Диявол Тоні кидає погляд на цього агента й 
каже: — Якщо я не помиляюся, наше нове ягня прибуло 
з тієї ж самої мальовничої країни, що і ти, Карлику...

Тут, у святому місці, всі чоловіки мають носити на 
шиї зав’язаний вузлом строкатий прапорець, шовковий 
шмат тканини, причеплений на горлі так, що два довгі 
кінці звисають аж до пояса. Усі жінки мають покривати 
голову капелюшним головним убором. До приміщення
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входить корово-батько в супроводі конвульсивної гос
подині курко-матері, брата-підсвинка та кішко-сестри. 
Здійснюють короткий марш-кидок і сідають на довгу 
лаву.

Між отруйними християнськими зміями розташу
вався стратегічний плацдарм: там сидять оперативник 
Лінь, агент 19; оперативник Тібор, агент 23; оперативник 
Бокара, агент 54; оперативник Шина, агент 7. Очі всіх 
оперативників спостерігають, відслідковують й уважно 
придивляються за тим, що відбувається в святилищі. 
Гострять ікла. Приготуватися: операція «Хаос» триває!

Віддалік, за рухомою завіскою зі світло-жовтого во
лосся, видніються два синці під очима та зламаний ніс, 
приплюснутий до посинілої щоки: гострі блакитні очі 
невідривно пильнують за оперативником «я». Усі м’язи 
заціпеніли від ненависті й злоби. Губи нахаби трохи 
розкрилися, оголивши міцно стиснуті зуби. Передній 
зуб надщерблений.

Біла кахля залишила прямокутний синій візерунок 
на щоці грабіжника-невдахи.

Хитра кішка, сестра-приймачка, каже:
— Бідолаха Тревор! — Не спускаючи погляду зі світ

ло-жовтого нахаби, кішко-сестра каже: — Він має та
кий вигляд, наче потрапив в автокатастрофу... — І, див
лячись на світло-жовтого нахабу, що стоїть віддалік,
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сестра одним довгим подихом випустила з легенів 
повітря, опустила плечі, похилила голову і каже осміх
нувшись: — Тревор Стоунфілд такий мрійливий, такий 
непрактичний. — Сестра піднімає руку і торкається міс
ця на грудях, де розташовується серце.

Запалені злістю блакитні очі світло-жовтого нахаби 
невідривно і незмигно дивляться на цього агента. М’язи 
спазматично стискаються обабіч щелепи. Кров’яні су
дини збігають зі щелепи, розгалужуються густим мере
живом під шкірою, набрякають і зникають за парканом 
комірця білої сорочки на шиї нахаби з пов’язаною на 
ній вузькою стрічкою прапорця з червоними та синіми 
смужками. Обличчя Тревора розпашіло від притоку 
крові. Куточки рота стиснуті так міцно, що аж побіліли. 
Руки звисають, прямі й розігнуті, з-під манжетів вигля
дають кулаки — міцно стиснуті пальці білі, як крейда, 
через відплив крові.

Головний убір кішко-сестри прикрашений фальши
вими геніталіями петунії, зробленими з тканини. Чер
воного та жовтого кольору. Сидячи короною на голові, 
вони нагадують численні вагіни, готові до статевого 
акту. Господиня-сестра не спускає очей зі світло-жовтого 
нахаби. Мрійливо всміхнувшись, кішко-сестра каже:

— Цікаво, який Тревор у ліжку...
Оперативник «я» знизує плечима аж до вух і каже:
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— Сучий анус аж надто вузький і має шорстку руб
цеву тканину.

Кішко-сестра негайно переводить погляд на цього 
агента. Шкіра її обличчя гладенька й ніжна. Сестра від 
подиву розкрила рота, а потім каже:

— Доводжу до твого відома: Тревор — не гомік.
Для протоколу: шкірний покров кішко-сестри свід

чить, що в ній міститься багацько здорових та життє
здатних яйцеклітин для розмноження майбутніх опе- 
ративників. Під бавовняним ліфчиком — материнські 
пагорки, що вироблятимуть харчування для числен
них майбутніх агентів. Судячи з довгого волосся — не 
ламкого, не сухого і не вошивого, — кішко-сестра не є 
переносником інфекційних хвороб. Таз легко викону
ватиме функцію приймання сперми і так само легко 
перетворюватиме її на здорове потомство. Таз кішко- 
сестри потребує багато-багато сперми.

Пеніс оперативника «я» заворушився в штанях і 
набряк. Матня обмежує розмір. Від сильного бажання 
оперативник «я» змушений давитися слиною.

Поглянувши в інший бік, кішко-сестра питає:
— А що то за страхолюдина?
Цей агент простежує за поглядом сестри — через 

натовп жертв релігійної пропаганди, за спину світло- 
жовтого нахаби і поза пахучі, щойно зрізані геніталії 
живих рослин. Погляд сягає запалених ниток у білих
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парафінових циліндрах і зупиняється під схрещеними 
дерев’яними палями, на яких висить несправжній го
лий чоловік із несправжньою намальованою кров’ю на 
руках та ногах.

Погляд кішко-сестри зупиняється під фальшивим 
мучеником-чоловіком.

Пильне око цього агента виявляє, що то за місце: там 
стоїть оперативник Магда, агент 36. Магда витріщається 
у відповідь на кішко-сестру, рот міцно стиснутий, наче 
кулак.

Сестра-приймачка каже:
— Ти щось казав про сук... Он там стоїть одна. Має 

такий вигляд, наче хоче мене вбити.
Пальці рук агента Магди вже складені для того, щоб 

здійснити Разючий Безкровний Удар Кобри — «бах- 
трах!», щоб миттєво убити кішко-сестру на місці. Швид
ше, аніж устигнуть помітити.

Для протоколу: оперативник Магда офіційно при
значена державою єдиним репродуктивним співаген- 
том оперативника «я». Весь час і назавжди. Всебічний 
хромосомний аналіз вирахував найкращого співагента, 
від народження призначеного запліднювати яйцеклі
тини Магди. Агент 36 офіційно призначена власністю 
виключно оперативника «я», з якою цей агент має зля
гатися.
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Для протоколу: у поточний момент оперативник «я» 
не спускає очей з оперативника Магди. Оперативник 
Магда не спускає карих очей із кішко-сестри. Кішко- 
сестра не спускає очей зі світло-жовтого сучого сина, 
Тревора Стоунфілда. Нахаба не спускає очей з цього 
агента. Погляди чотирьох людей утворюють правильний 
чотирикутник у просторі релігійного приміщення.

Чується голос; голос раптово вламується в голову 
оперативника «я». Чоловічий голос каже:

— Ну-ну! Ось тобі й маєш!
Це голос служителя культу. Дивлячись на кішко-сес- 

тру та цього агента, диявол Тоні каже:
— Здається мені, що романтичний герой знайшов 

своє кохання.
Зображає на обличчі фальшиву усмішку. Хитро під

моргує оперативнику «я».
Раптом святилище наповнюється ревучими звука

ми. Роздувальні міхи, керовані клавіатурою, стрясають 
повітря, наповнюючи приміщення шумом, схожим на 
стогін вітру. Прихожани роззявили роти і загавкали, 
заголосили і заверещали, вигукуючи слова з розкритих 
книжок у їхніх руках. Какофонія гавкоту лине з розкри
тих жіночих та чоловічих пельок, що роззявляються 
в унісон. Голови закинуті назад, а очі зосереджені на 
фальшивому мученикові з несправжньою намальова
ною кров’ю на руках та ногах. Виють, як зграя собак
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на місяць. Атмосфера святилища наповнюється імлою 
смердючих подихів. Лунає гавкіт. І під час гавкоту всі очі 
зграї — на фальшивому місяці, на фальшивій крові, на 
фальшивих металевих цвяшках, на фальшивих випнутих 
ногах фальшивого мученика.

Оперативник «я» підводить очі і зазирає під пов’язку 
на стегнах мученика. А там — гіпс. Пеніса немає. Тільки 
нефарбований гіпс. На несправжній крові, що стікає 
по ногах, товстий шар пилюки. Намальована кров тече 
з-під шпичастого вінка на голові, гіпсові очі точать рі
дину, намальовану блакитною фарбою.

Під ногами несправжнього чоловіка — чаша з водою. 
Велика, як плавальний басейн. Поруч стоїть оператив
ник Магда, вбрана в сукню з білого матеріалу. З пас
ком на талії. Ноги, що виглядають з-під сукні, голі, а 
на шиї — золотий ланцюжок із підвішеним до нього 
мініатюрним фальшивим мучеником, обвислим на схре
щених палях. Холодні акулячі очі оперативника Магди 
невідривно дивляться на цього агента. За п’ятами голих 
ніг зяє купіль, глибоко наповнена чистою водою. Купіль 
виставлена на підставці наперед. Служитель культу ста
вить агента 36 до краю чаші, боком до глибокої води.

Служитель культу піднімає обидві руки догори і по
плескує ними повітря, поки гавкіт не вщухає. Ревучий 
клавішний інструмент замовкає.
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— Любі браття та сестри, — каже Диявол Тоні. — Ми 
зібралися цієї прекрасної неділі, щоб запросити нове 
ягня до лона Христового.

Під час ритуалу Магда дивиться на кішко-сестру, 
кішко-сестра — на світло-жовтого нахабу, світло-жов- 
тий нахаба — на оперативника «я».

Тим часом служитель культу каже:
— Як Іоанн Хреститель змив гріхи з Христа, так і ми 

порятуємо душу цього язичницького дитинчати.
Промовляючи таким чином, Диявол Тоні виходить 

зі своїх черевиків. Потім переступає через край купелі 
і занурює халяви у воду. Опісля занурюється іще глиб
ше, і вода сягає талії. Служитель культу розстібає влас
ну сорочку, ховає в утворений проміжок прапорець, 
пов’язаний на шию, а потім знову застібає сорочку. Шов
ковий прапорець уже не торкнеться води.

Лицеві м’язи оперативника Магди конвульсивно 
стискаються, рівнина обличчя перетворюється на гори 
та каньйони — то руки служителя культу вхопили агента 
36 і потягнули до глибокої води. Магда могла б пружко 
присісти і — стриб! геп! — завдати Удару Стрибучого 
Кенгуру типу «бий-тікай», розтрощивши грудну клітку 
служителя культу. А потім вискочити з води і чкурнути 
навтьоки. Могла б, але не зробила. Агент 36 дозволяє 
рукам Диявола Тоні понести себе до чаші і занурити у 
воду. Очі агента дивляться крізь лінзу рухливої поверх
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ні води, а тим часом рот служителя культу невпинно 
рухається, щось промовляючи.

Вода поглинає оперативника Магду, агента 36, офіцій
ну утробу-носія майбутніх оперативників.

Розставивши руки, щоб зручніше тримати агента під 
водою, служитель культу каже:

— Помолімося...
Легеням оперативника Магди вже бракує повітря.
Рот служителя промовляє:
— Ми омиємо це дитя, народжене у фальшивій вірі 

лжепророка. Серед оманливої брехні про Мухамеда й 
Будду. Занурене у воду, нехай це дитя помре і воскресне 
в ім’я істинного і вічного Господа. — І продовжує: — Не
хай не буде ця смерть марною, щоб постало це мале дитя 
у повній єдності з Ісусом Христом.

А з-під савану води оперативник Магда бачить, як 
ворушаться червоні губи служителя культу, і розбирає 
лише окремі слова: «померла... померти... смерть...»

Агента 36 приносять у жертву. Обидві легені того 
агента криком кричать про брак кисню.

А зміїна християнська паства вся сидить на лавах, 
офіруючи на тарілки численні грошові купюри. Огидний 
бенкет смердючих банкнот різної деномінації. Тарілки 
повняться купами законних платіжних засобів. Госпо
диня курко-матір заглибила кістляву лапу в дамську 
сумочку і довго порпалася там, поки не видобула трохи
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готівки, щоб нагодувати ненаситну тарілку. Потім по
лишила тарілку приймачеві-батькові. Корово-батько 
передає тарілку кішко-сестрі.

Швидко й непомітно оперативник Тібор вихоплює 
з тарілки частину паперового багатства. Оперативник 
Чернок крадькома цупить іще більше бабла.

Служитель культу, поштовхуючи однією рукою 
грудну клітку оперативника Магди, тримає жертву під 
водою. Другу руку служитель випростав над головою 
долонею до стелі. Рука спрямована на дах. Губи диявола 
Тоні промовляють:

— Нехай це дитя Боже помре і воскресне в бездо
ганності...

Тулуб служителя культу нагнувся над поверхнею води 
в купелі. Ноги служителя заглиблені у воду неподалік 
оперативника Магди. Рот Диявола Тоні ворушиться, 
промовляючи:

— Ми лише благаємо, щоб це сумирне дитя відкрило 
своє серце доброчесності й благодаті Крові Твоєї...

Раптом шовковий прапорець служителя вистромив
ся з-під сорочки. Потім випав і, тріпнувшись, звісився 
донизу. Плюхнувшись на воду, прапорець обвис, ледь 
не торкаючись обличчя оперативника Магди, спраглої 
кисню. Раптом обидві руки агента 36 злетіли над гла
денькою поверхнею води і міцно вхопилися за строка
тий прапорець. Обидві руки різко смикають і — шльоп!
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бризь! — диявол Тоні всім тілом гепається в купіль. 
Тепер уже йому відчайдушно бракуватиме кисню.

У голові оперативника «я» відлунює англійське сло
во «кров». Потім відлунює слово «мертвий». І слово 
«жертва».

Магда борецьким прийомом скрутила зануреного у 
воду служителя культу. Агент 36 заламала Дияволу Тоні 
руку та ногу і міцно тримає. Позбавлений можливості 
рухатися, служитель безпорадний. Спійманий у пастку, 
він не може дихати.

Для протоколу: ніхто з кубла американських гадюк- 
християн не в змозі наблизитися до купелі. Тільки спо
стерігають — надто швидко все сталося. Християнські 
гадюки сидять на кілька східців нижче рівня чаші, під 
статуєю з фальшивою кров’ю, під палаючими нитка
ми в парафінових циліндрах та під букетами геніталій 
живих квітів. Гадюкам видно, що служитель зник під 
водою. Щез. Раптом вода у чаші збурилася і вихлюпну
лася через край. Мить — і поверхня води знову рівна, 
як скло. Без бульбашок. Гадюки не рухаються, тільки 
спостерігають.

Оперативник Бокара вихоплює з голодної тарілки 
грубеньку суму готівки. Оперативник Олег теж екс
пропріює смердючі долари країни капіталістів.

Можливо, під водою безжальна рука Магди завдала 
серію різких, як відбійний молоток, ударів у стилі Стусан
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Долота-Баракуди з Паралізуючими Очима. Можливо, 
то був Блискавичний Укус Піраньї — «кусь-гризь»! Жор
стоко вирвано шматок основної кровоносної артерії на 
горлі служителя.

Рото-губи оперативника «я» цитують уславленого 
тирана Мао Цзедуна, гідного всілякої похвальби: «Жін
ки тримають півнеба».

Раптом у воді розквітають червоні плями, що клуб- 
ляться, наче дим. Вода червонішає, аж поки геть уся 
не стає темно-червоною. Так що всі християни-гадюки 
кидаються до краю купелі, більше не можучи просто 
сидіти і спостерігати. А вода вже мутно-червона і не
прозора. Ні хвильки, ні бульбашок, ні сплеску. Диявол 
Тоні та агент 36 повністю щезли, пірнувши під почер
вонілу рідину.

Опустившись глибоко на дно чаші з водою, Магда 
міцно стискає в руках прапорець, душачи ним служителя 
культу. Лиш один раз дозволила вона керманичу прихо
жая вихопитися з води, як тому дельфіну, і підстрибнути 
над поверхнею червоної рідини. Очі служителя виліз
ли з орбіт, рот судомно хапає повітря. Руки загрібають 
повітря, наче Диявол Тоні намагається видертися дого
ри якоюсь невидимою драбиною. Біла сорочка, мокре 
волосся, прилипле до скронь, по обличчю стікає вода і 
червона кров.

Але скривавлені руки оперативника Магди знову 
швиргають служителя на дно купелі.
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Керманич прихожан беззвучно кричить, випускаючи 
на поверхню хмарину бульбашок. І враз затихає.

Червона поверхня заспокоюється і стає гладенькою. 
Усі гадюки-християни сплескують руками, боячись 
дихнути. Поверхня води в купелі гладенька-гладенька. 
Червона-червона. Керманич більше не тріпається і не 
плюскається.

Служителя культу не видно. Не видно і Магди.
Знову подають голодну до грошей християнську 

тарілку, і кішко-сестра передає її підсвинку. Рука під
свинка затримується в кишені штанів, стискаючи папе
рові американські долари. Брат-підсвинок каже:

— Ну ні фіга собі хрещення!
Рука підсвинка кидає на тарілку готівковий долар. 

Паперова купюра вимазана в кров і смердить анусом 
сучого сина Тревора та моєю спермою.

Тут кішко-сестра і каже:
— Тьху, гидота! Що це за штин?
Помахала рукою біля носа, відганяючи сморід. Кліпає 

очима і скоса підозріло зиркає на оперативника «я».
А в голові цього агента лунає цитата: «Жінки три

мають півнеба».
Приймаюча сестра питає:
— Карлику, ти що — викупався у ванні з лістери- 

ном?



Карлик 4

Депеша четверта

Цими рядками оперативник «я», агент 67, починає 
четвертий звіт, сидячи у спальному льосі сестри-при- 
ймачки. Домашня споруда родини Кедр. Приміський 
район: отакий. Дата: така-от. Для офіційного прото
колу: ще не здійснив проникнення у вагіну приймаючої 
сестри. Легше було б цьому агентові здійснити нелегаль
не проникнення на територію Сполучених Штатів.

У поточний момент із кінчика паяльника піднімаєть
ся догори звивиста спіраль диму; дим утворює у повітрі 
візерунок; паяльник затиснутий межи пальців кішко- 
сестри, як у курця в одному старому фільмі. Сестра- 
приймачка змахнула рукою й каже:

— Слухай-но, Карлику, а ти не хочеш потрапити на 
«Науковий ярмарок»?

Ротогуби оперативника «я» кажуть:
— Поясни!
Кішко-сестра зиркнула на розплавлений метал сви

нець і відповідає:
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— Це ж елементарно. — Паяючи електросхему, 
каже: — Винаходиш якусь бздуру, а тебе винагороджу
ють за неї безкоштовною поїздкою до міста. — Знизав
ши плечима аж до вух, каже: — Але щоб винайти якусь 
наукову бздуру, треба вміти добре метикувати.

Вуха оперативника «я» повністю поглинають сказані 
сестрою слова, але оперативник «я» не може ці сло
ва розшифрувати. Цей агент сидить, примостившись 
скраєчку ліжка сестри-приймачки; на ліжку — ковдра, 
на пошиванні — коричневий візерунок із численних 
тваринок. Усі тваринки всміхаються. Усі тримають по 
гелієвій кульці. Дурні тваринки!

Господиня-сестра капає розплавлений метал сви
нець на робочу поверхню і знову відбирає шматочок 
від припою, вдихаючи спіралеподібну цівку диму, що 
зміїться вгору.

Спальний льох сестри-приймачки увесь поштука
турений і покритий жовтою фарбою. На підлозі — шар 
товстої циновки, сплетеної з мільйона прядильних ни
ток. З вікна видніється листя надвірного дерева. Ліхтар у 
формі лелеки освітлює те місце, де сидить сестра. Сестра 
схилила голову і б и л ь н о  д и в и т ь с я  туди, де плавиться 
метал. Лампа ліхтаря дає сильне яскраве світло.

Положення дверей — загоєне. Раптом — тук, тук, 
тук! То стукають з протилежного боку дверей. Голос із 
сусідньої кімнати питає:
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— Люба, ти не можеш дати мені кілька батарейок?
Сестра-приймачка, кішко-сестра не піднімає голови.

Очі зосереджені на кінчику паяльника. Питає:
— Які саме?
Двері розчиняються, і в одвірку з’являється госпо

диня курко-матір, тримаючись кігтями за ручку з про
тилежного боку.

— Тук-тук, — каже матір. Помічає оперативника «я» 
і всміхається. Усмішка така ж фальшива, як і усмішки 
коричневих тваринок на візерунчастій пошиванці. Кур- 
ко-матір каже: — Батарейки з подвійним А, з потрій
ним А — які маєш, такі й давай.

Не відриваючи погляду від паяльника, кішко-сестра 
каже:

— Подивися в моєму радіоприймачеві. — І додає: — 
Там батарейки типу D, але вони досить нові.

Курко-матір розмашисто марширує до столу біля 
ліжка. Пазурами відкриває маленьку кришку на тильній 
стороні корпусу з чорної пластмаси. Витрушує звідти 
одна за одною вісім батарейок. Плюх-плюх! — пада
ють батарейки на ковдру. Циліндрики підскакують і ко
тяться. Кістлявою лапою курко-матір збирає батарейки 
докупи і засовує до бокової кишені. Розкривши рота, 
промовляє:

— А ще є?
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Окутана димом від розпеченого металу та з імлистим 
німбом над головою, голова сестри відповідає:

— Подивися в моєму говорячому плюшевому вед
межаті.

Материні пазурі розпанахують шкіру малесенько
го опудала ведмедика. Мініатюрного несправжнього 
ведмедика. Шкіра на спині відстала, відкривши погля
ду циліндрики. Куряча лапа видряпує їх усі. Ведмедика 
випатрали. Курко-матір ховає батарейки до кишені в 
штанях. Рот ворушиться, лунає голос. Цього разу — писк
лявіший та гучніший:

— А ще немає?
Задимлена металевою цигаркою розпеченого па

яльника, сестра залишається незворушною. І мовчаз
ною. Видихнула з носа дим металевої цигарки. Уїдли
во каже:

— Пошукай у моїй протизґвалтувальній сирені. 
Вона — у моєму рюкзакові. — Знову видихнувши дим 
паяльника, додає: — Господи, мамо, ну ти й дістала!

Курко-мати робить марш-кидок до того місця, де на 
підлозі під вікном лежить полотняний мішок. Видряпує 
пазурами з мішка маленьку сурмочку, відгинає край і 
видобуває два циліндрики. З кишенею, розбухлою від 
батарейок, курко-матір дибає до дверей і каже:

— Дякую, люба. — Дивиться на цього агента і до
дає: — Бачу, вам удвох цікаво. — Потім тягне двері, і
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вони загоюються в стіну. Звуки кроків тихішають і зни
кають.

Схиливши голову і мружачись від схожих на спіраль
ки звивистих кілець диму, що пливуть догори, господи- 
ня-сестра каже:

— Не думала, що оргазм важить моїй матері більше, 
аніж моє можливе зґвалтування...

Вона притисла руками металевий черв’як припою до 
розпеченого паяльника. Малює розплавленим металом 
візерунки на платі. Вдихаючи зміїсті кільця диму, кіш- 
ко-сестра каже:

— Ти б краще не ходив певний час до підвалу, добре, 
Карлику? Бо матуся невдовзі влаштує там свою чергову 
вечірку техносексу. — Помовчала, а потім додала: — 
Якось вона і її подруги вмовили одна одну придбати 
оті пластмасові штучки на гроші, заощаджені на хар
чах. А тепер сидять собі та випробовують, чий вібратор 
кращий.

Оперативник «я» не спускає очей з кішко-сестри. За 
віконним склом, під деревом, стоїть на тротуарі опера
тивник Магда, жива і незадушена, і дивиться карими 
очима сюди.

Сестра-приймачка каже:
— Цими пластмасовими штучками вони й задоволь

няють себе. Саме тому їм і потрібні батарейки.
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У підлозі спальної кімнати відчуваються слабкі, ледь 
вловимі коливання. Ці коливання передаються на ліж
ко, потім на матрац та на ковдру. Від мініатюрної віб
рації починає поколихуватися жовта тканина віконної 
занавіски. Коливання передаються всередину опера
тивника «я» і посилають слабкий сигнал до знаряддя 
в штанях.

Від вібрації ніж-різець тремтить і сунеться до краю 
робочої плати, готовий ось-ось упасти. Але різець не 
встигає упасти — кішко-сестра вчасно хапає його рукою. 
Поклавши різець подалі від краю плати, каже:

— Мені болісно усвідомлювати, що покоління моєї 
мамці розпочало революцію за рівні права, а тепер опус
тилося до того, що сидить по підвалах і дрочить. Але 
те ж саме я можу сказати і про покоління мого татка та 
віртуальний секс по Інтернету...

А за віконним склом — Магда. Непорушна, як дерево. 
Наче вросла в землю корінням. Стоїть і чекає.

Незворушний, як оте дерево, кажу:
— Шановна сестро-приймачко, а яку посаду займати 

шановний тато на роботі?
Кілька разів знизавши плечима, кішко-сестра від

повідає:
— Здається, він працює в якійсь державній установі. 

Там розробляють нові штами якогось вірусу — щось 
типу того.
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З’ївши кільце диму ротом, сестра випускає його че
рез ніс.

Нарочито стурбованим та переляканим голосом цей 
агент питає:

— Славетний татко розробляти смертельний ві- 
рус?

Лампа лелеко-ліхтаря кидає яскраве світло на плату. 
Раптом світло стає менш яскравим. Лампа тьмяніє і з 
білої перетворюється на жовту. У кімнаті висить ім
листий шар білого диму. Через мить лампа знову сяє 
яскравим білим світлом.

Господиня-сестра зиркає на ліхтар і каже:
— Просто прекрасно! Це вони з постійного струму 

перейшли на змінний.
Цей агент каже:
— Прошу?
— З батарейкових секс-іграшок вони перейшли на 

іграшки, що треба вмикати в розетку, — відповідає сес- 
тра-приймачка. — Карлику, винайди удосконалений 
вібратор — і ти прославишся на увесь світ.

Заблимавши очима від диму, кішко-сестра продов
жує:

— Мене дуже лякає те, що китайці на світлові роки 
обігнали нас у змаганні в сфері секс-іграшок.

Погляд оперативника «я» знову падає на Магду — 
завжди готове вмістилище для сперми цього агента.
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Ротогуби оперативника «я» цитують тирана-фашиста, 
безумного імператора Адольфа Гітлера: «Часи індиві
дуального щастя минули».

Господиня-сестра питає:
— А у тебе які родаки?
Волосся кішко-сестри зібране на потилиці у косу. 

Сідниці зручно вмощені в робочий стілець.
— А точніше, яким було твоє дитинство? Яке життя 

там, звідки ти приїхав?
Руки оперативника «я» рвучко хапають жовту тка

нину віконної занавіски, обидві половинки сходяться 
в центрі, закриваючи вид на дерево та Магду. Затем
нення.

Цитую; «Часи індивідуального щастя минули».
Раптом лампа в лелеко-ліхтарі гасне. З паяльника 

вже не йде білий дим. Припій застигає й приліплюєть
ся до залізного сердечника. Кішко-сестра спересердя 
лається:

— От зараза! — Завершення роботи поставлено під 
сумнів. Каже: — Як мене дістали ці хтиві недотрахані 
домогосподарки!

В темній кімнаті стає ще темніше. Оперативник «я» 
каже:

— Поясни.
Оперативник «я» та кішко-сестра сидять, як близ

нята, у темряві, і сестра-приймачка каже:
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— Здається мені, спрацював автоматичний вимикач 
для захисту мережі.

А цей агент каже:
— Повтори. — Каже: — Будь ласка, розкажи, чи 

надійно охороняють господаря-батька під час важли
вих надсекретних робіт в державній лабораторії? Будь 
ласка, про це — детальніше.



Карлик 5

Депеша п’ята

Цими рядками оперативник «я», агент 67, починає 
п’ятий звіт-спогад про навчальний день — дата. Ла
бораторія № такий-от із підготовки оперативників. 
Країна така-от. До відома: тут розповідається історія 
становлення оперативника «я».

Дається опис стандартної навчальної лабораторії, 
розташованої в підвалі без вікон. Підвал розділений 
довгим проходом, а під стінами стоїть ряд сріблястих 
дротяних кліток із тваринами. Це — білі гризуни. Кролі 
та морські свинки. Тварин часто піддають жорстоким 
експериментам. Колеги-оперативники випробовують 
на тваринах хімічні препарати. У підвалі сморід, як у 
модному тваринному ресторані американського тор
гово-розважального центру.

Цуценя, по-американськи «телятина». Кошеня, по- 
американськи «свинина».

До відома: як правило, заходячи до підвалу, всі в 
унісон мусять сказати: «Вітаємо вельмишановного і ви
сокоповажного навчителя». Усі оперативники в один
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голос мусять сказати: «Будь ласка, прийміть нашу дяку 
за мудрість, якою ви з нами ділитеся». І так — кожного 
дня.

Якось, багато поточних днів тому, цей агент нагрі
вав йодну настоянку, тримаючи скляну мензурку над 
полум’ям газового пальника. Одна рука оперативника 
«я» тримала мензурку спеціальними щипцями. Друга 
рука цього агента тримала над настоянкою, що кипіла в 
мензурці, металічне блюдце зі шматочками льоду. Спирт 
випаровувався, і відбувалася сублімація кристалічного 
йоду. На нижній поверхні металевого блюдця утворюва
лася скоринка з кристалів. В одній руці оперативник «я» 
тримав мензурку, в другій — металеве блюдце, шипів 
газовий пальник, і коли в лабораторії зненацька згасло 
світло, то руки цього агента виявилися зайнятими. Рап
том у підвалі стало темно. Яскраве світло змінюється 
темрявою, і вона поглинає колег-оперативників Ибора, 
Шину, Ліня, Метро, Танека та лабораторних тварин.

З-за спини оперативника «я» до очей цього агента 
притискаються руки, і темрява стає непроглядною.

Оперативник «я» міг би хвицнути назад ногою, 
завдавши удару в стилі Вибуховий Стусанохук Мула, 
щоб розтрощити коліно нападника. Натомість чується 
жіночий голос:

— Товаришу оперативнику, негайно розкажіть ре
цепт приготування вибухової піроксилінової кислоти.
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Це — голос оперативника 36, агента Магди.
Обидві руки оперативника «я» зайняті. Одна підігрі

вається, друга — охолоджується льодом. Ротогуби цього 
агента промовляють:

— Рецепт піроксилінової кислоти такий: двадцять 
таблеток аспірину, півсклянки чистого спирту, сірчана 
кислота з поцупленого автомобільного акумулятора, 
три чайні ложки нітрату калію...

Притиснуті до очей руки смердять хлоридом 
цинку.

Руки оперативника Магди звільняють очі цього аген
та. Агент 36 робить маленький крок і стає біля ліктя 
цього агента. Магда каже:

— Абсолютно точно, товаришу оперативнику.
Спирт з настоянки майже випарувався, і на нижній

поверхні металевого блюдця з льодом утворився шар 
кристалів йоду. Невдовзі цей агент відшкребе ці крис
тали і збере докупи. Потім дуже обережно змішає зі 
звичайним нашатирем для господарських потреб, щоб 
отримати трийодид азоту. Утвориться осад із червоно- 
коричневих кристалів. Кристали промиються спиртом. 
Потім — ефіром. Врешті утвориться одна з найсильні- 
ших вибухівок, відомих людству.

Вдивляючись карими очима в обличчя оперативника 
«я», Магда каже:
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— Товаришу, замріть на місці. Не ворушіться. Це — 
надзвичайно важливо. — Агент 36 показує кінчиком 
пальця на щоку цього агента й каже: — Ось тут на об
личчі видніються білі кристали гримучої ртуті.

їдкі і вкрай небезпечні, ці кристали вибухають при 
надмірному підвищенні температури або від будь-якого 
струсу. Гримуча ртуть. Дуже давно відома і дуже нестійка 
хімічна сполука.

Оперативник Магда стає на кінчики пальців, як бале
рина, і прихиляється ближче. Подих агента 36 лоскоче 
щоку оперативнику «я». Контакт обличчя Магди з об
личчям цього агента неминучий. Раптом з рота опера
тивника Магди висовується язик — мокрий, слизький 
та рожевий язик. І цей язик залишає вологий слід на 
щоці цього агента.

Стираючи з обличчя потенційно вибухонебезпечну 
гримучу ртуть.

Ще мить — і оперативник Магда якось чисто по- 
жіночому підносить руку до рота. Це — захисний за
хід: агент 36 витирає слину з небезпечною сполукою об 
спеціальний тампон. Після цього Магда швидко кидає 
тампон з виплюнутою слиною на підлогу: вжик-плюх! 
Небезпечна сполука, вдарившись об поверхню, вибу
хає сліпучим спалахом — блись-трах! — і залишає на 
бетонній підлозі невеличкий кратер.
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Усі колеги-оперативники мовчки спостерігають. 
Морські свинки пронизливо верещать. Бетонний пил 
осідає на агентах, клубочиться ядучий дим, а Магда 
каже:

— Дозволено розслабитися: товаришу оперативни- 
кові небезпека вже не загрожує. — Потім спльовує в 
тампон ще раз, але друга спроба вибуху не спричиняє.

Подих агента Магди відгонить гідроокисом натрію. 
А також ацетатом свинцю. Якби губи в оцтовій кислоті 
торкнулися губ цього агента, вимазаних бікарбонатом 
натрію, то відбулася б смертельна хімічна реакція, і став
ся б вибух.

Раптом усі оперативники в один голос кажуть:
— Вітаємо вельмишановного високоповажного на- 

вчителя!
Двері до учбової лабораторії вже не загоєні в сті

ну. Двері розгоюються, і на порозі постає шановний 
викладач хімії, знаний наставник, прекрасний керівник. 
Єдиним подихом усі оперативники вимовляють:

— Прийміть нашу вдячність за мудрість, якою ви з 
нами ділитеся!

Викладач уклоняється.
Усі оперативники теж уклоняються.
Знаний керманич робить кілька кроків і підходить до 

дротяної клітки, де сидить білий гризун. Рука керманича 
розкриває дверцята клітки, бере гризуна за холку і витя-
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гає з клітки. Гризун сіпається, але дужа рука керманича 
підносить його догори. Керманич озирається довко
ла, аби пересвідчитись, що всім видно. Потім робить 
кілька кроків і підходить до порожнього резервуара, 
вмонтованого врівень із підлогою лабораторії. У центрі 
дна резервуара — зливний отвір. На краю резервуара 
міститься кран з металевими регуляторами гарячої та 
холодної води.

Усі оперативники мовчки витріщаються, як заворо
жені — Магда, Лінь, Танек, Чернок та решта.

Поважний викладач поміщає гризуна на дно порож
нього резервуара поруч зі зливним отвором.

Викладач каже:
— Уявіть собі таку картину: ви повернулися додому 

і бачите, що до резервуара потрапив дикий гризун і не 
може з нього вибратися.

І викладач вказав рукою на гризуна, який шкрябав 
рожевими лапками сталеву поверхню резервуара. Тва
ринка спромагалася трохи піднятися, але раз по раз 
знову зісковзувала на дно й опинялася біля отвору. Ро
жевий ніс гризуна посмикується, нюхаючи повітря. Ро
жеві очі відчайдушно витріщаються догори, визираючи 
з порожнього резервуара.

Незрівнянно талановитий викладач каже:
— Маленька гидкенька тваринка надовго потрапила 

в пастку... Дуже голодна, дуже спрагла, виснажена... —
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Учитель подовгу затримує погляд на кожному з опе- 
ративників — на Тіборі, на Метро, на Мані, — а потім 
каже: — Тваринка перелякано підібгала хвостик, щоб 
захиститися. Уся тремтить від страху.

А у резервуарі гризун справді тремтить. Зіщулюєть
ся. Крапелька жовтої сечі падає на поверхню резервуа
ра і цівкою стікає у зливний отвір. Вуха гризуна міцно 
притиснуті до голови. З усіх сил намагається зіщулитися 
так, щоб стати якомога меншим.

Учитель опускає руку в резервуар і гладить біле хутро 
на спині гризуна. І при цьому каже:

— Тваринці просто дуже хочеться жити. Але ж гри
зуни є переносниками хвороб. — Потім робить паузу і 
продовжує, погладжуючи біле хутро. — Тому маленькі 
тваринки є шкідливими, і до того ж надзвичайно пло
дючими...

Шанований наставник невдоволено кривить рота. 
Заперечно хитає в різні боки головою.

Високоповажний учитель каже, що кожного поточ
ного дня людина мусить керуватися прикладами, що 
їх дає Божество. Акт милосердя, каже наставник, є об
разою для очей Божества. Каже, що Божество не знає 
і не виказує милосердя. Каже, що оперативник, який 
проявляє милосердя, вивищує себе, вивищує себе над 
Божеством. Бачить себе мудрішим за Божество.



Високоповажний навчитель каже, що Божество 
прирікає на страждання всяку живу істоту — чи то від 
хвороби, чи то від болісних кривавих ран. Тож кожна 
з них одного поточного дня помре. Але коли гинуть та 
страждають безневинні, то це — трагедія. Без гріха, без 
злочину смерть є незаслуженою. Таке марнування життя 
є образою і викликом для Божества.

— А оскільки всі людські істоти страждають, а потім 
помирають, — продовжує наставник, погладжуючи гри
зуна, — то кожен оперативник має заслужити власну 
смерть.

Тому всі майбутні жорстокі діяння Божества є спра
ведливими та виправданими. Божество — не садист, а 
велемудрий суддя.

Божество є прикладом єдино правильної поведінки. 
Велемудрий наставник каже:

— Кожен має чинити з ближнім так, як Божество 
чинить із кожним.

Якщо оперативник ударить ногою собаку, якщо дасть 
ляпаса своєму репродуктивному партнерові, якщо опе
ративник заріже свого колегу, то це означатиме, що він 
учинив згідно з настановами Божества. У момент май
бутньої смерті — чи то від зупинки серця, чи то від 
харчового отруєння — важливо розуміти, що ця смерть 
не стане трагедією чи аж такою великою втратою, що 
здатна образити Божество. Навпаки: смерть грішника є
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для Божества великою радістю. Чим більше гріхів і чим 
більше злочинів, каже вчитель, тим більше радітиме 
Божество смерті оперативника.

Рука наставника робить обертальний рух і відкриває 
кран. У резервуар із шумом ринув потік води. Спочат
ку вода холодна. Потім потік починає парувати, вода 
нагрівається. Сталеве дно резервуара темніє від висо
кої температури. Гризун відчайдушно шкребе лапками, 
намагаючись уникнути гарячої води і гарячої поверхні 
резервуара. Рука наставника відкриває кран іще сильні
ше, потік стає ще бурхливішим, і вода покриває дедалі 
більшу поверхню дна. Гризун відчайдушно намагається 
видряпатися по гладеньких стінках, але зривається в 
гарячу воду і верещить. Піднімається і зривається, зри
вається і верещить.

Рука шановного керманича тягнеться до електрично
го перемикача, встановленого під робочою поверхнею. 
Палець натискає на кнопку, і зі зливного отвору чується 
гуркіт. То в отворі завібрували й затряслися металеві 
леза-зуби. Чорна голодна діра.

А білий гризун, відчайдушно намагаючись уникнути 
м’ясорубки зливного отвору, все підстрибує й підстри
бує, але зісковзує донизу. Його лапки почервоніли від 
високої температури і мелькають так швидко, що й оку 
непомітно.
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Уславлений наставник піднімає власну руку долонею 
до оперативників. Як перед клятвою чи обіцянкою.

Вельмишановний учитель каже:
— Голосуймо! Просто зараз — голосуймо рукою! Чи 

мусимо ми умертвити хворого гризуна?
Оперативники Лінь і Чернок піднімають руки, голо

суючи «за». Потім руки піднімають Мань і Тібор.
Руки оперативника «я» залишаються опущеними. 

Повітря завмерло у пастці легень. Серце у грудній клітці 
відчайдушно борсається, як той гризун, що борсається у 
резервуарі. Ніс шмигає і пирхає, щоб очі цього агента не 
наповнилися зрадливою рідиною. Подумки повторюю: 
«Дозволь гризуну жити. Будь ласка, дозволь».

Рука оперативника Магди піднімається вгору, го
лосуючи «за». Очі всіх оперативників уп’ялися тепер 
у цього агента. А високоповажний навчитель цитує 
вкрай підлого й негідного тирана, жорстокого прави
теля Адольфа Гітлера: «Не розумію, чому людина не 
може бути так само жорстокою, як і Природа».

Рука оперативника «я» піднімається вгору. Повне 
схвалення. Майже синхронно. Одноголосно.

— Сьогодні, — каже талановитий учитель, — ми 
здійснили злочинний акт, який на Заході зветься «хре
щенням». Злочин, що його скоїли сьогодні присутні тут 
оперативники, принесе велике задоволення Божеству. 
Огидні грішники. Ви заробили на власну жорстоку і
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славну смерть. Сьогодні всім присутнім випало вирі
шити свою майбутню болісну смерть — чи то в авіака
тастрофі, чи то від ядерного вибуху. І тепер із заколис
ливою думкою про свої численні злочини оперативник 
спокійно відійде у вічність.

Високоповажний вчитель каже: — Гадаю, віднині 
Божеству буде вкрай приємно умертвити кожного з вас.

Від поточного дня оперативник «я» заслуговує на 
смерть.

І наступної миті білий гризун зісковзує, перекидаєть
ся і летить шкереберть у зливний отвір. Щоб нагодувати 
гострі металеві зуби. Усе. Нема. Згинув.

Подумки повторюю цитату: «Не розумію, чому лю
дина не може бути так само жорстокою, як і Природа».

Тієї ж миті стихає передсмертний вереск гризуна. 
Тільки шум води, що гарячим потоком падає з крана у 
резервуар.

Велемудрий учитель нахиляється, підставляє обидві 
руки під потік і розминає ними брусок мила, вимиваючи 
руки начисто.

А з чорної діри зливного отвору зміїться легеньке 
кільце пари. Ні вереску, ні тваринного запаху. Білий 
гризун щез, як і не було.



Карлик 6

Депеша шоста

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає шостий звіт про відвідини занять у системі 
обов’язкової освіти. Громадський навчальний заклад: 
такий-от. Класна кімната: отака. Дата: поточний 
день. До відома: американська освітня система при
значена для того, щоб принижувати місцеву молодь і 
знищувати її самоповагу. Задумана так, щоб викорінити 
всяку гідність. Спеціальні завдання складені так, щоб 
зруйнувати всяке почуття власної значущості.

Наприклад: під час тематичного уроку під назвою 
«Молодіжний джазовий хор» багато потенційно обда
рованих молодих людей змушені були співати пісню, 
де йшлося про передчасну смерть одного молодика, 
причому оперативника «я» під час виконання цієї пісні 
постійно штурхали й шарпали — для наочності. Або 
таке: в одній пісні скаржилися на спальний матрац, бо 
на ньому не поміщаються ноги. Ідіотські безглузді пісні! 
Потім співали про безлюдний пейзаж, який споглядали,
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сидячи на борту якогось незрозумілого чи то коня, чи 
то авто. І всі учні корилися, бо не мали вибору.

Ні тобі тваринок для експериментів. Ні тобі доступу 
до гліцерину. Цей агент, сповнений поваги до вчителя, 
спитав: «Навіщо забивати голову такою кількістю ні
кому не потрібного мистецтва та музики? Яка державі 
користь від того?»

До відома: в ту мить, коли американський учитель 
заходить до класної кімнати, учні не піднімаються і не 
кажуть в один голос: «Вітаємо вельмишановного ви
сокоповажного навчителя. Прийміть, будь ласка, нашу 
вдячність за мудрість, яку ви нам даєте». Під час першого 
заняття у класній кімнаті ноги інстинктивно підкинули 
цього агента вгору, а рот вибухнув привітаннями. В кім
наті запала ніякова тиша. Учитель отетеріло дивиться 
на оперативника «я». Усі учні ошелешено витріщаються 
на цього агента.

Ззаду чується чоловічий голос:
— Карлику, ти що — здурів?!
Інший голос, жіночий, додає:
— Карлику, ти б його ще й в сраку поцілував!
Клас вибухає сміхом.
Рука оперативника «я» могла б жбурнути гострий 

олівець, як Стрімку Стрілу Дикобраза — вжик! штрик! 
Дротик, швидкий і потужний, як гарпун, влучає учню в
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лоба і пошкоджує мозок. Навіть якщо учень виживе, то 
це буде не життя, а рослинне існування.

До відома: кішко-сестра навчається в тому ж класі, 
що й оперативник «я». Від сестри-приймачки відгонить 
розплавленим припоєм, на пальцях та на руках — яскра
во-червоні плями опіків. Очі кішко-сестри випроміню
ють роздратування, від ядучих парів металу та припою 
на очах виступила сітка червоних судин.

Окрім сестри, присутній також «Молодіжний джа
зовий хор» і сучий син Тревор. І оперативник Магда.

В інших кімнатах, коридорах та приміщенні для 
харчування очі оперативника «я» мали змогу бачити 
Тібора, Маня, Чернока, Танека, Отто і Вакі. Усі агенти 
намагаються викинути з голови ідіотські слова з пісень, 
оцей інфекційний нікчемний лексикон розбещеного 
західного суспільства. Маловартісні американські по
езія та музика не прославляють людей, що жертвують 
своїм життям заради процвітання держави. Не сприя
ють наближенню яскравого майбуття з потужною ядер
ною зброєю, безліччю харчів та блискучими й світлими 
фабричними цехами. Ні! Натомість у більшості амери
канських пісень закликається до того, щоб займатися 
передчасним сексом, зміщувати яйцеклітини та сперму з 
різними партнерами — чомусь здебільшого на задньому 
сидінні авто.

74



Основною функцією американської освітньої сис
теми є сприяння знайомствам майбутніх партнерів по 
розмноженню. Під час занять багато хто з життєздат
них жіночих екземплярів ґелґочуть і пліткують, збира
ючись купками в центрі класної кімнати. При цьому 
скоса позирають на підходящих чоловічих екземплярів. 
Молодики середньої статури, майбутні запліднювачі, 
походжають із пихатим виглядом, поширюючи сморід 
інфекційних пахових грибків, що завелися від носіння 
брудних спортивних трусів.

Усі мусять співати різні безглузді дурниці, інакше 
вигонять із коледжу. І не буде можливості навчатися 
фізики та інших предметів. Учні змушені співати про 
те, як гарно сидіти на арці, утвореній спектром світ
лових хвиль унаслідок опадів. В одній з пісень ішлося 
про Джуді Гарланд — нещасну мученицю, замордовану 
машиною капіталістичного шоу-бізнесу та злочинною 
фармацевтичною промисловістю.

Якщо не співати, то всі молоді люди будуть прире
чені на злидні. Не матимуть можливості для розвитку 
та самореалізації.

Коли під час занять «Молодіжного джазового хору» 
учнів примусили стояти живим парканом у кілька рядів 
і співати дурних отупляючих пісень, оперативник Магда 
визирнула з-за оперативника «я» і, притиснувши рота 
до вуха цього агента, прошепотіла:
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— Товаришу! Може, почнемо першу фазу операції 
«Хаос»?

Ротогуби оперативника «я» не співали, а тільки вору
шилися, беззвучно промовляючи слова пісні. Цей агент 
відповів:

— Ні, товаришу, ще не час.
Аби мати змогу вивчати органічну хімію та статис

тику потоку ядерних часток, мушу виконувати численні 
ідіотські ритуали: малювати картини, грати у волей
бол, вальсувати, складати вірші, грати в доджбол, або 
«Ухилися від м'яча», горлати ідіотські пісні, цигикати 
на скрипці, піддавати тортурам фортепіано, продукую
чи при цьому багато фальшивих нот. Сьогодні випало 
виконувати аж надто багато нікчемних вправ. Найгірші 
тортури — це спостерігати, як марнується молодь.

А найгірший спосіб марнувати час — це коли голо
ва оперативника «я» забита якоюсь ідіотською піснею. 
Узяти хоча б пісню про те, як гарно тинятися у променях 
далекого сонячного тіла або розглядати відблиск місяч
ного тіла у скляній пляшці... Оці недоумкуваті пісеньки 
витісняють із голови всю корисну інформацію. «Мо
лодіжний джазовий хор» — це таємна змова з метою 
придушення американської молоді, щоб у майбутньому 
створити з неї покірливу рабську робочу силу, яка б 
співала мільйон дурнуватих пісеньок на робочому міс
ці чи під час приготування рублених біфштексів. Або
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смаженої картоплі, яку занурюють у киплячу олію на 
сковорідці.

Магда шепоче:
— На поточний момент оперативник Чернок уже 

спромігся запліднити кількох американських осіб жі
ночої статі. А оперативник Мань впорснув спермато
зоїди господині родини-приймача. — Магда наполягає 
на обов’язковому завершенні першої стадії операції. 
Каже: — Товаришу, ти запліднив свою сестру-прий- 
мачку?

До офіційного відома: найгіршим є те, що ідіотські 
пісні вимили з голови оперативника «я» більшість не
правильних дієслів мандаринського діалекту китайської 
мови. Стерли геть усі знання португальської. Ідіотські 
слова пісень сильно заважають розумінню обчислення 
рівнянь електричного поля. Ці пісеньки спотворили та 
майже повністю зруйнували накопичені в пам’яті дані 
про те, як користуватися штурмовою гвинтівкою се
реднього калібру «Хайбар КН2002» іранського вироб
ництва. Забили голову так, що вже не пам’ятаю, скільки 
пострілів на хвилину здатна зробити штурмова гвин
тівка «Вепр» українського виробництва.

До відома: на запитання оперативника Магди подум- 
ки відповів: «Ні». Цей агент не злягався з кішко-сест- 
рою. Але, замість доповісти як належить, оперативник 
«я» відповів запитанням на запитання:
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— Товаришу агенте номер 36! Виконуйте власне за
вдання! Ви вже виношуєте на поточний момент амери
канський ембріон чи ні?

У відповідь — мовчання. Лише чується оглушливе 
волання натовпу американських чуваків та чувіх, роз
мальованих, надушених та вбраних у яскраве шмаття, 
пошите робітниками Третього Світу, яких піддають 
жорстокій експлуатації. У когось у штанях вібрує пласт
масовий телефонний апарат, очікуючи, що власник на
тисне кнопку «Відповідь». То хтось пересилає термінову 
текстову депешу, набрану англійськими словами.

Крізь туман ідіотичного співу долинає шепіт опера
тивника Магди:

— Ні, американського ембріона ще не виношую. Зате 
виношую хитрий план, як цей ембріон здобути.

У людському частоколі попереду — шия та плечі гос- 
подині-сестри. Сестра відгонить чадом розплавленого 
металу свинцю. Заколоте ззаду волосся стрімко спадає 
вниз уздовж хребта.

Ззаду Магда каже:
— Пріоритет номер один: кожен оперативник жіно

чої статі мусить завести американську «якірну» дити
ну. — Пошепки цитує уславленого радикального анар
хіста Михайла Бакуніна: — «Пристрасть до руйнування 
є водночас і творчою пристрастю».
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Попереду вібрують штани у кішко-сестри. Рука сест
ри потайки зісковзує до кишені, щоб витягнути телефон. 
Очі дивляться на повідомлення, передане англійською. 
Потім сестра повертає телефон назад до кишені.

Біля вуха — гарячий подих Магди:
— Мусиш виконати швидкий Маневр Хтивого Кро

лика і — бризь-бризь! — впорснути в неї сперму!
Цитую: «Пристрасть до руйнування водночас є твор

чою пристрастю».
Раптом кішко-сестра рвучко повертає голову і 

впритул дивиться на оперативника «я». Вигнувши, як 
журавель, голову через плече, кішко-сестра гукає:

— Карлику! — Потім каже гучніше, щоб перекрити 
шум співу: — Тревор Стоунфілд щойно прислав мені 
повідомлення. — І сестра пальцями руки швидко тор
кається спочатку свого лоба, а потім — грудини, лівого 
дельтоподібного м’яза і правого дельтоподібного м’яза. 
Це — забобонний жест, що повторює форму дерев’яних 
паль, на яких начебто страждав фальшивий мученик. 
Широко розкривши очі, каже: — Стережися Тревора, 
коли гратимете в доджбол, зрозуміло?



Карлик 7

Депеша сьома

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає сьомий звіт про знаходження у спальній кім
наті господині-сестри. Домашня будівля родини Кедр. 
Район: отакий. Дата: така-от.

До офіційного протоколу: увечері поточного дня 
сестра-приймачка вирішила поглинути геть усе навко
лишнє світло.

Кішко-сестра наносить на обличчя чорну фарбу, 
окреслюючи нею губи й очі, від чого білі зуби сяють, 
як перлини, а білки очей поблискують, як у негра. На 
плечах та стегнах — чорна блузка та чорні брюки. На 
ногах — чорні черевики. Чорна блузка має комірець типу 
«черепаха». Очі сестри спрямовані на власне відобра
ження у люстерку, яке вона тримає у руці.

Очі оперативника «я» невпинно споглядають рухи 
сестри і те, як вона поволі маскує своє лице до не
впізнанності. Цей агент сидить на краєчку ліжка сестри- 
приймачки. На ліжку — матрац та ковдра в пошиванці.
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Тваринки на коричневому візерунку всміхаються. От 
дурні!

А за вікном спальні — ніч поточного дня. На небі 
не видно ані місяця, ані найменшої зірки з далеких га
лактик.

Раптом загоєні в стіну двері розчиняються, і на по
розі з’являється підсвинок.

Не спускаючи очей з власного обличчя у чорній фар
бі, сестра-приймачка каже:

— Тьху на тебе! Братику, тебе що — стукати не на
вчили?

Брат-приймач каже:
— Ти малюєш обличчя, щоб піти на танці?
Сестра рівненько підмальовує очі. Потім стає боком

до дзеркала, щоб оцінити власне відображення.
Підсвинок зупиняє погляд на оперативникові «я». 

Копає ногою ліжко і питає:
— А ти що, Карлику? Зібрався випедрати якусь се

микласницю? — Скривився, як середа на п’ятницю, 
примруживши одне око. Потім змовницьки підморг
нув: — Хочеш, організую тобі кльову шльондру?

Сперся однією рукою на дзеркало. Поруч із сест
риною рукою, у якої кінчики пальців чорні від фарби. 
Сестра каже:

— Предки вже у відключці?
Підсвинок відповідає:
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— А ти їм знову дала надмірну дозу?
Кішко-сестра притисла руки до голови і відтягну

ла волосся назад, міцно притиснувши його до голови. 
Скріплює пасмо гумкою із синтетичного латексу. Знову 
складає руки тугим кільцем, натягує волосся — і знову 
скріплює пасмо латексною гумкою. Аж поки волосся не 
стало міцно прилягати до черепа. Кішко-сестра висовує 
з комоду шухляду, повну чистого вбрання, призначеного 
для підтримки молочних залоз. А ще в шухляді повно 
внутрішніх штанців, тобто трусів, з чистого нейлону, 
призначених для того, щоб щільно облягати пах та 
сідниці кішко-сестри. Вбрання переважно жовтого ко
льору. З численними зображеннями геніталій рослини 
маргаритки. Сестра питає:

— Карлику, а ти збираєшся брати участь у грі «Мо
дель ООН»?

Підсвинок відповідає:
— Хто-хто, тільки не Карлик. — Склавши руку у фор

мі слимака, приймаючий брат торкається дельтовидно- 
го м’яза цього агента і каже: — Карлика цікавить одне: 
кистьові еспандери.

Ротогуби оперативника «я» промовляють:
— Поясни!
— Ну, еспандери кистьові, щоб хлопцям руки роз

минати — розумієш? — каже приймаючий брат. — Дій
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ки, смоктунці, подушки, буфери — цицьки, одним сло
вом.

Ротогуби оперативника «я» промовляють:
— Поясни!
Підсвинок складає обидві долоні чашками, підносить 

їх до власних грудних м’язів і, млосно примруживши 
очі, робить рухи, наче стискає кистями щось невидиме 
і пружке. Тим часом язик підсвинка робить хтиві обер
тальні рухи й облизує губи.

— Кльова шльондра — второпав?
Кішко-сестра нишпорить у шухляді комода, пере

риваючи нижнє вбрання, аж поки не видобуває звід
ти шматок чорної тканини. То — зв’язаний із багатьох 
вузликів головний убір, змайстрований з овечої шерс
ті. Приймаюча сестра розтягує в'язаний головний убір, 
ховає в нього волосся — і вся її голова стає чорного 
кольору. І тулуб теж — чорний. Уся сестра чорна, як ніч 
поточного дня. Чорна, як темінь надворі. Потім з купи 
пов’язок для молочних залоз вивуджує чорне вбрання 
у формі кистей рук та пальців і натягує це вбрання на 
руки, які від того теж стають чорними.

Господар-брат складає руку у формі револьвера, на
ціляється пальцем на цього агента і каже:

— Повір мені, Карлику, рольова гра «Модель ООН» — 
це публічне самогубство. — Посміхнувшись половиною 
рота, підсвинок дивиться на сестру та й каже: — Дурніше
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за Організацію Об’єднаних Недоумків може бути лише 
задрочений «Науковий ярмарок»!

Кішко-сестра марширує до вікна спальної кімнати. 
Руками у чорному хапається за раму загоєного вікна і 
ковзає її догори. У кімнату вривається охолоджений 
кисень разом із хтивим сюрчанням цвіркуна, що шукає 
собі пару. Сестра просовує чорно-взуту ногу у вікно і сі
дає верхи на підвіконня. Ногою, що назовні, спирається 
на кінцівку дерева, а рукою, що назовні, хапається за 
листя. Будучи вже наполовину надворі, кішко-сестра 
повертає чорне, як у негра, обличчя і витріщається на 
цього агента. Потім переводить погляд на брата-під- 
свинка:

— Ти поцупив те, що я просила?
Підсвинок каже:
— На, лови!
Приймаючий брат змахнув рукою, і пальці розкри

лися, вивільняючи якийсь предмет. Зелений слизький 
предмет, блиснувши зеленим, описує зелену дугу через 
спальну кімнату, пролітає під самісінькою стелею, потім 
траєкторія круто йде вниз, і зрештою предмет — плюх- 
шльоп! — опиняється у зачорненій руці господині-сес- 
три.

Приймаюча сестра каже:
— Вдалої вам мастурбації, хлоп’ята!
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А всередині голови оперативника «я» крутиться 
вислів злочинного імператора, знаного політичного 
шахрая Адольфа Гітлера: «Великі дурисвіти водночас 
є великими чародіями».

У ту ж мить сестра вислизає з вікна надвір і розчи
няється в темряві ночі сьогоднішнього дня. І тільки 
чується хтиве сюрчання цвіркуна. Тінь сестри безслідно 
зникає в темноті. Раптом чується, як спрацювало реле 
стартера, спалахнула робоча суміш у циліндрах — то за
вівся двигун авто, на якому зазвичай їздить приймаюча 
матір. Трансмісія штовхає вперед дві увімкнені фари. 
Фари з’їжджають із бордюру. Біля дорожнього знака 
«стоп» фари різко звертають праворуч.

Визираючи з вікна вслід автомобілю, підсвинок ледь 
не випав із вікна. У холодному кисні ночі розтанув його 
крик:

— Тобі не можна сідати за кермо! Ти ж іще непов
нолітня!

Вислів: «Великі дурисвіти водночас є великими ча
родіями».

Зелений предмет, кинутий, а потім спійманий, по
цуплений предмет, яскравий та блискучий, — це штуч
не протезне око для людини, виготовлене із зеленого 
скла.

А в холодному й чорному кисні ночі розтанули два 
червоні вогники задніх ліхтарів авто.



Карлик 8

Депеша восьма

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає восьмий звіт про ритуал спаровування, що 
відбувається на затемненій спортивній арені навчаль
ного комплексу. Ніч поточного дня отакого-то. Ви
конується ритуальна пісня: така-от. Для офіційного 
протоколу: в американських родинах вигадують безліч 
сміховинних імен, які дають дітям жіночої статі.

До відома: лицьова шкіра цього агента щедро полита 
пахучим лістерином.

Отже, ритуал спаровування відбувається на слабо 
освітленій внутрішній арені дощатої баскетбольної пло
щадки. Брат-підсвинок, перекрикуючи брязкіт музики, 
що заохочує до безладного неповнолітнього розмножен
ня, по черзі показує пальцем на осіб жіночої статі, що 
розташувалися вздовж протилежної стіни. Представ
ляє їх цьому агентові на відстані. Особи жіночої статі 
розташувалися рядами, як на розстріл, а їх пожирають 
очима молоді особи чоловічої статі. Тицяючи пальцем, 
підсвинок промовляє:
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— Цицьки, буфери, балони, молочні відра, подушки, 
реброві амортизатори, цицько-яйця...

Неподалік тиняється оперативник Тібор. Шия агента 
Тібора вкрита ланцюжком пурпурових гематом, деякі 
з цих синців спричинені укусами. Шию оперативника 
Маня теж прикрашає намисто з пурпурових гематом. 
На шиї оперативника Ліня також є сліди від укусів.

— Хочеш перемогти в «Науковому ярмарку»? — пи
тає підсвинок. — Для початку винайди якийсь супер- 
пупер-потужний статевий збудник і нагодуй ним усіх 
дівчат із групи підтримки. — А потім знову починає 
тицяти пальцем і приказувати: — Кистьові еспандери, 
дійки, лактоїди, надувальники для блузок...

Стоячи в ряду навпроти, оперативник Магда теж 
виставила себе на огляд чоловікам.

Приймаючий брат приказує:
— Молокозавод, сатанинські яблука, буйки... — Під

свинок клацає пальцями у такт танцювальній музиці, 
що заохочує до спарування: клац-клац-клац!

Час від часу один із учнів чоловічої статі підходить 
до особи жіночої статі і просить дозволу покрутитися 
разом у танці, щоб виявити адекватність майбутнього 
партнера по розмноженню і відсутність генетичних вад, 
які могли б передатися нащадкам. Демонстрація аде
кватності відбувається скоординовано й енергійно, щоб 
було видно силу і здатність заплідненої особи жіночої
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статі добре перенести період вагітності і виростити 
здорове потомство. Особи жіночої статі виставляють 
напоказ шкірний покрив та волосся, демонструючи 
свою здатність бути гідним вмістилищем для сперми. 
Здатність забезпечити народження максимальної кіль
кості здорових дітей.

А в найтемнішому кутку арени походжає Тревор 
Стоунфілд, світло-жовтий хуліган і причепа. Хуліганів 
ніс і досі скривлений набік. Ніс лежить на щоці — наче 
спить. Тревор Стоунфілд вичікує.

Підсвинок засовує руку до кишені власних штанів і 
видобуває звідти маленький циліндрик. Підносить ру
кою циліндрик до власного обличчя, потім розкриває 
рот і висовує язика. Пальцем кінцівко-руки натискає 
на верхню частину циліндрика з соплом, випускаючи 
далеко у рот струмінь туману із запахом ментолу. Потім 
каже, смердячи ментолом:

— Ну що, Карлику, складеш мені компанію? Так яку 
вівцю ми виберемо з цієї отари?

Рот оперативника «я» розкривається і промовляє:
— Он ту.
Цей агент показує пальцем туди, де в напівтемряві 

арени стоїть Магда. Карі очі агента 36 дивляться на під
свинка. Згідно з першою фазою операції «Хаос», Магда 
повинна завагітніти.
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Сучий син Тревор тиняється туди-сюди, його хижий 
погляд назавжди прикипів до оперативника «я».

Підсвинок кидає погляд на Магду, закопилює губу 
і каже:

— Ти що, здурів?! Та вона ж схожа на якогось три
надцятирічного дистрофіка-транссексуала!

От завдати б цьому підсвинку швидку серію ударів 
у стилі Боксуючий Кенгуру, щоб заткнути йому пельку: 
бем! бам! Але є вказівка: поводитися сумирно.

— Окрім того, — продовжує підсвинок, — я чув, що 
вона прокусила горлянку Преподобному Тоні.

Дияволу Тоні.
Загроза від Тревора зростає. Сучий син уже так 

близько, що можна відчути штин його одеколону. Злі 
блакитні очі — як блискавки.

Раптом підсвинок вирушає, перетинає арену і набли
жається до самиць, щоб зробити пропозицію потанцю
вати.

І відразу ж до цього агента швидко підходить опе
ративник Метро з товстою пачкою американських 
доларів. Це — таємна доставка. Плюс грошові знаки, 
експропрійовані оперативником Танеком із тарілки у 
неділю в приміщенні святилища.

Руки цього агента засовують платіжні засоби до ки
шені власних штанів. Ноги оперативника «я» марши
рують вслід за підсвинком. Цей агент зробить грошове
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підношення майбутній партнерці по розмноженню. Очі 
пильно вдивляються в шеренгу самиць, а в голові зву
чить вислів знаменитого бунтівника, стійкого револю
ціонера Че Гевари: «Я знаю, ти прийшов убити мене. 
Стріляй, боягузе. Вбити людину дуже легко».

Ноги оперативника «я» зупинилися перед вродли
вою потенційною партнеркою монголоїдного типу з 
брахіцефальною формою голови, маленьким переніссям 
та випнутими виличними кістками. Цей агент зображує 
на обличчі ласкаву усмішку і чітким голосом каже, пе
рекриваючи музичний шум:

— Високоповажне потенційне вмістилище для спер
ми, дозвольте запросити вас до ритуального танцю, що 
передує урочистому статевому зляганню...

Монголоїдна самиця з майже непомітними надбрів
ними дугами відсахнулася й пирхнула. І, перекинувши 
рукою пасмо волосся з грудей за плече, гордовито від
повіла:

— Ходи звідси, йолопе!
Потім цей агент наблизився до негроїдної самиці з 

характерною мезоцефальною формою голови, широ
ким переніссям та маловиразними виличними кістками. 
Простягнувши руку долонею вперед, оперативник «я» 
каже:

— Шановна особо жіночої статі, дозвольте викона
ти парувальний танець перед тим, як разом створити 
зародок людини...
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Рот оперативника «я» запевняє потенційну партнер
ку, що хромосоми адекватні і що суспільству не дове
деться нести тягар виховання скаліченого хворобою 
потомства.

Шановна негроїдна самиця незадоволено кривить
ся. Похитує обличчям голови в різні боки. Цей жест 
значить «ні».

Після цього оперативник «я» насмілюється підійти 
до білошкірої самиці з доліхоцефальною формою голо
ви, випнутими надбрівними дугами та впалими вилич
ними кістками. Ставши як вкопаний на відстані подиху 
до обличчя самиці, цей агент узяв руки в боки, вперся 
стиснутими кулаками в підреберні кістки і каже:

— Шановна пані Великі Цицьки! Прошу вас проде
монструвати бездоганну анатомію перед тим, як отри
мати порцію здорової та життєздатної чоловічої спер
ми!

Тієї ж миті — мах-лясь! — білошкіра дівиця долонею 
руки увійшла в контакт з лицьовим шкірним покровом 
оперативника «я». Удар вийшов достатньо сильним, щоб 
викликати почервоніння та припухлі сліди від жіночих 
пальців на обличчі цього агента.

Відлуння ляпаса докотилося до найдальших куточків 
напівтемної арени. Усі молоді самиці повитріщалися на 
оперативника «я». Мадам Кльова Шльондра. Мадам 
Буфери. Мадам Подушки. Усі з придихом зашепотіли,
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прикривши роти долонями. Стали тицяти пальцями в 
напрямку цього агента. Мадам Молочні Відра затрима
ла погляд на цьому агентові, розкрила намальований 
рот і засунула в нього власний довгий палець, іміту
ючи блювання. Мадам Цицько-Яйця каже: «Невдаха 
обісраний»!

Очі оперативника «я» нишпорять по арені, шукаючи 
підсвинка, але брат-приймач зайнятий, бо саме виконує 
ритуальний ознайомлювальний танець, заповзято вти
раючись власними геніталіями в геніталії оперативника 
Магди.

Раптом хребет оперативника «я» фіксує здійсню
ваний на нього тиск, відчувши дотик тупого дула спе
ціального поліцейського «кольта DA» 38-го калібру з 
корпусом із металевого сплаву та дводюймовим ство
лом. Револьвер вперся цьому агенту в спину між два
надцятим та поперековим хребцями. Ззаду у вухо цього 
агента прошепотів чоловічий голос: «Карлику, ти і я, 
негайно, на автостоянку...»

Це голос сучого сина Тревора. Чути сильний штин 
одеколону.

З тупоносим револьвером, затиснутим між світло- 
жовтим нахабою та цим агентом, поволі маршируємо 
по периметру затемненої ділянки, повз Мадам Моло
козавод, повз Мадам Цицьки, повз Мадам Буфери — і 
до дверей з написом «Вихід».
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Оперативник «я» міг би підстрибнути, як на пружи
нах, різко крутнутися і вдарити ногою — вжик-бемс! — 
у стилі Стрибок Леопарда і вибити револьвер із руки 
Тревора, розтрощивши йому кисть. Цей агент спокій
ний тільки до моменту, коли опиниться сам-на-сам із 
супротивником надворі, за гойдальними дверима, де 
холодний кисень і де горить слабка сигнальна лампа з 
парами ртуті. Заасфальтована ділянка для зберігання 
автомобілів, що тимчасово не працюють. Ніч поточ
ного дня. Цей агент уже не відчуває тиску тупого дула 
револьвера на хребет. Значить, можна різко обернутися 
і опинитися сам-на-сам з нападником.

Світло сигнальної лампи поблискує на сріблястому 
стволові самозарядного револьвера. Тревор каже:

— Тільки без дурощів! — І змахує з лоба завіску свого 
світло-жовтого волосся. Рука нахаби повертає револь
вер і перенаправляє його дуло собі у ребра в районі сер
цевого м’яза. Сучий син Тревор каже: — Якщо скажеш 
кому-небудь про нашу розмову, то присягаюсь, що...

Палець Тревора клацає курком і зводить ударник.
Тревор каже:
— Хоч слово видихнеш — я себе вб’ю!
До офіційного протоколу: все описуване — абсо

лютна правда. З кулею, націленою у власні груди, Тре
вор розповідає, як сильно закохався він у цього агента. 
Відтоді, як його зґвалтували в джерельній кімнаті тор
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гово-розважального центру. Каже, що досі ніколи не 
відчував такої пристрасті. Пристрасті, яку вже не в змозі 
контролювати... Відкрив у собі нові горизонти...

Світло-жовтий нахаба зробив багато різних заяв. 
Стверджував, що ладен померти за цього агента. Сказав 
багато слів кохання. Аж захлинався від ласкавих слів.

— Не треба казати мені «Привіт!» у школі чи деінде. 
І я тебе прекрасно зрозумію...

Тревор — типовий нормальний білошкірий чоловік... 
з доліхоцефальним черепом, вузьким і високим переніс
сям (до того, як воно притислося до щоки). Показник 
сагітального відростка — в межах норми. Пальці, що 
притискають револьвер до грудної клітки, аж побіліли 
від напруги. Голос сучого сина монотонно гуде. Крізь 
двері просочується ритуальна музика зі спортивної 
арени.

До відома: насправді, вуха оперативника «я» не при
діляють особливої уваги почутому. Цей агент просто 
чекає, поки Тревор замовкне.

Невдовзі ротогуби Тревора Стоунфілда припинили 
рухатися. Запала тиша. Дуло револьвера і досі притисну
те до западини в грудях, готове будь-якої миті простре
лити серцевий м’яз. Блакитні очі прагнуть відповіді.

Рот оперативника «я» каже, що то не кохання. Нато
мість пояснює, що то є звичайнісіньким проявом Сток
гольмського синдрому. Не в змозі усвідомити власне
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безсилля та безпорадність, жертва починає співчувати 
нападнику. Ототожнює себе зі своїм пригноблювачем. 
Це типовий психологічний механізм жертви. Немає 
сумніву, що батько Тревора часто знущався з нього і 
таким чином витворив сильний зв’язок межи батьком 
та сином. А син відчував надто сильну загрозу, щоби ри
зикнути і продемонструвати свою ненависть. Жорстокі 
побиття замінили собою нормальний вияв родинної 
прив’язаності. Насилля стало синонімом любові.

Оперативник «я» говорив навмисне заспокійливим 
голосом, пояснюючи сучому сину Тревору, що він існує 
як закінчений продукт жорстокого суспільства, який 
навіть не усвідомлює, якою великою мірою його вчинки 
обумовлюються особистою біографією. І Тревор Стоун- 
філд у цьому не винен, бо є звичайним людино-пішаком. 
Несвідомою маріонеткою. Жертвою західної системи.

Потім оперативник «я» зображує приємну усмішку й 
утробно хихикає. Каже світло-жовтому нахабі, що у того 
блискучі перспективи. Бо у майбутньому знайдеться 
достатньо покидьків, яким захочеться позбиткуватися 
над ним. Ще буде чимало можливостей зазнати насиль
ства й отримати по пиці. У світі вистачає незнайомців, 
охочих до садизму і гноблення.

Оперативник < я» каже, що насправді Тревор не лю
бить цього агента. Натомість сучому сину просто сподо
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балася груба сила. Цей агент розповідає, що всі раби, які 
зазнали знущань, потайки закохані у своїх володарів.

Сигнальна лампа освітлює блискучий метал револь
верного ствола. У світлі лампи блищить рідина, що виті
кає з очей сучого сина Тревора. Обличчя скорчується, 
з грудей вириваються ридання, а весь кістяк тремтить. 
Зі скривленого рота вириваються слова:

— Тоді чому б нам не бути просто друзями?
До відома: Божество дає єдино правильний зразок 

поведінки. Усе, що треба робити, — це чинити з ближнім 
так, як чинить з усіма Божество. Вночі сьогоднішнього 
дня цей агент ще більше заробив собі на власну жорс
току смерть. Майбутню смерть у болі й вереску.

Цей агент каже, що йому дуже шкода, але він не може 
більше марнувати своєї сперми на анус Тревора. Му
сить берегти її для запліднення жінок, щоб отримати 
потомство. Каже:

— Вибач, нічого особистого.
З цими словами ноги оперативника «я» роблять роз

ворот. Одна за одною вони роблять крок, потім — ще 
один і ще один. Цей агент рушив, покидаючи Тревора 
з пістолетом і кулею. Дивиться не озираючись уперед і 
кидає через плече вислів високоповажного бунтівника, 
незламного революціонера Че Гевари: «Стріляй, боягу
зе. Це ж так просто — убити людину».

А ноги несуть оперативника «я» вперед. З подихом, 
затамованим у грудях, чекаю удару кулі.



Карлик 9

Депеша дев’ята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає дев’ятий звіт про повернення до помешкання при
ймаючої родини після відвідин учнівського паруваль: 
ного ритуалу. Повернувся громадським транспортом на 
автобусі маршруту такого-от. Останню частину шляху 
йшов комунальною боковою дорогою автомобілів та
кою. До відома: револьверна куля Тревора Стоунфілда 
так і не пробила хребет оперативника «я».

На зворотному шляху зустрічав багато пам’ятників на 
честь американських воїнів, великих воєначальників на 
кшталт Леніна. Багато великих фресок із зображенням 
найвидатніших військових героїв Сполучених Штатів. 
Бачив обертальну статую. Величні обриси обличчя 
шляхетного американського полковника. Хороброго і 
славетного полковника Сандерса, чиє зображення в усі 
часи супроводжуватиметься запахом жертовного м’яса1. 
Вітер доносить від священного вогню запах підсмаже-

1 Полковник Сандерс — засновник мережі магазинів курячого м’яса. 
(Прим, перекладача).
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ної плоті. Ще одна інформація до офіційного відома: у 
родинному помешканні зріє інтрига.

Коли цей агент пробирався крізь вхідні двері маєт
ності родини-приймача за допомогою відмички, пильне 
око оперативника «я» помітило тінь, яка швидко руха
лася. Тінь нечутно прошмигнула по краю периметра зе
леної зони маєтку. Потім підстрибнула, щоб ухопитися 
за нижню гілку горіха американського. Вхопившись, 
підтягнулася до вищої гілки. Під покровом листя тінь 
видерлася іще вище по стовбуру горіха американського 
і примостилася на підвіконні спальної кімнати кішко- 
сестри.

Тінь, що крадькома пробирається до помешкання, 
може бути оперативником Черноком, який маскується 
під оперативника Ліня. Можливо, що то — оперативник 
Танек, який вдався до відчайдушної спроби запліднити 
кішко-сестру.

Оперативник «я» міг би відштовхнутися обома но
гами і виконати стрімкий кидок у стилі Летюча Біл
ка — вжик-стриб! — щоб перепинити поступ тіні і зі
рвати, здавалося б, неминучий запліднювальний напад 
на заснулу кішко-сестру.

Але раптом тінь постає у плямах світла, що проби
вається крізь листя, йдучи від місячного супутника Зем
лі. Це світло — бліде і наче розріджене. І виявилося, що
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то — не зловмисник. Не зломщик. Стало видно, що руки 
і ноги, які зміїлися біля вікна, належать кішко-сестрі, 
вдягненій у все чорне і з обличчям у чорній фарбі.

В голові оперативника «я» лунає вислів деспота-ідео- 
лога, запального промовця Льва Троцького: «Повстан
ня — це мистецтво, і, як усяке мистецтво, воно має Свої 
закони».

Зігнувшись у три погибелі, сестра тягне перекину
тий через плече полотняний мішок з таємничою по
клажею.

Спочатку у вікні зникає сестра. Потім до спальної 
кімнати перебирається і мішок.

За увесь час цієї процедури ані гілка не тріснула, ані 
листок не поворухнувся. Не загавкав сусідський соба
ка. Не увімкнувся освітлювальний прилад у спальній 
кімнаті.

Цитата: «Повстання — це мистецтво, і, як усяке мис
тецтво, воно має свої закони».

Вирахувавши положення місячного супутника Землі 
і зробивши поправку на пору року, визначаю годину: 
01:07 з похибкою у двадцять чотири секунди. До відома: 
помешкання родини-приймача залишається затемне
ним. Вікно кімнати кішко-сестри ковзає вниз, аж поки 
не загоюється у стіну. А цьому агенту, що стоїть над
ворі, ще треба відімкнути відмичкою двері і потрапити 
всередину.



Карлик 10

Депеша десята

Цими рядками оперативник «я», агент 67, починає 
десятий звіт зі спогадів про вправи з наступального 
бойового мистецтва, заняття номер отакий. Бойовий 
зал: такий-от. Навчальний центр: отакий. Бойова 
підготовка відбувалася багато років тому. Для офіцій
ного протоколу: це — продовження розповіді про ста
новлення оперативника «я».

Для наочності наведу приклад одного заняття за 
участі цього агента.

У розповіді йдеться про стандартний бойовий зал. 
Це приміщення без вікон з дзеркалом на всю довжину 
однієї стіни. Цементна підлога часто забруднена за
сохлими плямами крові. Всі оперативники зібралися, 
щоб відпрацьовувати прийом Летюча Гієна: хльосткий 
удар мах-бах! Це значить удар ногою з розворотом. Опе
ративник Танек. Оперативник Бокара. Оперативник 
Павло. Павло — спецоперативник, агент 43. Бойовий 
зал відлунює натужними криками та хрипами, що ви
риваються з горлянок оперативників піід час бойових
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занять. Розлягається глухе гепання кісткодробильних 
ударів по м’язах суперника. Зал просяк смородом поту 
оперативників і штиняє хлоркою, яка, увібравши в себе 
кров, наче стала її привидом, розпростертим на цемент
ній підлозі.

Нога оперативника «я», здійснюючи спаринг-удар, 
розсікає повітря, щоб розтрощити череп оперативни- 
кові Магді. Магда уникає удару з розворотом і в тому ж 
стилі Летюча Гієна завдає удару у відповідь, хвицнувши 
цього агента у вухо. Цей агент ошелешено задкує, і в 
голові у нього гудуть дзвони.

Під світлом флуоресцентних ламп, які не дають тіні, 
чути дзижчання електроприладів, крики, хрипи та глухі 
удари. Оперативник Тань спарингує з оперативником 
Черноком. Оперативник Шина спарингує з оперативни
ком Лінем. Оперативник Павло б’ється з оперативником 
Бобаном, агентом номер 11.

До відома: серед усіх оперативників немає інших, 
які б настільки сильно відрізнялися один від одного, як 
ці двоє. Оперативники Павло та Бобан знаходяться на 
протилежних кінцях кривої Гауса. Оперативник Павло 
здатен з будь-якої спроби розтрощити товсту дерев’яну 
дошку ударом ноги. Ребром долоні Павло розбиває міцні 
цеглини, одним ударом у стилі Слоняча Нога перетво
рюючи ці цеглини на порох — грюк-трісь! У кожному 
спаринг-поєдинку Павло демонструє прийом «Росома
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ха-вихор»: удар головою, блок стегном, удар по очах — і 
різкий розворот, такий швидкий, що силует Павла пе
ретворюється на розмиту пляму.

Немає рівного йому серед усіх агентів.
До відома: оперативник Бобан володіє абсолютно 

протилежним бойовим талантом — перманентним ва
ганням. Завдавши влучного удару, Бобан відразу каже: 
«Перепрошую!» Ударив ногою в пах — «Перепрошую!» 
Вкусив за горло — «Перепрошую!» Завдав удару в стиді 
Хльосткий Удар Рисі — лясь-дряп! — знову «Пере
прошую!» А отримавши удар, Бобан, агент номер 11, 
скоцюрблюється на підлозі, хапаючись за грудну клітку 
та зіщулюючи очі, щоб з них не полилася вода. І крізь 
стиснуті зуби Бобан завжди каже: «Гарний удар, това
ришу!» А коли ж удар особливо болючий, каже: «Най
вища похвала!» Увесь час має шкіру обличчя з пляма
ми синців — як у собаки-далматинця. Увесь час злегка 
накульгує через ушкоджену в поєдинку ногу. Увесь час 
лицьовий шкірний покрив скріплений накладеними 
швами. Весь час бракує кількох передніх зубів.

Павло — найвищий клас. Бобан — найнижчий.
Павло — неперевершений «Вихор-Росомаха». Бо

бан — підстрелений голуб.
Павло завдає супернику ударів суглобами пальців 

або різких ударів ногами, і Бобан вищить, як порося. 
Агент номер 43 розпластує агента номер 11 по підлозі
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так, що той сам стає пласким, як підлога, і заливає сві
жою кров’ю кров, що пролилася після недавніх поєдин
ків. Павло б’є Бобана п’ятою ноги. Потім, щоб добити 
суперника, всією вагою власного тіла з розмаху притис
кає Бобана до підлоги кістлявим коліном. Оперативник 
Бобан із закривавленим ротом та розбитим лобом без
упинно повторює: «Перепрошую... перепрошую... пере
прошую...» Або: «Прекрасний удар, товаришу!»

А оперативник Павло все гепає та гепає, і бризки 
крові розлітаються на всі боки.

Вправним ударом ліктя оперативник Магда підби
ває око оперативнику «я». Оперативник Тібор скручує 
в’язи оперативнику Танеку. Усі агенти відображаються 
у заскленій стіні. Усі — босоніж, усі в уніформі: шта
ни та сорочка чорного кольору, підперезана ременем 
з кобурою штатного пістоля. З похмурими бойовими 
маско-виразами на обличчях всі оперативники продов
жують спарингувати, а тим часом підлога стає дедалі 
блискучішою від бризок крові Бобана. Рот агента но
мер 11 розпух, зубів не лишилося, мова шепелява, слова 
вибльовуються з рота навпіл зі слиною та кров’ю. Каже: 
«Винятково вдалий удар, оперативнику Павле».

Оперативник Магда викидає вперед гомілку і б’є 
оперативника «я» ногою в геніталії. Страшний біль за
полоняє свідомість. Шлунок ось-ось виверне назовні. 
Розмножувальний орган оперативника «я» пече пеком,
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і цей агент каже: «Гарна робота, товаришу. Ушкодження 
ставить під загрозу здатність оперативника «я» проду
кувати потомство».

Раптом оперативник Павло припиняє застосовувати 
стиль Летюча Гієна для кривавої розправи з Бобаном. 
Павло виперся на повергнутого агента номер 11 і на
пинає груди глибоким вдихом кисню. Кукурікає півнем 
і сміється: «Ха-ха-ха!» Розмахуючи власною вбивчою 
рукою, рубає нею кисень так швидко, що неможливо 
прослідкувати. Потім дивиться на стелю і погрозливо 
трясе кулаком. І кукурікає, як півень: «Дайте мені ще 
людських тіл, щоб я їх розтрощив!»

Раптом загоєні в стіну двері бойового залу рвучко 
розчиняються. І на порозі з’являється неперевершений 
учитель бойового мистецтва. Як належить, усі спаринг- 
бої припиняються, і всі оперативники в унісон промов
ляють: «Прийміть, будь ласка, нашу дяку за мудрість, 
яку ви нам даєте».

До відома: Бобан промовчав і не привітався.
Павло гепає Бобана ногою в грудну клітку. Потім зно

ву. І знову. Аж поки окозахисні шкірні перетинки Бобана 
не затріпотіли, і губи не прошептали: «Вітання вельми
шановному...» — Голос агента номер 11 урвався.

Наставник уклоняється.
Усі оперативники вклоняються.
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Славний наставник поволі марширує через зал. Ша
новний наставник поводить головою, надовго зупиняю
чи погляд на кожному оперативнику окремо. Зціпивши 
руки за спиною і зберігаючи суворий вираз обличчя, 
проходить у глиб бойового залу. Потім зупиняється і 
починає постукувати носком черевика по підлозі. Сту
кає і стукає, аж поки всі серця не починають битися 
в унісон. Раптом черевик зупиняється. І в ту ж мить 
зупиняються всі серця.

Вельмишановний учитель бойового мистецтва різко 
повертає голову і кидає погляд на оперативника Павла. 
Випнувши вперед підборіддя, наставник каже: «Ціную 
ваш високий бойовий статус, товаришу. Мені неваж
ко помітити, що ви — найкращий з усіх присутніх тут 
оперативників».

Склавши скривавлені руки за спиною, оперативник 
Павло роздуває груди і вклоняється, злегка кивнувши 
головою.

Перевівши погляд на розпластаного на підлозі за
кривавленого Бобана, чиї сідниці конвульсивно по
смикуються, велемудрий наставник простягає руку і 
каже: «Дайте мені ваш табельний пістоль, товаришу 
Павле».

Усім оперативникам видано штатний пістоль «берет- 
та» — дев’ятиміліметровий, напівавтоматичний, само
зарядний, що працює на віддачі. Цей пістоль має мага
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зин місткістю п'ятнадцять набоїв, і його носять у кобурі 
на стегні. Початкова швидкість кулі — 2130,3 фута за 
секунду. Оперативник Павло відстібає ремінець безпеки 
на кобурі, витягує пістоль і подає наставнику.

Беручи тьмяну «беретту» з чорною матовою поверх
нею, високоповажний бездоганний наставник мовить, 
цитуючи поблажливого правителя і суворого диктато
ра Августо Піночета: «Інколи демократію доводиться 
омивати кров’ю».

Вельмишановний учитель націлює пістоля на повер- 
женого Бобана і зводить курок.

Оперативник Бобан лежить, зіщуливши очі, скоцюр
бившись та притиснувши кулаки до серцевого м’яза. 
Шмигає ніздрями, щоб стримати воду в очах. Уніформа 
заляпана кров’ю.

Оперативник Павло кривить рота в самовдоволеній 
посмішці. Оголяються блискучі зуби. Посмішка така 
широка, що очі Павла перетворюються на щілини.

Спостерігаючи за тим, що відбувається, колеги-опе
ративники затамували в легенях повітря. Шкіра вкри
лася шаром холодного поту.

Раптом пістоль стріляє. Постріл відбивається гуч
ною луною. Запахло ядучим димом.

У ту ж мить усміхнена голова Павла вибухає на 
друзки. Куля розносить череп і розбризкує його м’який 
сірий вміст по дзеркальній стіні. Бризіки падають на
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оперативника Магду, оперативника Чернока, на опера
тивника «я». Вологі теплі кульки, схожі на шматочки 
губки. Шматочки, що колись були мислячим пристроєм 
оперативника Павла.

Кістяк Павла обм’якає, обкручується навколо себе і 
падає купою непотребу біля заплаканого Бобана.

Мідна гільза набою вискакує з пістоля, спадає дугою, 
гепається вниз і скаче по бетонній підлозі — дінь, дінь, 
дінь!

Увесь дорогоцінний досвід Павла, усі уміння та знан
ня, усі спогади, мрії про славу, жалі, любові та нена
висті, всі історичні дані та тригонометричні рівняння, 
вся особистість та неповторність — усе це розлетілося 
навсібіч разом зі шматками мозку. Навички та здібності. 
Минуле й майбутнє. Усі ретельно складені плани, тео
ретична підготовка та практика. Розбилися на друзки 
і розлетілися на шматки. Усі колишні радощі та печалі 
перетворилися на паруючу сіру масу, вибиту з голови 
пістолетною кулею.

Вельмишановний учитель бойового мистецтва зги
нає коліна, нахиляється і, простягнувши руку, підбирає 
мідну гільзу з підлоги.

До офіційного протоколу: наставник заявив, що 
державі не потрібні епічні герої. Тому не слід прагнути 
особистої відомості, щоб купатися в променях слави та 
насолоджуватися оплесками. Наставник пояснює, що
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найбажанішою для держави є посередність. Не хвалько. 
Не самозакоханий фігляр. Треба докладати всіх зусиль, 
щоб стати і залишатися посередністю. Придушувати 
зростаюче еґо. Стати звичайним. Непомітним. Неви
димим.

Треба знищити власне «я». Інакше це зробить дер
жава.

Під час цієї лекції наставник увесь час поводив го
ловою і подовгу дивився на кожного оперативника ок
ремо. З кожним встановлював зоровий контакт. Після 
цього поглянув на купу сміття, що колись була Павлом. 
Потім перевів погляд на тремтячу закривавлену плоть 
Бобана.

На бетонній підлозі тремтить агент номер 11. Скру
тився в бублик. З халяви штанів на підлогу витекла цівка 
сечі. Притиснувши коліна до грудей, намагається зіщу
литися так, щоб стати якомога меншим.

Славний учитель націлює руку з пістолем на трем
тячу спину, на хребет оперативника Бобана. І в цю мить 
блискає вогнем дуло. Бам-м-м! Лунає постріл. Куриться 
дим.

Цитата: «Інколи демократію доводиться омивати 
кров’ю».

Агент 11 знову стікає кров’ю. Востаннє. Прощальний 
подих умирущого. Тремтячими губами оперативник Бо
бан шепоче: «Гарячі вітання, шановний наставнику. —
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І, видихаючи з себе власне безцінне життя, додає: — 
Прекрасний постріл...»

Розбризкані краплини крові Бобана... сірі шматоч
ки рознесеного пострілом талановитого мозку Павла... 
холодний піт — усе це повільно сповзає по щоках опе
ративника Магди, оперативника Танека, оперативника 
«я». Цей агент автоматично згинає коліна, нахиляється 
і, простягнувши руку, підбирає з підлоги мідну гільзу. 
Палець торкається вже охололого металу. Затиснута в 
долоні оперативника «я» гільза зберігає часточку його 
тепла.



Карлик 11

Депеша одинадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає одинадцятий звіт про сьогоднішні відвідини за
нять у системі обов’язкової освіти. Брав участь у битві 
учнів громадського навчального закладу отакого. Під 
час битви був змушений перелічувати літери англійської 
абетки, що складають типове слово з лексикону. Право
писна війна відбувалася в аудиторії номер такий-от. 
Дата: поточний момент. До відома: всі американські 
юнаки та дівчата впали жертвами цієї битви, загинувши 
при спробі пояснити правопис слів «координація» та 
«транспарентність». Шість молодиків загинули в бою 
за слово «сепаратний».

Усі американські учні були звільнені з поля бою і 
відправлені на глядацькі місця в аудиторії, звідки вони 
мали можливість лише спостерігати за словесними пе
рестрілками. На сцені не лишилося нікого, окрім опе- 
ративників Магди, Ліня, Чернока, Олега,, Бокари, Маня, 
Тїбора, Танека та, наостанок, цього агента.
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Оперативник Мань упевнено підступив до мікро
фона й опинився в світлі сценічного прожектора. 
Викладач вимовив слово, і Мань повторив по буквах: 
С-Т-Е-А-Т-О-П-І-Г-І-Я1. Потім повторив усе слово пов
ністю: стеатопігія.

Глядачі невдоволено загули. Якийсь учень лунко ви
гукнув на всю аудиторію: «Облиште цю бздуру!»

Хор жіночих та чоловічих голосів підхопив: «Годі! 
Годі вже! Оголошується нічия! Досить, насточортіло! 
Задовбали!»

Унизу, під вогнями рампи, сидять уряд високопо
важні вчителі й обшукують численні фоліанти, відслід
ковуючи в них пальцями потрібні слова. Один вельми
шановний викладач приклав палець до стиснутих губ 
і засичав, закликаючи до тишини. Другий високопо
важний навчитель нахилився до мікрофона і, ледь не 
проковтнувши його, мовив:

— Питання наступному учаснику... Повторіть, будь 
ласка, по буквах слово «дефекація»!

На сцені місце біля мікрофона зайняла оперативник 
Магда. Склавши руки за спиною і розставивши ноги, 
Магда стоїть по стійці «вільно». Каже:

— Вельмишановний учителю, буду дуже вдячна, 
якщо ви повторите це слово ще раз...

1 Надмір жирової тканини на сідницях. (Прим, перекладача.)
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Викладач повторює:
— Дефекація.
Попри яскраве світло сцейічного ліхтаря, очі опера- 

тивника Магди не мигають і не сльозяться. Каже:
— О великий учителю, при всій до вас повазі мені 

дуже прикро виправляти вас. Мені здається, що пра
вильно казати «Дефакація». — І Магда починає називати 
слово по буквах.

Хтось із учнівської аудиторії перебиває, вигукуючи: 
«Хто-небудь увімкніть пожежну сигналізацію! Вшивай
мося звідси!»

Стоячи біля оперативника «я», оперативник Чернок 
шепоче на вухо вислів великого правителя Муссоліні: 
«Дуже принизливо залишатися зі зв’язаними руками 
тоді, коли інші роблять історію».

Тревор загинув, ставши жертвою слова «ане
вризм».

Кішко-сестра вийшла з бою, не впоравшись зі словом 
«коагулопатія».

До відома: під час змагання, що розтяглося на 6 ці
лих 21 соту години, багатьом викладачам часто дово
дилося ганебно ретируватися до шкільної бібліотеки і 
вдаватися до допомоги додаткових книжок із переліком 
англійських слів. Один високошановний викладач, при
кривши рукою мікрофон, щоб не було чути, сказав стиха 
колезі, що сидів поруч: «У мене вже зсувається глузд!
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Я нарешті потраплю сьогодні додому, чи ні?! Посадімо 
цього недоука на сраку!»

Брат-підсвинок погорів на елементарному слові 
«фторокситанталат».

Високоповажний викладач розкрив товстелезний 
фоліант і забігав по сторінках очима, вишукуючи най
важче, найдошкульніше і найдовше слово.

Стоячи поруч і чекаючи своєї черги, оперативник 
Олег штовхає цього агента ліктем у ребра. Кивнувши 
головою, показує на студентку серед глядачів, у якої вже 
п’ятий тиждень як затримується менструація. Питає 
оперативника «я», скільки американських яйцеклітин 
йому вже вдалося запліднити.

У цю мить найголовніший учитель усвердлив погляд 
в оперативника Танека.

— Будь ласка, повторіть по буквах слово «овоце- 
фал».

Оперативник Танек прихиляється до мікрофона і 
просить шановного викладача, щоб той, коли буде його 
ласка, помістив слово «овоцефал» у реченнєвий кон
текст.

Шановний викладач закриває обличчя розчепірени
ми пальцями і з шумом випускає кисень із легень. Одним 
довгим видихом. Примруживши очі, нахиляється до 
мікрофона й каже:
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— Хочеш речення, хлопче? Ось воно: «Одному дят
лові дуже важко повторити по буквах слово “овоце- 
фал"».

Серед учнівської аудиторії почулося несміливе хи
хикання.

Оперативник Олег знову встромив лікоть у ребро 
цьому агенту і питає:

— А де можна дістати шкіряні штани?
Оперативник «я» просить Олега повторити.
Тим часом Танек вимовляє по буквах: «О-В-О...»
Олег записався в учасники рольової гри «Модель

ООН». Це коли учні імітують делегатів від урядів усіх 
країн світу. Ці делегати збираються, щоб обговорити 
шляхи вирішення глобальних проблем. Виголошують 
промови, вправляючись у красномовстві. Підраховують 
голоси. Карають порушників санкціями. Оперативник 
Олег записався в делегати від Німеччини. Чернок став 
італійським дипломатом. Магда виступатиме від імені 
Франції. Бокара гратиме роль глави уряду Іспанії. Лінь 
зображатиме представника деспотичної Ірландії, що 
погрузла в корупції та лиходійстві. Олегу здалося, що 
американські студенти не дуже-то хотіли представляти 
західні країни і висловлювали чітке бажання виступа
ти від імені етнічних меншин, колишніх упосліджених 
колоній, що знемагали під колоніальним гнітом і праг
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нули до незалежності. Після гри «Модель ООН» буде 
влаштовано дискотеку для представників усіх країн, 
щоб продемонструвати загальне прагнення до миру і 
здійснити взаємообмін тілесними флюїдами.

А Танек продовжує вимовляти: «Ц-Е...»
Навіть із першого погляду видно, що у багатьох мо

лодих жінок в аудиторії блузки напнулися припухлими 
від вагітності грудьми. До відома: цей агент так і не здій
снив запліднення. Не записався в учасники гри «Модель 
ООН». Лишень спромігся стати об’єктом пристрасних 
бажань содоміта Тревора Стоунфілда.

Танек завершує: «...Ф-А-Л».
Згуртована орда вельмишановних учителів в один 

голос стогнуть, висловлюючи невдоволення перемогою 
оперативника Танека. Натовп в аудиторії вибухає бого- 
хульствами; учні, зсутулившись, сповзають по спинках 
крісел. Починають тицяти клавіатуру своїх персональ
них телефонів, набираючи міні-повідомлення. Викида
ють зігнуті в ліктях руки, поглядаючи на годинники.

Оперативник Олег надокучливо штурхає цього аген
та під ребра. Раз по раз цікавиться: «Де б узяти шкіряні 
штани?» — Розповідає, що оперативник Танек зобража
тиме делегата з Португалії. А оперативник Мань мав
пуватиме делегата з Великої Британії.

Цитата: «Дуже принизливо залишатися зі зв’язаними 
руками тоді, коли інші роблять історію».
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Ноги несуть цього агента до мікрофона. Нахиляю 
голову так, щоб той краще ловив голос. Руками утоплюю 
телескопічний держак максимально вниз, щоб голова 
оперативника «я» була вгорі, а мікрофон — унизу. Скла
даю руки за спиною. Займаю стійку «вільно» і чекаю на 
вогневий шквал англійських слів.

Славетний учитель, притиснувши пальцем сторінку, 
повільно витворює губами слово, промовляючи його по 
складах, як роблять діти, коли читають книжки. Діти, які 
щойно навчилися читати. Учитель каже: «Фео-хромо- 
ци-тома». — Кидає погляд на сцену і повторює слово 
повністю: «Феохромоцитома».

До відома: ха-ха! Слово — легше не придумаєш. Дуже 
легко повторити по буквах. Однак очі цього агента див
ляться на глядачів і помічають, що учні очікують на від
повідь, затамувавши подих. Очі глядачів не блимають, 
пальці — забобонно схрещені, всі моляться за те, щоб 
цей агент не справився з завданням. Усі учні разом із 
кішко-сестрою всім серцем прагнуть, щоб оперативник 
«я» затнувся, повторюючи букви.

Рот цього агента промовляє: «Ф-Е-О...»
Якщо заплутаюся в цьому слові, то витворю з себе 

героя. Мученика. Як Мойсей чи Фідель Кастро. Героя, 
покликаного повести молодь до свюбоди та кращого 
життя.

Рот цього агента продовжує: «Х-Р-О-М-О...»
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Напружену тишу аудиторії прорізає чоловічий голос 
звідкись із партеру: «Повториш правильно — вважай, 
що тобі капець, довбаний Карлику!»

Рот цього агента продовжує: «Ц-И...»
До офіційного протоколу: ця обурлива погроза роз

прави не належала уславленому вчителю.
Раптом із глядацької аудиторії вилітає предмет; тем

ною масою виринає він із вогнів рампи, шльопається на 
сцену — хлоп! — і, ковзнувши по дошках, зупиняється 
біля ніг цього агента. Метальний снаряд виявився анг
лійським словником.

Рот оперативника «я» завершує: «Т-О-М-А».
Наростає глухий гуркіт. На сцені враз спалахує світ

ло, і на неї дощем падають різні предмети. Словники. 
Енциклопедії. Книги з гуркотом падають на дощату сце
ну. Роман «Джейн Ейр». «Над прірвою в житі». Пісенник 
«Шкільного джазового хору».

Американська молодь входить у смак бунтарства.
Та раптом верещить сирена пожежної сигналізації.



Карлик 12

Депеша дванадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає дванадцятий звіт про прибуття до пункту поши
рення релігійної пропаганди міста такого-от. Громада: 
така-от. Дата: отака.

До офіційного протоколу: Диявол Тоні вкотре від
сутній.

До відома: в святилищі зазначеної громади пропону
ються послуги кабінки для засмагання, де можна поле
жати догори пузом і попідсмажуватися під променями 
штучного сонця. Пропонується також багацько різних 
прохолоджувальних напоїв з екстракту висушених ка
вових бобів. До послуг відвідувачів є також зал зі спе
ціальними знаряддями, призначеними для накачування 
м’язів шляхом тренінгу з опором. Можливо, таким спо
собом грішники спокутують у цьому залі власні гріхи. 
Наступного тижня в місці поклоніння почнуть давати 
напрокат фільми. Коробка для грошей за прокат знахо
диться поруч із коробкою для пожертв біднякам.
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Фальшивий гіпсовий мученик кровоточить черво
ною фарбою. Чується сморід парафінових циліндриків. 
Штиняє геніталіями різних рослин. Як і першого разу, 
всі чоловіки мусять пов’язувати на шию прапорець із 
низькоякісної шовковистої тканини. Усі жінки — з по
критими головами. За пультом керування ревучої ма
шини сидить старезна папуга — місіс Ліллі. Губи опе
ративника «я» промовляють вітання:

— Найкращі побажання здоров’я вельмишановно
му гальванізованому трупові! Чи досить швидко відбу
вається гниття вашого славетного мозку?

Зібравши зморшки в посмішку, старезна папуга від
повідає:

— Пішов у сраку, ти, мале хамло заморське!
Господар-батько видирається на олтар і стає біля

чаші. Цього разу чаша порожня. Воду злили після того, 
як Диявол Тоні ледь не втопив оперативника Магду. 
Води немає, а порожня чаша охоплена по периметру 
жовтими стрічками з написом: «БЕРЕЖИСЬ БЕРЕ
ЖИСЬ БЕРЕЖИСЬ БЕРЕЖИСЬ...». Усередині чаші ко
лишній рівень води позначився на стінках засохлим 
криваво-червоним нальотом. Стоячи саме під фальши
вим мучеником, що кровоточить фарбою, корово-татко 
каже, шумно сопучи:

— Ти будеш радий дізнатися, що превелебний Тоні 
добре одужує. Дякувати Богу, в нашій громаді досвід
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чений медперсонал. Кажуть, що він постраждав від так 
званого «підслизового крововиливу в горлі», спричи
неного сильним криком.

Диявол Тоні опинився під водою, утримуваний на 
дні якорем міцних рук оперативника Магди. Спочатку 
був крик, потім — бульбашки, а після цього превелебний 
Тоні вже кричав кров’ю.

Із сусіднього місця долітає обережний шепіт. Кішко- 
сестра тихо каже:

— Агов, Карлику, хочеш зробити мені велику-велику 
послугу?

З протилежного боку святилища Магда витріщається 
через залу на цього агента і приймачку-сестру.

Кішко-сестра пошепки каже:
— Йдеться про гру «Модель ООН» наступного 

тижня. Ніхто не хоче представляти Сполучені Штати... 
Може, спробуєш, га?

Для офіційного протоколу: цей агент уже висловлю
вав побажання представляти країну Америку на рівні 
Ради Безпеки, щоб формувати політику цього міжна
родного органу.

Шепіт сестри відгонить припоєм, димом та розплав
леним свинцем, яким сестра сполучає схеми свого таєм
ничого проекту. Відповідаю пошепки:

— Особливу послугу?
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Приймаюча сестра піднімає долоню з випростаними 
пальцями, наче для присяги чи голосування. Каже:

— Присягаюся, я тобі віддячу. По-царськи.
За умови, що цей агент виступить у ролі делегата від 

Сполучених Штатів, приймачка-сестра зобов'язується 
віддячити. Це дуже цікаво!

Кішко-сестра каже:
— До того ж, міс Метьюз посприяє тобі в суспільних 

науках.
А може, щоб віддячити і таким чином виконати 

обіцянку, приймачка-сестра розкриє вагіну, щоб опе
ративник «я» зміг помістити туди свою сперму? Тоді цей 
агент зміг би завершити першу фазу операції «Хаос». 
А може, попри неможливе, здійсниться нездійсненна 
мрія, і кішко-сестра захоче запросити цього агента до 
ритуального танцю?

Сестра далі каже:
— Я представлятиму Свазіленд. Об’єднані Нації — це 

як Геловін, тільки з домішкою політики. Мій брат пред
ставлятиме Цейлон. Він прикинув, що оскільки ніхто ні 
фіга про Цейлон не знає, то він зможе все вигадати.

Потойбіч святилища видно, як губи оперативника 
Магди беззвучно промовляють слова, цитуючи вислів 
харизматичного велетня, привабливого фашиста Беніто 
Муссоліні: «В кінцевому підсумку, доля націй пов’язана 
з їхньою здатністю до розмноження».
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Кажу кішко-сестрі, що погоджуюсь, але за умови, що 
приймачка-сестра дозволить цьому агентові супрово
джувати її під час наступної таємної вилазки. Щоб об
личчя оперативника «я» теж вимазали чорною фарбою, 
щоб цього агента теж одягли в чорне вбрання і взяли 
на таємне завдання, коли доведеться пролазити вночі 
крізь вікно спальної кімнати.

Кішко-сестра відповідає:
— Не знаю... — Хитає головою з боку в бік, що зна

чить «ні». — Каже: — Це, взагалі-то, незаконно...
На відстані груди оперативника Магди здаються під 

светром об’ємнішими і круглішими. Наче за помахом 
зловісної магічної палички, груди агента 37 швидко на
дулися, як м’ячі.

Цитата: «В кінцевому підсумку, доля націй пов’язана 
з їхньою здатністю до розмноження».

Кішко-сестра пошепки каже:
— Ти мусиш поклястися. Присягнися, що помреш 

тієї ж миті, коли кому-небудь пробовкнешся. — Прий
мачка-сестра каже: — Річ у тім... річ у тім, що я  — шпи
гунка.

Від подиву очі оперативника «я» вилазять на лоба, 
брови вигинаються дугою, а щелепа — відвисає. Цей 
агент каже:

— Ні, не може бути. — Пошепки питає: — Невже 
шпигунка?
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Кішко-сестра киває головою вгору-вниз, що значить 
ствердну відповідь. Каже:

— А тепер — присягнися.
Губи оперативника «я» плюють на долоню власної 

руки. Простягаю заслинену руку кішко-сестрі. Цей агент 
погоджується представляти країну Америку тільки за 
умови рукостискання, скріпленого печаттю.

Довго чекаю, іще довше, іще довше. А кішко-сестра 
все дивиться й дивиться на пляму слини. Нарешті в 
останній момент простягає власну руку — теж з плюв
ком на долоні. Переплітаючи пальці з пальцями цього 
агента, приймаюча сестра робить рукостискання, затис
нувши поміж долонями кілька краплин слизької теплої 
вологи.



Карлик 13

Депеша тринадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає тринадцятий звіт про засідання ради під час гри 
«Модель ООН», що проходила на околиці міста тако- 
го-от. Сесія Генеральної Асамблеї номер отакий. Дата: 
така-от. Для офіційного протоколу: оперативник «я» 
виступає в ролі представника Сполучених Штатів у від
повідному вбранні — традиційний американський крис
латий капелюх, десятигалонний головний убір корово- 
хлопця, тобто ковбоя, покритий сяючими блискітками 
синього, білого та червоного кольорів. Ноги взуті в чо
боти, що традиційно асоціюються з професією корово- 
хлопця. Запозичив у матері-приймачки. Зі страусової 
шкіри. Тулуб цього агента вдягнений у чорну трикотаж
ну футболку з написом англійською: «Власність Ісуса». 
Футболка зшита під типовий для Північної Америки 
огрядний тип фігури. Край футболки теліпається аж на 
колінах оперативника «я».

Цього агента призначили виконувати обов’язки ге
нерального секретаря для нагляду за «моделлю ООН».
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Для офіційного протоколу: колеги-делегати вбрані у 
квітчасті костюми, покликані представляти розмаїття 
країн, звідки ці делегати начебто прибули. Делегатка з 
Малаві вбралася у гаремні штанці з напівпрозорої роже
вої тканини, такої тонкої, що під нею було добре знати 
чорне бікіні. Сідниці делегатки розділяє тонка чорна 
стрічка. Делегат від Габону, хоча й європеоїд, явно по
любляв сорочку дашикі, а до власного білого обличчя 
приклеїв гримувальним лаком багато несправжніх мух, 
зроблених із пластмаси. Делегат-європеоїд з Катару за
горнув власний тулуб у нагрудні патронташні стрічки з 
численними автоматними патронами. Цей європеоїд
ний блондин час від часу піднімав угору кулак, імітуючи 
привітання членів організації «Владу — чорним».

Усі молоді європеоїдні делегати від країн Третього 
Світу уподобали собі намиста зі штучних зубів тварин, 
заплели своє пряме волосся в тугі кіски і зробили собі 
зачіски в стилі «дреди» або «афробухарик». Усі європе
оїди з високою й прямою носовою кісткою, генетично 
обумовленою вологим європейським кліматом, сиділи 
сьогодні за столами з табличками: «Гайана», «Перу», 
«Гамбія», «Бірма», «Екваторіальна Гвінея». Обмахували 
себе віялами з пальмового листя. Хльостали себе по 
плечах, відлякуючи уявних мух цеце. Сильно скаржили
ся на малярію. Обговорювали якість свіжої питної води. 
Порівнювали показники дитячої смертності.
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Зі стелі звисало табло. Зі стін — кошики без дна, 
зроблені для закидання м’ячів. Баскетбольна підлога — 
золотисте поліроване дерево, по якому не дозволяється 
ходити у взутті з темними підошвами, щоб не залишати 
чорних смуг. Ця ж сама арена використовується і для 
ритуальних ознайомлювальних танців.

Делегатка з Кірібаті сидить, розставивши ноги, на 
нозі у делегата з Тувалу. Обидва представники нескром
но вдягнені в дерті стегнові пов’язки зі штучної тигрової 
шкіри, а внутрішня сторона блідих стегон розмальована 
у кожного з них кульковою авторучкою, наче то татую
вання із зображенням символу Сенегалу.

Делегатка з Непалу прикрасила власне обличчя про
зорою вуаллю, а груди сховала під бюстгальтер із зо
лотистими блискітками. Пританцьовуючи, поколихує 
стегнами. Делегат із Бутану заплів у косу кістку тварини, 
стегна вкрив пов’язкою з трави, а в руках у нього — спис, 
яким цей джентльмен войовничо потрясає. Одна де
легатка прикрасила себе бюстгальтером з кокосового 
горіха. Інша вбралася в сарі. А ще інша — в кімоно. Один 
пан одягнений під Ганді. Другий — під Джавахарлала 
Неру. Там — тюрбан. Тут — конічна шапочка кулі.

І кожен делегат залицяється до потенційного репро
дуктивного партнера. Кожен делегат свідомий власного 
імперативу — розмноження.
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Представники утворюють торгові спілки. Укладають 
мирні угоди. Ведуть переговори зі зниження митних 
тарифів.

Делегатки біля таблички «Бразилія» трясуть зачіска
ми з пір’ям і своїм виглядом нагадують танцюристок у 
Лас-Вегасі. Інші тиняються по залу засідань, заплутую
чись ногами у краях власних бурок. Деякі делегати по
ходжають з палицями, прикрашеними згори людським 
черепом, обличчя цих делегатів розмальовані смугами 
білого, чорного та жовтого кольорів. То бойове забарв
лення.

Серед американської молоді туземне татуювання і 
так є поширеним та цілком природним, як і прикраси, 
приколоті до носа, губи та вуха, але цього поточного 
дня все це має ще доречніший вигляд. Як додаток до 
костюма.

А на трибуні цей агент гепає молоточком — тук-тук! 
тук-тук! — закликаючи аудиторію до порядку.

Оперативник Чернок, зображуючи делегата з Італії, 
самозабутньо смокче мочку вуха делегатки з Венесуе
ли. Оперативник Олег вбрався нарешті в шкіряні шта
ни. Оперативник Лінь погладжує сіднички делегатки з 
Мексики.

А з трибуни, розташованої на сцені, де зазвичай 
виступає «Шкільний джазовий хор», оперативник «я»
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грюкає молоточком і писклявим голосом марно закли
кає світовий конгрес до порядку.

Оперативник Магда в чорному береті, з довгастим 
французьким батоном в руці та вусами, намальованими 
чорним олівцем, підходить до сцени і стає побіля ніг 
цього агента. Магда каже:

— Бонжур, камрад, треба терміново поговорити з 
приводу одного грандіозного питання. — Очі агента 
Магди знаходяться на рівні колін оперативника «я». 
Магда нахиляється і підбадьорливо стукає цього агента 
французьким батоном по ногах, як полісмен кийком. 
Каже: — Чуєш? Негайно! — Додає: — Є одна нагальна 
справа.

Для офіційного протоколу: саме в цей поточний 
момент наближається кішко-сестра зі стегнами, туго 
обтягнутими червоною хусткою, зав’язаною вузлом з 
одного боку талії. Торочки сукні погойдуються, одна 
нога оголена ледь не до паху. Вершечок голови кіш- 
ко-сестри обмотаний червоним тюрбаном, а з кожної 
мочки звисає велике кільце із золотого металу. Поверх 
тюрбана вмостилися штучний банан, пластмасовий ана
нас, гумове гроно винограду та фальшиві яблука — ціла 
корона з неїстівних фруктів. Погойдуючи стегнами, по
колихуючи торочками та балансуючи головним убором 
із фруктів, кішко-сестра підходить до сцени і стає оба
біч оперативника Магди. Приймачка-сестра піднімає до
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тюрбана обидві руки, щоб утримати його від падіння, і, 
задерши голову, каже цьому агентові:

— Здогадайся з трьох разів! Знаєш, яку країну я сьо
годні представляю? — І відразу ж відповідає: — Я — 
Куба.

Оперативник Лінь прикипів ротовою порожниною 
до ротової порожнини делегатки з Туреччини.

З очей Магди тече водичка і стікає цівкою вниз по 
щоці, промиваючи собі шлях крізь намальовані чорні 
вуса. Каже:

— Ну будь ласка!
Раптом пластмасовий ананас на голові кішко-сестри 

починає вібрувати. Сестра заглиблює пальці у фрукти 
і витягує звідти маленький чорний пристрій. То — мо
більний телефон. Дивиться на дисплей і каже:

— Це Шрі-Латка.
Оперативник Магда поправляє:
— Шрі-Ланка.
— Чи не однаково? — відказує приймачка-сестра 

і, тицяючи пальцями на кнопки, додає: — Шрі-Ланка 
каже, що делегатка з Афганістану має таку велику піхву, 
що в ній запросто може втопитися прутень делегата з 
Марокко. — Не відриваючи очей від дисплея, продов
жує: — Ну а це вже просто якась бздура: Фолклендські 
острови розривають стосунки з Новою Зеландією, а з
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надійних джерел їм повідомляють, що на пісюні у На
мібії з’явилися якісь страшні бородавки...

Магда каже:
— Вибачте, але прошу Кубу не поширювати соро

мітних пліток. Товаришко Кубо, займіть, будь ласка, 
призначене вам місце.

Кішко-сестра відказує:
— Сама йди на своє місце! — І, не відриваючи очей 

від телефону, додає: — Люба, це не якісь звичайні плітки. 
Це — глобальна політика!

Делегатка з Заїру, торкнувшись тугих світлих кісок на 
голові, тоненько хихикає, демонструючи здорові зуби і 
вигнувши красиву довгу шию.

Вкладаючи у власний голос максимум печалі та ка
яття, цей агент каже:

— Як офіційно призначений представник від грома
дянства Сполучених Штатів... свій найперший обов’язок, 
покладений на мене цим високим зібранням націй, вба
чаю у необхідності перепросити...

А тим часом об’єднані нації продовжують цілуватися. 
Нації набирають мікроповідомлення на клавіатурі те
лефонів. Нації тащаться від музики, увіткнувшй у вуха 
маленькі навушники.

Руки оперативника «я» знімають десятигалонний 
головний убір і притискають його до грудей. Опера
тивник «я» каже:
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— Ця американська нація небезпідставно вважає 
себе злою тиранічною першопричиною усіх світових 
нещасть, найбільш егоїстичною та найменш обізнаною 
супердержавою...

Делегатка з Румунії прикладає долоню до власного 
вуха, а другою рукою вимахує, закликаючи колег-деле
гатів до тиші. Один пан, делегат від Польщі, витягує з 
вух навушники, щоб мати змогу чути.

Посилений мікрофоном, гучний голос оперативника 
«я» промовляє:

— Сполучені Штати складають лише 4,6 відсотка 
населення світу, однак споживають понад 75 відсотків 
світових енергетичних ресурсів.

Поважний делегат від Чеської Республіки кинув пес
тити кокосогруди делегатки з Гаїті.

Оперативник Магда марширує на сцену, стає за спи
ною оперативника «я» і, дихаючи у вухо, шепоче:

— Вкрай потрібно започаткувати діалог, товаришу.
Вгамовуючи зал засідань, оперативник «я» промов

ляє гучним голосом, губами ледь не торкаючись мета
левої сітки мікрофона:

— Шановні колеги-делегати! Прошу розмістити ваші 
сідниці на спеціально відведених місцях!

Якийсь чоловічий голос вигукує:
— Пішов ти в сраку, Дядьку Семе!
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Унизу, під сценою, стоїть один делегат, вбраний у 
складки з простирадла з візерунком численних усміхне
них тваринок, що чіпляються за повітряні кульки. Про
стирадло замотане у формі тоги. Власник тоги стоїть 
біля підніжжя сцени, і його обличчя закрите відеока- 
мерою. З-за відеокамери, що закриває обличчя, чується 
приглушене бурмотіння:

— Я знімаю відеофільм під назвою «Нації, що пока- 
зилися»! — Потім вбраний у тогу делегат опускає ка
меру, відкриваючи своє обличчя. Виявляється, що то 
брат-підсвинок зі штучним лавровим вінком на голові. 
Вінок — блискучого золотистого кольору.

Делегат-підсвинок каже:
— Карлику, хлопчику, чи не міг би ти провести щось 

типу декларації про необов’язковість одежі на цій сесії? 
Хочу зробити кілька потрясних знімків Ефіопії. Ця но
ровиста штучка від жаги така розпечена, аж димить!

А в дальньому кутку залу засідань делегатка з Ефіопії 
активно обмінюється слиною з делегатом від Палес
тини. Парочка міцно обхопила одне одного лещатами 
обіймів, позасовувавши руки — відповідно в ширінку 
та під блузку.

Поважний пан з Ямайки пригощає охочих тістечка
ми, щедро здобреними шоколадом, гашишем та шма
точками грецьких горіхів.
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Делегат від Алжиру прибув на власному авто, прихо
пивши вишуканий мідний кальян. У кальяні хлюпала рі
дина, і цей пристрій мав багацько мундштуків у вигляді 
щупалець восьминога. Алжирського делегата миттю 
оточила купа колег з інших країн. Колеги повстромля
ли собі у рот щупальці восьминога і почали булькотіти 
водою, а тим часом алжирець розпалював жаровню. 
З жаровні та легенів делегатів полинув угору спокус
ливий димок, що пахнув наркотичним препаратом з 
квітів коноплі.

Оперативник Магда заповнює власним подихом вухо 
оперативника «я». Каже:

— Пріоритет номер один — мусимо поговорити... — 
Штовхає цього агента в плече, використовуючи для цьо
го свіжорозпухлі подушки, буфери, цицьки, кистьові 
еспандери або ж реберні підкладки.

Підсвинок піднімає камеру до обличчя і бурмоче 
з-за лінз. Каже:

— Гей, Канадо! — І вдивляючись у натовп та наводячи 
камеру, зникає серед юрми зі словами: — Нумо потряси 
переді мною своїми дебелими цицьками!

Голосом, підсиленим звуковою апаратурою, опе
ративник «я» промовляє, перекриваючи пілікання те
лефонів, булькотіння кальяну, мінливий шум голосів, 
ляскіт долоні делегатки з Судану по пиці делегата з 
Йорданії, вибухи сміху, спалахи вереску. Цей агент каже:
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— Шановні делегати зібралися тут, щоб обговори
ти проблеми світового значення. — Після маленької 
паузи продовжую: — Мусимо зайнятися проблемами 
підвищення температури земної атмосфери, збільшення 
озонової діри, знищення амазонських лісів, мусимо зу
пинити вимирання гігантських панд, зупинити релігій
ні переслідування, протистояти поширенню ядерної 
зброї та пандемії хвороб, що передаються статевим 
шляхом.

Одна делегатка піднімає край бурки, а під буркою — 
голі ноги зі світло-жовтими волосинками. На ногах — 
формені напіввійськові черевики моделі «Double-Е», 
призначені для бойових дій у пустелі. Жіночий розмір 
14. Черевики міцно зашнуровані і дещо приховують гус
тий волосяний покров на ногах.

А колеги-делегати теревенять собі, тиняються туди- 
сюди і наминають тістечка з гашишем. Делегат від Росії 
крадькома засунув руку під накидку і видобув звідти 
пляшку, в якій бовталася кришталево-чиста горілка. Ко- 
леги-делегати позакидали назад голови, як пташенята, 
і широко пороззявляли роти, а Росія плескала горілку 
їм у горлянки.

З ніг оперативника «я» цей агент поскидав корово- 
бойські чоботи, взяв їх у руки і став гепати ногами об 
трибуну так, що мікрофон почав транслювати у дина
міки бухкання. Оглушливе бухкання. Вухороздираюче
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бухкання. І цей агент оглушливо гепав, гепав та гепав 
доти, поки делегати генеральної асамблеї не втратили 
змогу здійснювати між собою комунікацію.

Гепав черевиками доти, поки в залі засідань не стало 
тихо.

Поки Магда не кинула шепотіти. Не припинила сми
кати цього агента за футболку.

Поки всі голоси не стихли і поки не залишився лише 
один голос — голос цього агента.

Як представник широких верств населення Сполу
чених Штатів, цей делегат перепросив. Завив про ве
личезний жаль з приводу того, що американська нація 
складає якихось 3,6 відсотка світового населення, однак 
споживає 95 відсотків загальносвітових енергетичних 
ресурсів. Висловив жаль через те, що сім з десяти амери
канських громадян страждають від жахливого ожирін
ня, сліпоти, інвалідності плюс ампутації усіх рук та ніг. 
Покаявся за те, що міць американської економіки була 
вибудована на зігнутих спинах африканських рабів. За 
геноцид індіанців. За жорстоку експлуатацію етнічних 
іммігрантських груп. За всіляке приниження громадян 
жіночої статі і принесення цих жінок у жертву войов
ничим імперіалістам шляхом обов’язкового призову 
до війська.

Говорячи від імені широких верств американських 
громадян, цей делегат висловив пропозицію накласти
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на Сполучені Штати санкції. Закликав цю націю негай
но припинити експорт занепадницької масової культу
ри. Негайно розпустити спілку американських штатів 
і натомість утворити п'ятдесят незалежних князівств. 
Князівство Монтана. Князівство Аризона. Князівство 
Флорида. П’ятдесят ворогуючих комах-князівств.

Продовжуючи промову, закликав скасувати всі борги 
закордонних країн. Окрім цього — сплатити фінансові 
санкції, використавши для цього увесь золотий запас 
США, нагромаджений у Форт-Ноксі, щоб таким чи
ном завоювати прихильність високоповажних країн Тре
тього Світу. А на додачу, як жест доброї волі — віддати 
всіх наявних американських дітлахів за океан у довічне 
рабство.

Зал засідань мовчить, лише смердить горілкою та 
димом марихуани. Уважно слухає.

З великою мірою дошкульності цей делегат закли
кає Сполучені Штати після розпуску показово страти
ти — через кровопускання чи підсмажування живцем 
на вогнищі — усіх чинних власних керманичів, як тепе
рішніх, так і колишніх. На всіх рівнях. Від злостивого 
та розбещеного федерального президента до злостивої 
розбещеної прислуги, що слідкує за лічильником часу 
на автостоянці. Перед стратою усіх цих керманичів слід 
піддати тортурам, а потім їхні трупи привселюдно прово
локти по вулицях, а голови — настромити на гострі палі.
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Коли оперативнику «я» після такої довгої заяви за
бракло кисню і цей делегат зробив паузу, щоб зробити 
новий вдих, в утворену паузу вклинилася Магда.

Мабуть, мікрофон був настроєний надто гучно. 
А може, то в аудиторії було аж надто тихо. Голос Маг
ди являв собою лише слабкий шепіт, але його відлуння 
вибухнуло в кожному куточку залу. Магда каже:

— Наполягаю вислухати мене, товариші... — Го
лос Магди, резонуючи поміж делегатів, каже: — Я ва
гітна...

Делегат з Аргентини, делегат з Японії, делегат з Бір
ми — всі затримують дим коноплі у власних легенях, а 
потім враз викидають цей дим назовні вибухом рего
ту. Мить — і реготом наповнюється все приміщення. 
Хвилі реготу накочуються одна на одну і вдаряють у 
сцену. Смердючий подих принизливого сміху буквально 
роз’їдає оперативника Магду і поглинає оперативни
ка «я».

Генеральна асамблея вибухає вулканом реготу. Регіт 
охоплює залу, як пожежа у сухій савані.

Раптом вдягнений у бурку делегат простягає руку 
вниз і береться за край власної одежі. Делегат підні
має край бурки і відкриває поглядам спочатку халяву 
брюк, закочену по коліно, потім тулуб, а потім — облич
чя Тревора Стоунфілда. На талії — ремінь, а за ремінь 
заткнутий пістоль: тупоносий «кольг DA» 38-го каліб
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ру з корпусом із металевого сплаву та д во х д ю й м о в и м  
стволом. Тревор вихоплює револьвер з-за пояса. Кладе 
палець на спусковий гачок.

У вухо оперативника «я» Магда шепоче вислів во
йовничого пророка Володимира Леніна, легендарного 
диктатора: «Одна озброєна людина здатна контролю
вати сотню неозброєних».

Спалах у дулі револьвера. Гуркіт пострілу. Запах по
рохового диму.

І в ту ж мить вибухає голова делегатки від Шрі-Лан-
ки.

Ще один спалах — і вибухає голова з білявими кіс
ками делегатки від Заїру. Потім вибухає феска Східного 
Тимору. Єгипетський тюрбан. Пір’яна зачіска делегатки 
з Бразилії. Безцінне надбання націй, багатюща культур
на спадщина, внесок у цивілізацію, державна ідеологія, 
мова, закони — все це вибухає. Усі сподівання та лихі 
наміри. Усі точки зору та забобони. Усе розлітається на 
шматки. Концепція Божества, мораль, природна есте
тика. Усі найкращі ідеали нації перетворюються на сірі 
задимлені шматки плоті, вибиті кулею через вихідний 
отвір з тюрбану, зачіски «афро» або голови під прикра
шеною короною.

Делегати паралізовані. Делегати верещать і кида
ються навтьоки. А інші делегати продовжують рего
тати, ніби нічого й не сталось, відригуючи горілку або
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натужно відкашлюючи конопляний дим, що аж очі на 
лоба повилазили.

Підсвинок записує цей погром на камеру. Кішко- 
сестра, пригнувши прикрашену фруктами голову під 
стіл, похапцем тицяє кнопки телефону, набираючи но
мер поліції. Магда, сховавшись за сценою, роздумує, чи 
зможе, обтяжена плодом, виконати прийоми Стрибок 
Гієни, Мавпячий Захват чи Стрибок Леопарда для того, 
щоб нейтралізувати нападника.

Цитата: «Одна озброєна людина здатна контролю
вати сотню неозброєних».

А тим часом тупоносий револьвер Тревора продов
жує відправляти на той світ його однокласників. Вибу
хає іще кілька голів.

Очі оперативника «я» зупиняються на припухлості 
під блузкою Магди, потім — на збільшених грудях. Цей 
агент питає:

— Товаришу, невже оперативник Магда і справді 
запліднена?

І Магда, агент номер 36, зображає на обличчі подобу 
усмішки і витирає французьким батоном намальовані 
вуса, розмиті водою з очей. Хліб вимазується. І увесь 
цей час Магда киває головою вгору-вниз, вгору-вниз, 
що значить «так, так, так...».



Карлик 14

Депеша чотирнадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає чотирнадцятий звіт спогадів про парад на честь 
події отакої. На параді присутній верховний головно
командувач отакий. Об’єднана піхотно-артилерійська 
військова частина країни такої-от. Парад відбувся ба
гато років тому. Для офіційного протоколу: цим звітом 
продовжую історію становлення оперативника «я».

Щоб іще раз пригадати найважливіші етапи підго
товки цього агента.

На всю довжину центрального проспекту розтяг
нувся потужний механізм національної оборони. Цей 
механізм займає увесь простір від бордюру до бордюру. 
Рівними щільними рядами йшли численні бойові тан
ки, гуркочучи сталевими траками. Бойовий танк «Лео
пард 1А5» виробництва Бельгії. Танки типів «99», «96» 
та «59» виробництва Китайської Народної Республіки. 
Нескінченна широка стрічка, що простяглася бруківкою. 
Танк «Зульфікар МВТ» виробництва Ірану. Отримані з
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Лівану танки М48 «Паттон». Танки К2 «Чорна Пантера» 
виробництва Корейської Республіки.

Уздовж бульвару великого столичного міста за ка
натною огорожею юрмляться тріумфуючі громадяни. 
Розкішно мощений тротуар повниться постатями із 
закинутими назад головами. Роти розкриті у криках 
вітання, так що видно самі лише зуби. Багато рук скину
то вгору, багато рук хльостають блакитне небо гордими 
національними прапорами.

Небо — блакитне, завіса хмар не заважає сонцю за
хоплено милуватися тим, що відбувається внизу.

До відома: в параді беруть участь добре навчені опе
ративники різних років випуску. Оперативник Танек. 
Оперативник Магда. Оперативник Мань. Усі суворо 
виконують команди командира відділення, які той дає 
спеціальним жезлом. Командир дає команду «Кроком 
руш!» — стандартний крок 8 на 5, що значить п’ять яр
дів за вісім кроків. Стандартна довжина кроку — 22,5 
дюйма. Спеціально скоординована зі швидкістю руху 
танків та самохідних реактивних установок.

Розташовані поміж нескінченними бойовими тан
ками, рухаються самохідні протитанкові установки 
«Kanonenjagdpanzer» калібру 90 міліметрів, вироблені 
в Німеччині. Повзуть приголомшуючі самохідні уста
новки ІСУ-152 виробництва колишнього Радянсько
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го Союзу. Самохідні міномети «Тюльпан 2С4» калібру 
240 мм — теж радянського виробництва.

Маршируємо, озброєні імпозантними і велично- 
прекрасними польовими гранатометами. Велику ді
лянку простору займають самохідні штурмові гармати 
«Руїкат 76» південноафриканського виробництва. Цілі 
поля блискучої на сонці зброї, цілі пагорби плантацій 
сталевого металу та боєприпасів проходять перед очима 
публіки, у якої перехопило дух.

Немов рухомі рослини, посаджені ряд за рядом все- 
охопною жагою влади керманичів, оперативники мар
ширують удалечінь, наче якийсь гордовитий урожай. 
Готовий до збору.

Громадяни юрмляться, стискаючи руками линви ого
рожі, щоб погледіти на протиповітряні спарені 35-мм 
установки «Ерлікон» швейцарського виробництва. Гро
мадяни мліють. Груди розпирає від гордості. Усі обличчя 
сяють усмішками і виблискують зубами. Руки вимаху
ють прапорами, як батогами.

З-за обрію витікає чорна ріка піхотинців, десятки 
тисяч. Безконечно мерехтять то ліві, то праві халяви 
формених штанів, ступаючи синхронно в ряд. Чорна 
маса пульсує, орда вояків настільки щільна, що має виг
ляд безперервної суцільної колони. Незчисленні ряди. 
Незчисленна кількість солдатів. Нескінченна кількість 
гвинтівок, узятих на плече. Ноги ступають і ступають
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синхронно в ряд, чорна маса пульсує і пульсує. Гран
діозний стиглий урожай солдатів. Величезний рухливий 
простір умить міняє вигляд — то командувач дивізії 
наказує рівнятися на трибуну з інспекторами.

Шоломи й шоломи без кінця, величні гаубиці, по
льові гармати, облогова артилерія і благородні бойові 
танки — все це простягнулося від обрію до обрію у без
перервному русі. Жоден ворог не встоїть перед зброй
ними силами нашої країни.

До інспекторської трибуни, де зібралося багато ви
датних керманичів цієї держави, безмежно мудрих на
ціональних лідерів, наближаються маршем оперативник 
Олег, оперативник Чернок, оперативник Вакі. Довжина 
кроку — рівно 22,5 дюйма. Оперативники вибивають 
крок якраз перед брязкучими траками бойових тан
ків. Чоботи оперативників увесь час знаходяться в тіні 
ревучого танка британського виробництва «Скорпіон 
EV101», який бовваніє позаду.

Крізь гуркіт чуються тріумфальні вигуки і верески 
гордих громадян, що скупчилися, притиснуті до вірьов
ки огорожі, наче учасники гігантського марафону, котрі 
нарешті досягли мети, але ніяк не можуть перетнути 
фінішну лінію. Захекані громадяни вдавлюються в ого
рожу, стискаючи руками вірьовки і нахилившись уперед, 
так що голови опинилися серед учасників параду. Ледь 
не доторкуються зубами та волоссям до легкої само
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хідної гармати, що проїжджає повз них. Ледь уникають 
зіткнення з самохідними мінометами.

Раптом посеред гомону привітань і радісних криків 
чуються голоси: «Олеже, Олеже, поглянь-но сюди!»

Неподалік стоїть громадянка жіночої статі, міцно 
вхопившись руками за вірьовку. Розкритий у крикові 
рот такий самий на вигляд, як і рот оперативника Олега. 
Блакитні очі громадянки — точнісінько як блакитні очі 
оперативника Олега. Жінка каже: «Мій дорогенький 
Олеже!»

Обіч громадянки стоїть, притиснутий до вірьовки, 
якийсь громадянин і вимахує руками, щосили нама
гаючись привернути до себе увагу. Чоловік розмахує 
напханим мішечком, зшитим із штучного тваринного 
хутра. До мішечка пришиті нитками двоє чорних ґуд- 
зиків-очей, під очима вишиті ніс та рот, щоб надати мі
шечку схожості з маленьким несправжнім медведиком. 
Постукуючи другою рукою по медведику, громадянин 
несамовито викрикує: «Олеже, ти живий! Олеже!»

Рядові оперативники Тібор, Лінь та оперативник 
«я» повільно й неухильно наближаємося до збоже
волілих громадянина та громадянки. На оперативни- 
ках — новісінька парадна уніформа. Усім видали «бере- 
тту» калібру 9 мм — напівавтоматичний самозарядний 
пістоль із механізмом відбійної дії. Чорні черевики на-
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квацьовані до блиску. Всі гупають ногами в такт. Усі 
карбують крок — єдиний синхронний крок.

Збожеволіла жінка пригинається і, порушуючи заго
родження, пролазить під вірьовкою. Повзе навкарачки 
по бруківці, приказуючи: «Зачекай, зачекай!» Збоже
волілий чоловік пригинається і повзе слідом за жінкою, 
притискуючи несправжнього ведмедика. У громадянина 
волосся — дублікат волосся оперативника Олега. Ніс — 
дублікат Олегового носа: європеоїдна носова перетинка; 
над кожною щокою — випнута вилична дуга. Такий же, 
як і в Олега, блідий колір обличчя. Знавіснілий чоловік 
вискакує на вулицю і кричить: «Нарешті ми знайшли 
тебе!»

Очі оперативників — на жезлові командира відділен
ня, який задає ритм кроку. Всі витримують необхідну 
ширину — 22,5 дюйма. Позаду, відразу ж за п’ятами опе
ративників, гуркочуть траками танки. Попереду — ви
могливі та прискіпливі погляди всевладних державних 
керманичів, що зібралися на великій трибуні.

Божевільні чоловік та жінка плазують по каменях 
бруківки, лихоманково обмацують руками водостічну 
канаву, через силу підводяться і йдуть. Зойкають і зави
вають пронизливими голосами. Вимахують іграшковим 
ведмедиком. Схиблені чоловік та жінка ледь ухиляються 
від сталевих велетів — бойових танків «Челенджер-2» з 
Оману, і прудко проскакують між давильними траками
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танків МІ «Абрамс», отриманими з автономного району 
Сомаліленд. Розстебнуті пальто схиблених громадян 
розвіваються і ляскають, наче крила. Громадяни простя
гають уперед руки. Чоловік та жінка обганяють бойовий 
танк Т-84 «Оплот» українського виробництва.

Мить — і знавіснілі чоловік та жінка дістаються до 
Олега. Хапають ротом кисень і хапають оперативника 
Олега за чорну парадну уніформу. Божевільна жінка, з 
водою в очах і на щоках, каже: «Вони забрали тебе на 
екзамен...» — Хапає Олега і, незграбно переминаючись, 
складає губи трубочкою і входить ними в контакт з чис
ленними точками на поверхні обличчя оперативника 
Олега. Жінка каже: «Вони забрали тебе, а потім сказали, 
що ти загинув».

Збожеволіла жінка вхопилася за Олега. Збожеволі
лий чоловік вхопився за жінку і намагається витягнути 
обох із руху шеренги рядових оперативників. Витягнути 
за межі параду.

Для офіційного протоколу: оперативник Олег чинить 
великий опір. Переходить у контрнаступ, вимахує ногою 
і завдає божевільній жінці удару в стилі Стрибок Гієни. 
Б’є кулаком божевільного чоловіка. Агент 68 здійснює 
прийом — бем-хрясь! — у стилі Боксер Панда. Буцає 
головою — бемц-бумц! — ненормального чоловіка у 
стилі Потужний Таран. І при цьому примудряється мар
ширувати, долаючи п’ять ярдів за вісім кроків.
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Раптом безумець-чоловік гордо, як прапор, піднімає 
догори несправжнього ведмедика. З очицями-ґудзика- 
ми. З вишитим ротиком. Громадянин показує медвежа 
із штучного хутра і каже: «Ось поглянь, ми принесли 
Вовчика. Ти ж пам’ятаєш Вовчика?»

Безумна жінка відчайдушно намагається стримати 
помахи рук та ніг Олега. Стрибок Ящірки. Кидок Гон
чака.

Ніхто не зможе марширувати, якщо не марширу
ватиме Одег. Усі оперативники замруть на місці. Усі 
самохідні гармати й бойові танки загальмують і зупи
няться.

Величезна м’язиста міць усієї гігантської держави 
наближається до трибуни для щорічного огляду. На три
буні чекають найвищі державні діячі.

У цю мить блідо-блакитні очі оперативника Оле
га прикипають до фальшивого ведмедика. Ноги Оле
га більше не ступають. Кінцівки більше не завдають 
ударів.

Знавіснілі громадяни — чоловік та жінка — огорта
ють оперативника обіймами, оповивають чорну парадну 
уніформу кільцями божевільних рук.

Зупинився Олег — зупинилося відділення. Зупини
лося відділення — зупинилися бойові танки. АМХ-30 
із Венесуели — зупинилися. Облогова гармата зразка 
1877 року італійського виробництва — теж зупинилася.
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Зупинили свій рух по тротуару тіні бойової техніки, враз 
ущух ляскіт сталевих траків. Запала тиша. Величезний 
механізм державної військової моці застопорився і зупи
нився через безумство якихось двох схиблених чоловіка 
й жінки. Сталеві траки грізних бойових машин, захище
них броньовими плитами, перестали гуркотіти лише 
через те, що двоє психічно неповноцінних громадян чо
мусь здумали обнімати на дорозі одного-єдиного юнака.

Радісні вигуки у натовпі громадян, відгороджених 
вірьовкою, стихли. Руки припинили вимахувати прапо
рами. Блакитне небо здивовано завмерло, спостерігаю
чи, як схиблена жінка, роззявивши від захвату дурного 
рота, чавить у власних обіймах разом із ідіотом-чолові- 
ком невинну жертву — Олега. Той оперативник, агент 
68, зазнавши нападу, супроводжуваного проявами ніж
ності, став жертвою пестливих жестів.

Уся міць виставленої напоказ військової машини, 
вся армія, що невпинно рухалася вперед, була повністю 
і несподівано зупинена.

Зупинився весь рух між двома протилежними обрія
ми. Зупинився величезний обшир, заповнений незлічи
мою кількістю солдатів з гранатометами на плечах та 
пістолями й боєприпасами на стегнах. Солдати перетво
рилися на спостерігачів. Як і люди потойбіч вірьовки.

Раптом чуються рішучі кроки. То крізь шеренгу 
завмерлих рядових оперативників іде командир відді
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лення. Швидко підступивши до схибленого громадяни
на, командир вправно хапає порушника за шию і душить, 
поки той не падає додолу. Потім повторює той самий 
прийом зі схибленою жінкою. А коли обоє безладними 
купами опиняються на бруківці, лідер командує Олегу: 
«Струнко!»

— Оперативнику, — каже командир відділення, 
каже гучним, як сурма, голосом, щоб почув увесь па
рад. — Перед тобою—два зламані гвинтики державного 
механізму. Два інфекційні тіла. Безумні індивіди небез
печні, як ракові пухлини. Такі люди інфікують державу. 
Поширення небезпечної хвороби загрожує загальною 
загибеллю. Ці пухлини необхідно видаляти. Оберігати 
від них державу. Знищувати інфекцію.

Очі оперативника Олега, блакитні очі агента 68 при
кипіли до штучного хутряного ведмедика з чорними 
очицями-ґудзиками та вишитим ротиком. Ведмедик 
упав і лежить на бруківці поруч із безумною жінкою.

Мудрий командир відділення каже:
— Здайте зброю.
Оперативник Олег відстібає кобуру і витягує «бе- 

ретту» з 15-зарядним двостороннім магазином та по
чатковою швидкістю кулі 2130,3 фута за секунду. Бла
китні очі Олега порожні, як блакитне небо. Холодна 
блакить без жодної хмаринки.
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— Наказую забракувати пошкоджені і небезпечні 
організми, — каже командир відділення.

Безумна жінка піднімає власне плече, спирається на 
лікоть і уставляється поглядом на оперативника Олега. 
Напружує все тіло, щоб підсунути власне спотворене 
безумством обличчя якомога ближче. Однаковий з Оле
гом рот. Однакові очі. Неслухняний ірраціональний рот 
промовляє: «Мій дорогенький...»

Які ідіотські слова!
І в ту ж мить дуло «беретти» спалахує вогнем. Лунає 

гучний постріл. Чути сморід порохового диму.
Обличчя розлітається на друзки. Небезпечні слова 

так і не встигають вилетіти з рота. Небезпечна інфекція 
вилітає з кульового отвору в тильній частині черепа, і 
штучний ведмедик враз просякає кров’ю безумної жін
ки. Штучне хутро всмоктує кров, що витікає з голови. Як 
губка. Хутряний мішечок з очицями-ґудзиками і виши
тими ротом та носом наповнюється яскраво-червоною 
кров’ю.

Очі проникливого командира оглядають труп схиб- 
леної жінки. Командир нахиляється, хапає вбиту за лі
коть, підтягує до тротуару і кладе вздовж стічної канави. 
Потім ударом чобота скидає труп у канаву і промовляє 
вислів великого правителя, величного вождя Беніто 
Муссоліні: «Війна для чоловіків — це те ж саме, що ма
теринство — для жінок».

150



Раптом безумець-чоловік підскакує на ноги і, нез
грабно петляючи, тікає. Безумець-утікач прорубує лік
тями та колінами тунель серед глядачів. Якщо втече, 
то, можливо, стане рознощиком власної психічної хво
роби.

Оперативник Олег стає на коліно і приймає позу 
стрілка-снайпера. Використовуючи одну руку як підпор- 
ку, агент 68 розпрямляє другу руку з міцно затиснутою 
в пальцях чорною матовою «береттою» — щоб добре 
прицілитися в мішень-безумця. Мішень, що вже була 
зникла в натовпі глядачів. Мушка на стволі невмолимо 
слідує за ціллю.

Раптом — спалах вогню в стволі. Оглушливий звук 
пострілу. Дим. Безумцю з неповноцінним мозком, з 
волоссям точно як у Олега, не вдалося втекти. Світло- 
жовте солом’яне волосся вибухає, забризкуючи сусідніх 
глядачів шматочками гарячої сіруватої плоті, схожими 
на м’ясні фрикадельки.

Натовп вибухає оглушливими радісними вигука
ми. Мудрий командир відділення жезлом дає наказ на 
пришвидшений темп маршу. Мусимо збільшити крок 
до ЗО дюймів. Швидкість ходи мусить підвищитися до 
темпу 6 на 5, тобто треба подолати п’ять ярдів за шість 
кроків. Мусимо рухатися швидше до остаточної пере
моги. Швидше позбутися убозтва та страждань минулих
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часів! Крок за кроком — ЗО дюймів, ЗО дюймів! — до 
нового сяючого майбуття!

Під час маршу очі оперативника «я» помічають не
знайому жінку з носом, як у цього агента. За вірьовоч
ним загородженням помічають рот такий самий, як і в 
оперативника «я». На губах незнайомої жінки завмерло 
ім’я цього агента. А цей агент дивиться на очі, ідентичні 
власним. Подумки, потайки, всередині голови, опера
тивник «я» каже: «Будь ласка, не треба...» — Каже: «І не 
намагайся втручатися...»

Очі оперативника «я» попереджають про небезпеку 
незнайому жінку, що тоскно подалася вперед, притис
нувшись до вірьовки. Тепер видно, що у жінки — такі ж 
самі вуха. Очі цього агента попереджають також не
знайомого чоловіка з обличчям, як у оперативника «я», 
з такими ж очима та носом, з такими ж точно ротом та 
кольором волосся. Щоб захистити можливе репродук
тивне першоджерело власного життя, цей агент від
вертається. Удавано насуплюється і відводить погляд 
убік.

Ще мить, і — геп, геп, геп! — усе поглинають карбо
вані кроки десятків тисяч черевиків. Геп, геп, геп! — по 
обличчю хутряного ведмежати. Ряд за рядом топчуть 
оперативники своїми черевиками обличчя ведмежати 
з очицями-ґудзиками, вишитим ротом та вишитим но
сом, ведмежати, просякнутого кров’ю мертвої схибленої
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жінки. Кожен розмашистий крок вичавлює з набивки 
кров, розплескує штучне хутро по бруківці. З кожним 
рядом черевиків ведмедик дедалі більше вичавлюєть
ся насухо. Потім потрапляє під трак бойового танка і 
розтирається, розжовується по бруківці, вибльовуючи 
власні хутряні нутрощі. Ведмедика роздавили і розтоп
тали досуха. Залишаються все менші й менші часточки, 
а потім і ці часточки зникають, наче ведмежати ніколи 
й не було. Іграшка безслідно щезла, стерта з лиця землі.

Контролюючи повітряний простір, у небі проносить
ся винищувач «Рафаль-С» французького виробництва. 
Паралельним курсом мчать винищувачі «Гріпен» JAS-39 
виробництва Швеції. Несуть на собі славетні ракети 
«Сайдвіндер» АІМ-9.

Карбуючи крок, черевики марширують бульваром і 
залишають криваві сліди.

Черевики гордовито марширують по сірій речовині 
мозку, чавлять хутряне ведмежа — і ось уже немає ні 
близького, ні далекого минулого. Історія зникає, при
пиняє існування.

Цитата: «Війна для чоловіків — це те ж саме, що 
материнство для жінок».

Черевики оперативника «я», всі предки цього аген
та впевнено крокують до далекого обрію, до крайньої 
межі — раз-два, раз-два! П’ять ярдів за шість кроків! 
П’ять ярдів за шість кроків!



Карлик 15

Депеша п’ятнадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає п’ятнадцятий звіт про перебування в підземному 
приміщенні цільової родини Кедр і про перегляд прог
рам за допомогою телевізійного глядацького пристрою. 
Район окремих родинних маєтків на околиці великого 
міста такого-от. Дата: така-от. Напівлежу на пло
щині великої, оббитої тканиною м’якої лави з числен
ними подушечками в компанії з братом-підсвинком і 
піддаю аналізу документальне відео, записане в ході 
виголошення резолюції під час гри «модель ООН». Уни
каю численних телефонних контактів із репортерами 
американської телевізійної програми такої-от.

Для офіційного протоколу: голодні шакали амери
канських мас-медіа нетерпляче походжають по зовніш
ньому периметру цього житла. Надворі кишать численні 
гієни-журналісти, озброєні камерами і готові щомиті 
розпочати вбивчий репортаж за допомогою супутни- 
кової антени. Ширяють, наче паразити-стерв’ятники. 
Наче терпляча й безжальна зграя грифів.
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Брат-під свинок переглядає різноманітні відеорепор- 
тажі останніх теленовин. Перемикає з одного лихого і 
згубного телеканалу на інший. І на всіх каналах — зоб
раження громадян, що ридають через події під час гри 
«Модель Об’єднаних Націй». Показують мертвий труп 
делегата з Бразилії, прикритий білою тканиною, тканина 
просякнута кров’ю. Що це делегат із Бразилії, можна 
здогадатися по масивній зачісці з райдужних папужих 
пір’їн, яка вибивається з-під краю накидки.

Усередині власної голови оперативник «я» цитує ви
слів духовного пророка, царственого мученика Ричарда 
Ніксона: «Коли йдеться про новини, то серед представ
ників преси немає друзів. Усі вони — вороги».

Для офіційного протоколу: окрім цього агента та 
підсвинка, на борту великої м’якої лави знаходиться 
дебелий сопун корово-батько. А ще — скособочена кур
ка, господиня-мати. Обоє непритомно розпростерлися 
на лаві, розкинувши на всі боки кінцівки. Шийні м’язи 
розслабилися, і голови попадали на груди, губи розкри
лися і повідвисали, з ротів тягнуться донизу тоненькі 
довгі нитки напівпрозорої слини. Будучи непритомни
ми, приймаючі батьки хропуть, коли вдихають, і сопуть, 
коли видихають.

Брат, що приймає, сильно штурхає ліктем сплячого 
батька і відсовує убік, звільняючи на подушках достат
ньо місця, щоб помістилися брат-підсвинок та цей агент.
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Підсвинок грає кнопками, розташованими на поверхні 
маленької коробочки сріблястого кольору. Спрямовує 
вузький кінець коробочки на телевізор і тицяє кнопки. 
Але нічого не змінюється. Скляне обличчя телевізійно
го глядацького пристрою так і лишається темним, без 
зображення. Незмінно темним.

Брат-приймач перевертає сріблястий коробок, паль
цями знімає маленьку кришку, а під кришкою — малень
кі циліндрики золотистого кольору. Виколупує циліндри 
й каже:

— Велике тобі спасибі, мамо! — Брат бере цилінд
рик великим та вказівним пальцями і потрясає цими 
циліндрами перед обличчям сплячої матері, ледь не 
торкаючись очей. Каже: — Спасибі за те, що залишила 
нам свої сілі батарейки.

Після цього підсвинок здійснює невеличкий марш- 
кидок до спального приміщення, де зазвичай коро
во-батько злягається з курко-матір’ю. Брат-приймач 
згинає коліна і нахиляється, щоб якомога далі залізти 
руками під матрац приймаючих батьків. Руки підсвин
ка пірнають глибоко під матрац і видобувають звідти 
широку пласку коробку. Коробка відлита з пластмаси 
яскраво-блакитного кольору, на коробці — трафаретні 
зображення яскраво-червоного, яскраво-жовтого та 
жовтогарячого кольорів. То є зображення смугастих 
тварин-тигрів, що стрибають крізь палаюче пекло у фор
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мі кільця. Інше зображення — це чоловік, вдягнений 
у занепадницький західний костюм строгого покрою: 
фрак і високий циліндричний капелюх. Чоловік зама- 
хується батогом на ніщо, на порожнє місце. На других 
зображеннях — класичні клоуни з білою фарбою на 
обличчі, комічним червоним носом та у карикатурному 
вбранні гігантських розмірів. Клоуни підкидають угору 
кульки, і кульки утворюють у повітрі коло, не падаючи 
додолу.

Господар-брат зображає на обличчі слабку посмішку 
і каже:

— Це колись був мій коробок для іграшок.
Руки брата маніпулюють клямкою, потім піднімають 

прикріплену на завісках кришку — і всередині стає вид
но мішанину численних предметів, схожих на маленькі 
снаряди та невеличкі бомбочки. Судячи з вигляду, а та
кож із рожевих, жовтих та білих кольорів, ці предмети, 
вочевидь, відлиті з пластику, чи виготовлені з латексної 
гуми. На одних снарядах — численні кругові виїмки та 
жолобки. На інших — численні шишечки. Одні бом
бочки схожі на мінометні міни з широким обхватом. 
Другі — тонкі і видовжені, мов карабінний патрон. Гос
подар-брат бере в руки один довгий предмет, схожий на 
артилерійський снаряд, і, вхопивши цей снаряд, почи
нає крутити верхню та нижню частини в різні сторони. 
Підсвинок крутить снаряд доти, поки дві половинки не
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починають обертатися, і між ними показується різьба. 
Дві половинки снаряда продовжують обертатися, поки, 
нарешті, не відділяються одна від одної. Брат трясе одну 
половинку, і звідти випадають циліндрики батарейок.

До відома: руки оперативника «я» беруть один сна
ряд, відполірований так, що рожева поверхня є слизь
кою на дотик. На цій поверхні пальці відчувають вкрай 
незначний опір тертя, відчувається також певна лип
кість — як наслідок присутності висохлої рідини. Роз
глядаючи снаряд, цей агент крутнув обертальний диск в 
основі пристрою. І в ту ж мить снаряд різко ожив. Почав 
дзижчати, генеруючи ледь вловиму вібрацію, причому 
настільки раптово, що цей агент від несподіванки впус
тив снаряд у купу, де лежали решта схожих на снаряди та 
бомби предметів. Оперативник «я» пружно підскочив, 
готовий щомиті кинутися навтьоки, поки боєприпаси 
не встигли вибухнути.

— Молодець, Карлику! — каже приймаючий брат. — 
Ти знайшов робочі батарейки. — Брат піднімає вібру
ючий снаряд, розкручує навпіл і виймає батарейки. 
Вібрація припиняється. Тримаючи снаряд в руці, брат 
каже: — Оце — мій подарунок мамочці на минулорічне 
Різдво. — Потім тицьнув цим снарядом, показуючи на 
протитанкову боєголовку у коробці. — А оту подарувала 
їй моя сестра. — Після цього вказує на іще один снаряд, 
здоровезний такий, однаковий за розміром з боєпри-
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пасом для легкого міномета «Vzor 99 Antos» чеського 
виробництва. Каже: — А на отой ми скинулися з сестрою 
на минулий День матері.

Від усіх снарядів та мін іде сильний запах жіночих 
геніталій.

Брат скручує воєдино розібраний снаряд і ховає 
циліндри батарейок у кишеню власних штанів. Захло
пуючи коробку з яскраво-блакитного пластику, каже:

— А татку ми купили вигідний річний абонемент на 
веб-сайт «Ледь повнолітні німфоманки-латиноски». — 
Заштовхуючи коробку назад під матрац, додав: — Так ми 
принаймні знаємо, що вони — вдома, а не вештаються 
десь, шукаючи пригод на свою сраку.

Робимо марш-кидок назад, до підземної спальної 
кімнати з телевізійним пристроєм, де господарі батько 
та матір так і лежать непритомні — у тих самих позах. 
Приймаючий брат бере сріблястий коробочок з кноп
ками, вставляє туди циліндрики і загоює кришку. Брат- 
підсвинок тицяє на кнопки. Телевізійний глядацький 
пристрій спалахує, його обличчя-екран освітлюється 
зображенням молодої дівчини, делегатки з Гайани, яка 
піднімає за край власну сорочку-дашикі і демонструє 
двійко пречудових цицьок. Делегатка поводить тулубом 
то в один бік, то в другий, і апетитні подушечки гіпно
тично коливаються.
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Раптом телевізійний пристрій показує, як делегат 
Тревор Стоунфілд скидає власну бурку. Наступний 
кадр — голова делегата з Руанди, що споживає гашишне 
тістечко. Цей делегат прикрашений намистом із числен
ними людськими зубами, а на щоках обличчя — бойове 
розфарбування: смуги червоного, жовтого та синього 
кольорів. Ще кілька секунд — і голова цього делегата ви
бухає. Образ на екрані паралізовано завмирає в ту мить, 
коли мрії, страхи, забобони та симпатії цього делегата 
вириваються великою червоною бульбашкою з євро
пеоїдного черепа і вибухають. Зуби делегата вп’ялися 
в нашпиговане гашишем тістечко, а тим часом увесь 
мислячий орган вилетів із голови.

Показуючи сріблястою коробкою на екран, підсви
нок каже:

— Карлику, оця плівка є моїм пропуском до великих 
грошей. — Каже: — Тепер оце ти бачиш перед собою 
золоту жилу, навіть більшу за фільм Запрудера1.

У цю саму мить із затемненого одвірка долинає жі
ночий голос:

— Шибздику, ти лажонувся. Не треба було тобі зні
мати оте дитяче порно. — Голос належить кішко-сестрі. 
Обличчя вкрите чорною фарбою, на тулубі — чорна 
футболка та чорні штани. — Жодна програма новин не

1 Аматорська плівка, на якій знято момент вбивства Дж. Кеннеді. 
(Прим, перекладача.)
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покаже оті неповнолітні цицьки, — каже приймаюча 
сестра. — Тобі сильно поталанить, якщо ти не потрапиш 
до буцегарні в одну камеру з якимось педофілом.

Підсвинок натискає кнопку, і з вушного каналу ру
андійського делегата вилітає велика рожева хмарина, 
наче цей делегат чхнув власним вухом. Знову підсвинок 
натискає на кнопку, але цього разу вміст голови деле
гата збирається докупи, встрибує назад до черепа — і 
делегат знову посміхається, жує тістечко з гашишем, а 
на незвично довгій оголеній шиї коливається і витанцьо
вує намисто з людськими зубами. Ще одне натискання 
кнопок — і знову голова руандійського делегата вибухає. 
Збирається докупи — вибухає, збирається — вибухає. 
Туди-сюди, туди-сюди.

— Припини! — каже кішко-сестра. Кішко-сестра схи
ляє обличчя над непритомною приймачкою-матір’ю і 
пальцем піднімає захисну шкірку на очах. Питає: — Це 
ти їх одурманив?

Натиснувши на кнопку ще раз і вкотре давши мож
ливість голові вибухнути, підсвинок повернув запис 
назад, до дівчини, що гойдала цицьками. Каже:

— Все, що мені треба зробити, це вирізати оці гой
далки. — Потицявши на кнопки сріблястого коробка, 
додає: — За останніми підрахунками, ти винна мені шіст
надцять пігулок роґіпнолу1.

1 Сильне снодійне. (Прим, перекладача)
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У цю мить кішко-сестра видобуває маленький цилін
дрик з власних штанів і клацає ним. Один кінець цилін
дра спалахує яскравим світлом. Обережно піднявши 
пальцем захисну шкірку, кішко-сестра спрямовує про
мінь світла в око матері-приймачки. Райдужна оболонка 
ані розширюється, ані скорочується. Притиснувши два 
власних пальця до шиї матері, кішко-сестра каже:

— Її пульс слабкий та нерегулярний, ти, бовдуре пі- 
сюноголовий! — Раптом яскраве світло з циліндрика 
в руці сестри починає слабнути, а потім зовсім згасає. 
Приймачка-сестра трясе циліндриком, клацає вимика
чем, та світла все одно немає. Каже: — Велике спасибі 
мамочці за те, що вона поцупила нові батарейки з мого 
ліхтарика.

Раптом на матні штанів господаря-батька розпли
вається темна пляма. Кішко-сестра каже, затиснувши 
пальцями власного носа:

— Прекрасно! Татусь дорогенький усцявся! Ти будеш 
його перевдягати?

— Минулого разу, — відказує приймаючий брат, — ти 
горлала на мене за те, що я насипав забагато тальку!

Телевізійний глядацький пристрій показує, як Тре
вор Стоунфілд зводить курок і робить постріл. Тупе 
дуло «кольта DA» 38-го калібру з дводюймовим стволом 
освітлюється спалахом. Гуркіт пострілу. Пасмо диму.
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Феска одного з делегатів розлітається на шматки. Потім 
розлітається на дрібні шматки конічна шапочка кулі.

— Минулого разу, — каже кішко-сестра, — всцялася 
мамця, і мені довелося її перевдягати.

А на обличчі телевізора видно, як весело й нахабно 
підстрибують європеоїдні цицьки делегатки з Ефіопії, 
яка підняла руки, щоб поправити кістку, простромлену 
крізь власну фальшиву зачіску в стилі «афро».

Натискаючи кнопки, брат-приймач каже:
— Я вже закинув вудочки шістьом студіям звукоза

пису, які хочуть використати відзняті мною кадри для 
своїх хіп-хопних відеокліпів. — Каже: — Але сплавити 
цей запис хоч якійсь мережі теленовин, мабуть, ні фіга 
не вдасться.

На телевізійному пристрої з’являється Тревор Сто- 
унфілд зі світло-жовтим волоссям, що спадає на скроні. 
Блакитні очі стріляють блискавками.

Кішко-сестра каже:
— Цей виблядок прострелив мені ананас...
На глядацькому пристрої видно, як куля, вилетівши з 

«кольта DS», хряскає в пластмасовий ананас, що височіє 
над купкою несправжніх фруктів на тюрбані господині- 
сестри. Ананас розлітається дощем жовтих та зелених 
шматочків пластмаси. Телевізійне зображення прийма
ючої сестри враз гепається додолу і перетворюється на 
непритомну купу плоті.
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Переглядаючи образи в телевізійному пристрої, 
брат-приймач каже:

— Подейкують, що цей мудак Тревор був гоміком 
хоч куди, але мусив себе стримувати...

Після цього якийсь час, потім ще трохи, і ще тро
хи очі оперативника «я» та брата і сестри-приймачів 
просто дивляться на пристрій. Буфери-амортизатори 
підстрибують — і падають уже мертві. Кавуно-цицьки 
трясуться, а потім вкриваються бризками крові. Ша
новний делегат з Кайманових Островів ловить кулю 
у лоба. Поважному делегату з Бермудів прострелили 
нагрудник, змайстрований із голок дикобраза.

А приймач-батько продовжує сцяти в штани. З ку
точка рота приймачки-матері звисає срібляста нитка 
слини.

Запустивши руку у власні чорні брюки, кішко-сестра 
видобуває звідти малесеньке дзеркальце. Сестра знову 
нахиляється і підставляє дзеркальце батьку під ніздрі. 
Потім підставляє дзеркало під ніздрі господині-матері 
і трохи згодом каже:

— Вони ледь живі, але не помруть.
Не спускаючи очей від глядацького пристрою, брат- 

приймач каже:
— Бажаю вдало проскочити репортерів на вулиці! 

В добрий час!
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Кішко-сестра робить невеликий марш-кидок до того 
місця на лаві, де сидить цей агент. Зі своїх брюк сестра 
дістає маленьку баночку, відкручує кришку і заглиблює 
два пальці у вміст. Зачерпнувши чорної фарби, сестра 
злегка помахує пальцями біля очей оперативника «я» 
і каже:

— Ну що, Карлику, ти маєш задатки хорошого шпи
гуна? — Кішко-сестра починає наносити тонкий рівний 
шар чорної фарби, щоб сховати лице-шкіру цього аген
та. Сестра каже: — Шпигун має бути хитрим та підступ
ним. — Питає: — Ти вмієш берегти таємниці?

Кішко-сестра натирає щоко-шкіру цього агента.
А в телевізійному пристрої танцюють сатанинські 

яблучка делегатки з Нової Зеландії.
Пеніс оперативника «я» набубнявів у штанях і рветь

ся назовні.
Кішко-сестра питає:
— А чи здатен Карлик приховувати свої думки, як 

справжній шпигун?
А в телевізійному пристрої Тревор Стоунфілд клац

нув перезарядженим барабаном револьвера.
Кішко-сестра проводить наквацьованим пальцем по 

носу цього агента і каже:
— Чи здатен Карлик виявити безжалісність та без

сердечність і зробити цей рішучий крок?
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А в телевізорі видно, як малесенька фігурка цього 
агента присіла і сховалася за трибуну. Поруч швидко 
опиняється скоцюрблена фігурка оперативника Маг
ди. Потім фігура цього агента підкидає себе ледь не до 
стелі, робить угорі сальто, пружно відштовхується від 
похилої поверхні сцени і летить крізь повітря, бездоган
но виконуючи Смертельний Кидок Рисі — стриб-вжик! 
Летюча Рись звивається, уникаючи граду куль, і спрямо
вує ноги прямо на ціль — Тревора Стоунфілда. Ноги Ле
тючої Рисі обхоплюють світло-жовту голову і, зігнувши 
й розігнувши коліна, зривають череп Тревора з першого 
шийного хребця і відділяють від хребта. Гучне «бах!» — і 
миттєва смерть. Обезголовлення. Летюча Рись падає на 
підлогу поверх мертвого тіла. Шия Тревора скручена, 
а очі — так і завмерли, витріщені від подиву. Світло- 
жовте тіло виглядає так само, як і раніше в джерельній 
кімнаті. Мертва голова зів’яла на шиї. Оперативника «я» 
оточують заплакані власниці великих, як повітряні кулі, 
цицьок, поруч — скоцюрблені трупи делегатів.

Тревора Стоунфілда, нарешті, зупинили. Усі заклопо
тані, скрізь гармидер і метушня, приязнь і ворожість — 
кінець запису.

Лице оперативника «я», намазане чорною фарбою, 
стало невидимим. Цей агент каже:

— Насправді Тревор був не таким уже й страшним 
індивідом...
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А преса вже встигла затаврувати Тревора Стоун- 
філда іменем найжахливішого лиходія за всю історію 
людства.

Цитата: «Коли йдеться про новини, то серед преси 
немає друзів. Усі вони — вороги».

Наступної миті підсвинок тицяє кнопками — і го
лова Тревора повертається на місце. Вакуум у черепах 
убитих делегатів знову заповнюється сірою речовиною. 
Усі усміхнені обличчя повертаються. Цей агент гепає об 
трибуну корово-бойськими чоботями. В аудиторії бри
нить голос Магди: «Я вагітна...» Лунає сміх. Потім брат 
натискає на кнопки — і всі знову мертві. Потім — живі. 
Потім — знову мертві. Кров ховається всередину тіл. 
Кров бризкає з прострелених голів. Туди-сюди, туди- 
сюди. А тим часом кішко-сестра виходить, щоб узяти 
коробку з тальком.



Карлик 16

Депеша шістнадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає шістнадцятий звіт про поїздку у громадському 
транспорті, маршрут отакий. Пересадка на маршрут 
отакий. Пересадка на лінію отаку.

Для офіційного протоколу: при посадці на борт по
точного транспортного засобу командир цього засобу 
пересування надовго затримав погляд на оператив- 
никові «я» та кішко-сестрі — через обличчя, вимазані 
чорною фарбою. Негроїдний командир транспортного 
засобу керує, але не збирає платню, а ще оголошує місця 
висадок на маршруті. Командир запитує, дивлячись на 
чорну кішко-сестру:

— А ви двоє — куди зібралися?
Ступивши на сходинку засобу пересування і вкинув

ши монетку в касу побіля дверей, кішко-сестра широко 
усміхається власним чорним обличчям і питає:

— Що? — Напруживши трапецієподібний м’яз, сес
тра знизує плечима і каже: — А ти що, ніколи живого 
міма не бачив?
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Пасажири на борту транспортного засобу — кипля
чий бульйон пролетарського гніву, маса натруджених 
м'язистих тіл, в яких вирує класова ненависть і які по
требують лише розумного й дієвого керівництва. Від
чувається запах поту, змішаний із запахом недорогих 
парфумів. Кольори непоказного вбрання відобража
ють різноманітні стани суворої і непривітної погоди. 
Штани кольору дощу в стічній канаві. Блузки та фут
болки кольору брудної хмарини. Шкіра облич паса
жирів змарніла та вкрилася зморшками від гноблення 
та жорстокої експлуатації. Цьому агенту треба тільки 
сміливо стати на шкіряне сидіння, щоб усі бачили. Для 
більшої переконливості потрясти над головою стисну
тим кулаком. І проголосити, що порятунок прийшов. 
Потім — жорстко дисциплінувати неосвічених проле
тарів і спонукнути їх до дій в ім’я перемоги славетної 
революції. Підштовхнути колег-пасажирів до бунту: 
напасти на командира транспортного засобу і змусити 
відмовитися від прогнилої демагогії. Потім захопити 
керування — спочатку громадським транспортним за
собом, а потім — і всією заблудлою державою.

— Займайте місця, будь ласка, — каже командир. — 
Ви щойно сіли на автобус чотирнадцятого маршруту на 
зупинці Аінкольн-парк. Автобус рухається в західному 
напрямку.
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Для офіційного протоколу: непомітно покидаючи 
помешкання родини, що приймає, кішко-сестра і цей 
агент усе ж таки обережно визирнули з вікна на юрму 
медіа-паразитів, що пряли очима навсібіч. Репортери 
нетерпляче чекали новин і були готові щосекунди ско
ристатися обладнанням супутникового зв’язку, щоб 
заробити гроші на висвітленні подій.

Пливуть маленькі жовтогарячі вогники. За кожним 
тягнеться цигарковий дим. Ціла орда численних хи- 
жаків-журналістів. Над незакритими чашками парує 
аромат мелених кавових бобів, заварених кип’ятком. 
Спалахує поодинокий прожектор, освітлюючи медіа- 
вовчицю у форменій куртці телекомпанії, в спідниці та 
з налакованою зачіскою, схожою на шолом. Стискаючи 
в руці мікрофон, медіа-вовчиця, завмерши у сліпучому 
світлі прожектора, каже: «За мною — будинок родини 
Кедр, де мешкає прибулий по обміну закордонний учень, 
який так несподівано виявився героєм...» Каже: «От 
блядь! Стоп! Давай все спочатку!»

Увімкнули іще один прожектор, і з’явився ще один 
медіа-стерв’ятник, який зайняв позицію біля помешкан
ня родини-приймача. Мружачись від світла і промовля
ючи в його сліпуче сяйво, цей стерв’ятник, вдягнений 
в уніформу телекомпанії, каже: «Сьогодні прибулий по 
обміну іноземний учень прославився тим, що зупинив
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знавіснілого вбивцю і врятував життя кільком десяткам 
учнів».

Щоб уникнути кровожерливих медіа-стерв’ятників, 
сестра-приймачка покидає помешкання через вікно 
спальної кімнати і показує дорогу цьому агенту, чіпля
ючись за листя та хапаючись за довжелезні гілки амери
канського горіха. Поринувши у глибоку тінь, чіпляюся 
однією кінцівкою, потім другою, видряпуюся по стов
буру, щоб дістатися до гілко-кінцівок червоного дуба, 
що росте поруч. Хапаючись за гілки та листя, дістаюся 
до чорного горіха, віддаляючись на безпечну відстань 
від зграї шакалів, сліпучих прожекторів та підступних 
супутникових тарілок.

Зручно влаштувавшись у громадському транспорт
ному засобі, притиснута численними ліктями та колі
нами представників американського пролетаріату, 
погойдуючись та смикаючись від вибоїстої дороги та 
несправної підвіски засобу пересування, господиня-сес- 
тра повертає наквацьоване чорною фарбою обличчя, 
уставляється на цього агента і питає:

— До речі, твоя маленька подружка... ну, та, що пред
ставляла Францію... Її і справді накачали спермою?

Міг би відповісти блискавично. Бум! Хрусь! Викона
ти прийом, що зветься Подвійний Удар Яструба Попід 
Хмарами — скинути догори гострі кінчики ліктів і вда
рити ними одночасно по м'яких точках лівої та правої
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скроні кішко-сестри. Пробити — бах-трах! — товстий 
шар чорного волосся. Було б цікаво! Потім розсунути 
сестрі ноги і, долаючи тертя і опір тонкої мембрани, 
загнати шишкувату голівку пеніса в незайману щілину 
вагіни.

Мабуть, симпатія є єдиною причиною, чому цей 
агент ще не звалив кішко-сестру додолу, вирубивши 
до непритомності, і не здійснив Маневр Хтивого Кро
лика — чвирк-чвирк! — та не впорснув вміст власних 
яєць у вагіну, сповнену життєздатних американських 
яйцеклітин.

Мабуть, саме справжня глибока симпатія і заважає 
оперативнику «я» увійти у вагіну кішко-сестри без по
передньої згоди.

Зручно влаштувавшись — після пересадки — у дру
гому засобі громадського транспорту, сестра-приймачка 
каже:

— Для моїх предків було б суцільним кошмаром, 
якби наразі я носила в собі огидний зародок.

Одягнена в чорне та взута у чорні черевики, кішко- 
сестра тримає полотняний мішок — колишнє вмістили
ще для подушки, на яку люди кладуть власний череп під 
час сну. Це — білий полотняний мішок з дурнуватими 
тваринками, що тримають гелієві кульки. Біла тканина 
тріпається і шльопає. Мішок порожній. Майже порож
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ній. У нижньому кутку мішка гойдаються і перекочу
ються круглі предмети.

Запустивши руку у власні брюки, сестра-приймачка 
видобула звідти баночку з чорною фарбою. Крутнула і 
зняла кришку. Тицьнувши палець у чорну фарбу, кішко- 
сестра каже:

— Треба тебе підретушувати. — Піднявши пальці до 
обличчя цього агента, приймаюча сестра каже: — За
плющ очі!

Наче читаючи шрифт Брайля, кінчики пальців сестри 
торкаються щік оперативника «я» і масажують їх, стиха 
погладжуючи круговими рухами. Чорні пальці легенько 
і часто торкаються губ цього агента. Слизький палець 
проводить поперечну смугу на лобі, лоскоче міцно сту
лені захисні шкіряні перетинки очей. Залишаючи шар 
чорної фарби. Уся шкіра обличчя оперативника «я» по
ривається назустріч ніжному дотикові. У міцно заплю
щених очах — лише темрява, тільки чується солодкий 
запах подиху кішко-сестри і її голос. Транспортний засіб 
погойдується і вібрує.

Приймаюча сестра, ніжно торкаючись шкіри, пи
тає:

— А твоя маленька подруга... Як її звуть — Марла?
Губи оперативника «я» відказують:
— Магда.
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Умостившись після пересадки у третьому транспорт
ному засобі, приймаюча сестра каже:

— Ти певною мірою став нашим компромісом. Ну, я 
хотіла поїхати студенткою по обміну до Уганди, Танзанії 
чи ще до якогось закапелку, але предки побоювалися, що 
якась горила з джунглів уведе мене у спокусу, і я привезу 
їм шоколадного онучка. — Каже: — От ми й дійшли зго
ди: виписати тебе. А тепер можеш розплющити очі.

Кішко-сестра загоює власні захисні перетинки очей 
і нахиляє обличчя до цього агента так, наче робить по
дарунок.

— А тепер ти мене підретушуй...
Умостившись після пересадки у четвертому гро

мадському транспортному засобі, приймаюча сестра 
каже:

— Для того, щоб завагітніти, не обов’язково їхати до 
Танзанії. Я ніколи не розповідала про це своїм родакам, 
але не так давно превелебний Тоні крадькома нарису
вався біля мене в Молодіжній групі і запропонував свої 
вельми специфічні релігійні послуги. Ось чому я тепер 
завжди ношу з собою сирену проти ґвалтівників.

Диявол Тоні.
Пальці оперативника «я» досліджують шкіру на 

обличчі сестри, гладеньку, наче поліровану поверхню 
щік, обводять красиво вигнуті краєчки рота, зніяковіло 
помацують очні яблука, що ворушаться під захисними
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перетинками. Потім пальці проникають у кільце кожної 
ніздрі: входять і виходять, входять і виходять, з кожним 
разом — дедалі глибше. Приймаючій сестрі стає лоскот
но, і вона гучно чхає: «Чху!» А потім ще раз: «Чху!»

Обличчя кішко-сестри густо почервоніло. Каже:
— Що ти робиш? Ти ґвалтуєш мене в ніс?
Негроїдний командир громадського транспортного

засобу зупиняє машину, розгоює двері в сталевій стіні і 
проголошує у динаміки через мікрофон:

— Кінцева зупинка. Прохання усім нафарбованим 
вийти з автобуса.

Довкола транспортного засобу — всеохопна темря
ва. Хтиво сюрчить цвіркун. Кумкають жаби. Командир 
транспортного засобу висаджує цього агента і сестру 
скраю брукованої дороги, за якою — ланцюгова огоро
жа, канава із затхлою водою і густі куширі. В огорожі — 
ворота. А за воротами — широкий заасфальтований 
майданчик.

Діставшись до асфальтового майданчика, де не 
було жодного автомобіля, приймаюча сестра швидко 
кидається вперед, низько зігнувшись в позу примата — 
згорбивши спину й опустивши руки ледь не до землі. 
Намагається залишатися невидимою за живоплотом. 
Наближається до будівлі з червоної цегли. На вході — 
знак англійськими словами: «Радіологічний інститут ме
дицини». Сидячи навпочіпки, сестра продовжує міцно
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стискати полотняний мішок — вмістилище подушки, на 
яку вночі кладуть череп. Всуває руку в мішок і витягує 
білу картку, розміром схожу на пластикову кредитну 
картку. Ламінована картка має спеціальний пружинний 
пристрій для чіпляння до нагрудної кишені господа
ря корово-батька. На беджику ім’я — «Дональд Кедр», 
жовтогарячий точковий код, рівень безпеки дев’ять. 
Магнітна стрічка для зчитування. Типова для амери
канської промисловості стрічка-індикатор, яка показує 
вплив біологічних токсинів.

Змахнувши карткою, приймаюча сестра каже:
— Ми не на побаченні. Ми на шпигунському тре

нуванні.
Сестра крадеться навпочіпки вздовж розмитого 

краю пітьми, намагаючись не потрапляти в поле зору 
камер стеження. Пошепки каже:

— Уяви, що я — твоя шпигунська наставниця.
Добравшись до входу в будівлю, кішко-сестра при

липає до холодних цеглин стіни і запускає руку в по
лотняний мішок. Потім витягує руку назад, стиснувши 
пальцями якийсь зелений предмет. Кішко-сестра про
водить ламінованою карткою перед загоєними дверима. 
Потім пристроює круглий зелений предмет до окуляра 
обабіч дверей. Але нічого не трапляється.

Крутячи зелений предмет перед окуляром, сестра 
каже:
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— Цю штуку треба повернути додому до того, як 
прокинеться батько.

Зелений предмет — це штучне людське око, виготов
лене зі скла. Абсолютно ідентичне оку корово-батька. 
Білок ока замацаний численними відбитками пальців 
кішко-сестри, на яких — чорна фарба.

Скляне око покрите клейкою речовиною, що нагадує 
висохлу липку рідину на поверхні пластикових снарядів 
та мінометних мін із колекції матері-приймачки. Блис
куча поверхня помутніла під шаром висохлих протеїнів 
із величезною кількістю бактерій.

Аж ось сестра повертає око трохи інакше, і раптом 
замкнені двері розгоюються. Гучно клацає замок, і стає 
чути сердите гудіння. Узявшись за край, сестра відхиляє 
двері, і за дверима стало видно приміщення всередині 
будівлі — освітлений флуоресцентними лампами вести
бюль, а за вестибюлем — укритий лінолеумом коридор, 
який веде до найвищих державних секретів. Ноги опе
ративника «я» могли б просто зараз здійснити прийом 
у стилі Удар Кенгуру — вжик-бах! Поцілити сестру у 
голову, пошкодити мозок, щоб цей агент отримав змогу 
дістатися до бази даних федерального уряду. Розпочати 
операцію «Хаос».

Просунувшись крізь розгоєні двері, кішко-сестра на 
мить завагалася, а потім каже:
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— Оскільки ти іще тільки стажуєшся на шпигуна, то 
постій тут насторожі.

До відома: цей агент пригадує вираз чарівної націо
нальної красуні, божественної Евіти Перон: «Найстраш
ніше для мене — це коли мене забудуть».

Цей агент мусить залишатися біля вхідних дверей, 
щоб слідкувати — чи не наближається сюди якась 
особа.

Зробивши різкий випад, приймачка-сестра втискує 
намальовані губи в поверхню губ оперативника «я». 
Липка чорна фарба на мить зливається воєдино. Скле
юється від теплого притиску. І в ту ж мить роз’єднується, 
залишивши спогад про дотик. Смак кішко-сестри. Со
лодко-медовий аромат слини. їдкий запах припою і 
розплавленого свинцю.

Цитата: «Найстрашніше для мене — це коли мене 
забудуть».

Струснувши полотняний мішок, приймачка-сестра 
каже:

— Просто мені треба прихопити такий-сякий мотлох 
для мого проекту «Науковий ярмарок». — Зобразивши 
на обличчі слабку посмішку, додає: — До речі, а чому ти 
завжди штиняєш лістерином?

І в ту ж мить приймачка-сестра прослизнула в кори
дор, а двері загоїлися в стіну. Насмілилася проникнути 
всередину, озброївшись ламінованою карткою та штуч
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ним оком. Заглибилася у приміщення, щоб заволодіти 
невідомою таємницею. Покинула цього агента одного, в 
потоці невидимої ріки холодного вітру, посеред хтивого 
сюрчання цвіркунів. Ніч поточного дня. Язик оператив
ника «я» облизує власні губи, намагаючись повернути 
ефемерний смак зниклого кохання.



Карлик 17

Депеша сімнадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає сімнадцятий звіт про відвідини центру роз
повсюдження релігійної пропаганди міста такого-от. 
Субота отакого дня. Конфесія така-от. До відома: 
це — перша публічна поява цього агента після побоїща 
в «Об’єднаних Націях».

Картина та ж сама, але з деякими змінами: фальшива 
статуя мертвого чоловіка, фальшивий гіпсовий мученик 
на схрещених палях, фальшива кров, намальована чер
воною фарбою на руках та ногах, пахучі геніталії рослин, 
парафінові циліндри з палаючою ниткою всередині — 
багато-багато малесеньких вогників. Однак поточного 
дня до всього цього додалася зграя шакалів із мас-медіа, 
справжнісіньких лютих собак, хижих стерв'ятників та 
підступних гієн, які націлюють заряджені камери і ви
махують мікрофонами, наче намагаючись поцілити в 
око оперативникові «я». Одні медіа-хижаки настирливо 
вимагають усміхатися і дивитися сюди, другі медіа-па-
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разити — дивитися туди і не посміхатися, а фотоспалахи 
буквально ріжуть сітківку ока цього агента.

Продажні й вироджені американські медіа вико
ристають зображення та слова цього агента для масо
вого виробництва всюдисущих рекламних мислевірусів, 
що змушуватимуть людей купувати автомобілі та кока- 
колу. Тільки те й роби, що купуй і споживай. Купуй і 
споживай.

Від самого асфальтового майданчика, де родина-при- 
ймачка здала на збереження власний автомобіль, медіа- 
шакали переслідували корово-батька, курко-матір, під- 
свинка-брата, кішко-сестру та цього агента.

Переслідували, як гончаки, аж до входу в святи
лище.

На вході у святилище стоїть шкіряна мумія з «Вол- 
Марту» — Доріс Ділі.

Дебелий сопун корово-батько захекався, сорочка 
просякла потом, рот пожирає і вибльовує величезні 
маси кисню. Усередині святилища обличчя корово-бать
ка спалахнуло густим рум’янцем, а одна рука почала 
хапатися за місце в грудях, саме де серцевий м’яз. Кур
ко-матір замахала кістлявими пазурами, остуджуючи 
власне обличчя потоком холодного вітру.

На передньому краї подіуму святилища виставлені 
домовини з трупами різних делегатів ООН, які потім 
зариють у землю, щоб годувати там черв’яків та бак
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терій. Уже не будуть хтиво погойдувати цицьками. Не 
будуть наминати печиво з гашишем. Тепер делегатка з 
Заїру вдягнена в шовкову мантію, білий шовк прикра
шений безліччю малесеньких перлин, в мертвотно-бліді 
руки делегатки вставлено витончений букет геніталій 
тюльпанів — пахучих, яскраво-червоних та білосніжно- 
білих. Труп делегатки покоїться глибоко в труні поверх 
оббивки рожевого кольору.

Делегат зі Східного Тимору навіки вчепився руками 
у футбольний м’яч, на щоках — рожева фарба. У руках 
джентльмена з Єгипту назавжди застигла християнська 
Біблія, а шия пов’язана шовковим прапорцем. Руки па
нянки з Бразилії зв’язані намистом із брелоком у вигляді 
мертвого чоловіка на схрещених палях.

Проникнувши всередину святилища, медіа-гіени хо
дять колами. Погрожують цілим лісом численних відео- 
камер, засліплюють безперервними фотоспалахами, 
штрикають мікрофонами.

Присутні в святилищі: оперативник Танек, опера
тивник Лінь, оперативник Вакі.

Присутні також делегатка зі Шрі-Ланки, делегат з 
Індії та шановна пані Великі Цицьки.

До відома: Диявол Тоні знову не з'явився.
Під незмигні погляди численних відеокамер та посе

ред нашорошених вух не менш численних мікрофонів,
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дебелий корово-батько залишає своє місце біля членів 
родини, здійснює невеличкий марш-кидок, піднімається 
на сцену і стає посеред домовин із мертвяками. Саме під 
гіпсовим чоловіком, що кровоточить фарбою. Узявши 
урочистий і печальний тон, батько-приймач каже:

— У нашій громаді сталося велике горе...
Труп Тревора Стоунфілда відсутній. Відсутні також 

решта живих представників родинного клану Стоун- 
філдів.

Видершись на олтар, корово-батько каже:
— Не так давно до нас приїхав молодий хлопець, 

брудний, обірваний, зі смородом кізяків, на вогнищах 
із яких готують їжу на його примітивній батьківщині. 
Цей хлопець прибув до нас як сирота, як продукт по
хмурої відсталої культури, загрузлої в невдалих соціаль
них експериментах та хибній політиці давно минулих 
днів. — Далі корово-батько каже: — Ця низькоросла 
дитина, рахітична й коростява, з животом, впалим від 
недоїдання, з рідким тоненьким волоссям, ця дитина 
прибула до нас неграмотна і збита з пантелику... Ні
ні, я не збираюся сказати, що цей хлопчик став нашим 
спасителем, бо спаситель наш — Господь Ісус Христос 
із Назарету.

Всі відеокамери та фотоапарати враз повернулися і 
вп’ялися в обличчя оперативника «я».
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— Цей нещасний людський непотріб, — каже далі 
приймаючий батько, — знехтуваний безжальною со
ціалістичною бюрократією...

Оперативник «я», потрапивши під погляди очей та 
відеокамер, відчуває, як тепла хвиля крові накотилася 
на його обличчя.

Підвищуючи голос, батько-приймач каже:
— Держава, що зневажила цю скромну дитину, на

шим слабеньким та позбавленим життєвих орієнтирів 
гостем, є жорстокою країною, де переслідується вільна 
думка і карається підприємливість: Країною безжаль
ної і жорстокої ідеології, яка розчавлює особистість. 
Країною похмурої дикунської диктатури, що боїться 
найменших проявів свободи слова та християнської 
доброчинності.

Дебелий корово-батько каже:
— Ось із якої країни тортур та жахіть утекла ця ди

тина — але лише на півроку. Цей тремтячий кволий без
притульник, цей хирлявий вразливий хлопчик уникнув 
жорстоких злиднів державних притулків своєї країни 
лише тому, що християнська місія невтомно працювала 
над тим, щоб забезпечити півроку свободи та достат
ку для нього та для компанії таких же обірванців, як і 
він.

Можна було б підстрибнути, злетіти над сидячим 
натовпом і, багаторазово застосовуючи прийом Кидок

184



Рисі — як це було зроблено на «моделі ООН», повідбива
ти голови усім членам громади прихожан — вжик-хрусь! 
Застосувати прийом Убивчі Пазурі Тигра і порвати на 
шматки зграю медіа-шакалів.

А батько-приймач теревенить далі, наче заведений:
— Після кількох місяців переговорів посланці хрис

тиянської любові направили своїх підопічних до славет
них берегів наших благословенних Сполучених Штатів... 
Але лише на короткий період радості серед непрогляд
ного мороку і болю...

Сидячи збоку, брат-підсвинок згинає руку в гострий 
кут і кістлявим ліктем штурхає цього агента під ребра. 
Пошепки каже:

— Поглянь на мамцю!
Курко-матір сидить, опустивши голову на плече. Очі 

перетворилися на вузькі щілини, захисні перетинки 
тремтять, то злегка піднімаючись, то знову опускаючись. 
З курячого рота вилітає хропіння й булькання.

Шумно і глибоко дихаючи, батько-приймач каже:
— Це стражденне дитя прибуло до нас, щоб жити з 

нами, співати наших пісень і стати членом нашої грома
ди та церкви. Воно почало навчатися з нашими дітьми, 
і вони прийняли його в свою компанію та подружилися 
з ним. Цей невихований, неосвічений та неписьменний 
хлопець досяг неабияких успіхів і переміг на недавньо
му орфографічному конкурсі. Йому сподобалися аме
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риканські танці, і він став настільки популярним, що 
його обрали представляти Сполучені Штати Америки 
на рольовій грі «модель ООН».

Сидячи біля цього агента, кішко-сестра клавіатурить 
кнопки на поверхні персонального телефона.

І далі стоячи на олтарі, приймаючий батько каже:
— Можна було б подумати, що ця неосвічена від

стала дитина ніколи не спроможеться розплатитися за 
ті щедрі дари, які надала йому наша громада: медичне 
обслуговування, поживна їжа, безпечне і надійне жит
ло, безкоштовне навчання, релігійне наставництво й 
любов, передусім — наша з вами любов, але ця дитина 
повернула нам цей борг.

Корово-батько уп’явся поглядом у цього агента. 
І вся громада теж уп’яла власні очні яблука у цього 
агента.

Можна було б стиснути кулаки і — бах-трах! — ви
конати удари в стилі Боксер Панда. Повирубувати до 
непритомності всю юрму. А потім здійснити Маневр 
Хтивого Кролика і розподілити свою сперму по всіх 
підходящих вагіно-вмістилищах. І після цього покинути 
святилище. Піти десь пообідати. Відвідати меморіал 
уславленого героя полковника Сандерса.

Батько-приймач каже:
— Бо саме цьому сутулому брудному безпритуль

нику судилося стати знаряддям нашого милосердного
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Ісуса Христа. Саме через хирляве тільце цього скаліче
ного занехаяного сироти вирішив діяти Ісус Христос, 
щоб зупинити безумного вбивцю. — Підвищивши голос, 
батько-приймач продовжує: — І лише завдяки нашому 
Господу, який керував тілом цієї маріонетки, цього жи
лавого недоростка, справедлива кара настигла демона, 
що вселився в Тревора Стоунфілда. — Корово-батько 
перейшов на крик: — Демон обірвав життя наших дітей, 
але Христос знищив демона, поки той не встиг заподія
ти ще більшого нещастя!

Голос урвався. У святилищі запала тиша. Усі чекали, 
що буде далі.

Пекучий жар незчисленних освітлювачів. Обладнан
ня для звукозапису, що завмерло в очікуванні.

Порушуючи тишу, батько-приймач каже — тихо, 
майже пошепки:

— Як славетний посередник нашого Спасителя, це 
нужденне дитя заслужило постійне місце в нашій гро
маді. Постійне місце в наших серцях. — Підвищивши 
голос, продовжує: — Маючи на думці вищесказане, я 
пропоную, щоб цей хлопець залишався серед нас як 
повноправний і улюблений член родини Кедр.

І під поглядами камер, які через супутники зрад
ливо й підступно передавали зображення на світову 
аудиторію, перед очима усіх країн світу корово-батько 
каже:
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— Таким чином я оголошую про свій намір повністю 
і з дотриманням усіх юридичних процедур усиновити 
закордонного студента, якого в нашій родині ласкаво 
кличуть Карликом.

На обличчях усієї громади розпливаються широкі 
усмішки, оголяючи зуби. Широкі усмішки стискають 
щоки і перетворюють очі на вузькі щілини.

Піднявши руку долонею вперед, щоб присягнути, 
корово-батько каже:

— Моя дружина і я цілком і повністю збираємося 
стати його опікунами. А наші син та донька стануть 
його братом і сестрою. Ніщо не зупинить нас — ні між
народна політика, ні звинувачення з боку посольства 
у викраденні, ні бюрократична тяганина. Приймімо це 
брудне хворобливе дитя до нашого лона. Віднині цей 
хирлявий неосвічений хлопець стане одним із нас...

Для офіційного протоколу: маємо наочний приклад 
зрослої семантики, що виражає право власності: опера
тивник «я» починав у ролі студента по обміну, приїзд 
якого організувала місцева релігійна громада. Цю бла
годійну програму організував живий труп на ім’я Доріс 
Аілі. Потім став опікуваним сиротою. І ось тепер пере
творився на прийомну дитину. Типовий лексикон, що 
відображає зрослі власницькі апетити американського 
капіталізму.
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Шановна Мадам Великі Цицьки всміхається у на
прямку цього агента, натякаючи на хтивий лобок. На 
вагіну, що блищить слизовими виділеннями. На спо
кусливий отвір із припухлими губами.

Не усміхаються лише оперативник Тібор, оператив
ник Шина та оперативник Магда.

Не усміхаються мертвяки Заїр, Східний Тимор, Єги
пет та Бразилія — харчі для хробаків.

Стоячи на олтарі в оточенні численних жертв жорс
токої та агресивної культури Сполучених Штатів, бать
ко-приймач проголошує:

— Так, Бог забрав багатьох наших найталановитіших, 
найсильніших та найулюбленіших дітей, зате Він пода
рував нам нещасного зневаженого хлопчиська, якого 
ми самі можемо і мусимо спасти...

І відразу громада прихожан вибухає шумом, усі ляс
кають одне одного по долонях і зчиняють страшенний 
гармидер. Усі громадяни витирають воду з очей шма
точками тканини. У ті ж самі шматочки вишмаркують 
із ніздрів слиз. Знову ляскають одне одного долонями. 
А потім кидаються до цього агента, широко розставив
ши руки та розчепіривши пальці, щоб спіймати свою 
жертву і задушити в смертельних пристрасних обій
мах.



Карлик 18

Депеша вісімнадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає вісімнадцятий звіт — спогади про найгіршу подію, 
що сталася в році такому-от під час формування цього 
агента. Докладний архів спадкових родинних захворю
вань і смертей отакий. Сповіщено цьому агенту добрим 
та мудрим старшим вихователем району отакого.

До відома: тут переповідаю історію раннього ди
тинства оперативника «я». Щоб підкреслити важливість 
початкової підготовки цього агента.

Наразі йтиметься про найперший екзамен для ви
значення напрямку професійної підготовки кожного 
громадянина через чотири роки після народження. До 
минулого дня цей агент зростав у помешканні, де жили 
предки, а також дві сестри. Помешкання знаходиться у 
високому бетонному будинку з величезною кількістю 
таких самих родинних квартир. З вікна квартири видно 
застиглий у заторах транспорт, численні дахи бетонних 
будинків та вологе вбрання, розвішане висихати на мо-
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тузках після прання. На тугі вірьовки начеплені численні 
сорочки, штани, футболки. Розвішані речі стрибають, 
танцюючи під невидиму музику вітру. Поважно похо
джають голуби.

Пригадую звичне чекання в коридорі, в черзі з сусі- 
дами-жильцями, які нетерпляче дожидалися нагоди 
скористатися громадським туалетом. Щоб відволікти 
сина від думок про переповнений сечовий міхур, пре
док чоловічої статі каже цьому агентові: «Помнож 12 
на 3. Назви по буквах слово «цукерка». Згадай по пам’яті 
елементи періодичної таблиці». — І все це для того, щоб 
не спорожнити сечовий міхур завчасно і дочекатися, 
поки туалет не звільниться.

Під час споживання ранкової їжі — тушкованих зла
кових зерен, голос оперативника «я» промовляє крізь 
рот, заповнений пережовуваними харчами: «...ніобій, 
азот, нобелій, осмій...»

Після виходу з родинної квартири, під час короткого 
марш-кидку до екзаменаційного пункту, предок чолові
чої статі наказує: «А тепер перелічи по пам’яті штучні 
хімічні елементи». Предок жіночої статі розгладжує во
лосся оперативника «я». Молодші родичі-сестри йдуть 
позаду. Голос цього агента промовляє: «...резерфордій, 
дубній, сіборгій...» Предок чоловічої статі наказує: «Те
пер перелічуй ізотопи». Предок жіночої статі плює на
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руку і витирає слиною щоку цього агента. На вулиці вже 
видно багато таких самих родин: предки супроводжу
ють потомство на обов’язковий екзамен для визначення 
майбутньої професії. Щоб стати архітектором, водопро
відником або ж планувальником ресурсів. Усі прибува
ють до екзаменаційного інституту — строгої будівлі з 
фасадом без вікон, тільки вартові по боках височенного 
порталу наприкінці крутих і довгих сходів.

Предок жіночої статі нахиляється так, що обличчя 
опиняється врівень із обличчям оперативника «я».

Предок чоловічої статі подає руку для рукостискан
ня. Бажає удачі і всього найкращого.

Пригадується, що предок жіночої статі стулила рото- 
губи, щоб увійти в контакт зі шкірою обличчя цього 
агента на знак любові та прив’язаності.

Однак цей агент демонструє незгоду. Надто багато 
однолітків довкола, надто багато свідків можливого вия
ву слабкості та сентиментальності. Натомість пропонує 
предку жіночої статі руку для рукостискання.

Жіночий предок формує на обличчі слабку усмішку. 
І приймає руку.

Ноги оперативника «я» піднімаються сходами, до
лаючи крутий підйом серед юрми схожих дітлахів, які 
прийшли поточного дня на обов’язковий екзамен; щіль
ний потік однакових дітей, що прожили чотири роки
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після народження. Дітей, що в майбутньому стануть 
лікарями. Або інженерами-механіками. А якщо пока
жуть на екзамені погані результати — то двірниками 
та некваліфікованими робітниками. Працівниками на 
соляних копальнях. Насилу видряпуючись сходами, 
діти пошепки видихають: «Пірогенний, метаморфіч
ний, осадовий...» — Деякі діти хлипають і неохоче тяг
нуться разом із натовпом. А інші пошепки повторюють: 
«...кучові хмари, шаруваті хмари, перисті...»

Сусідній хлопець цитує вислів безжального божес
тва, ущербного пророка Адольфа Гітлера: «Володарем 
майбутнього стане лише той, кому належить молодь».

Прибувши до порталу будівлі, стою на вершечку кру
тих і довгих сходів, а голова оперативника «я» обер
тається назад, щоб очі отримали змогу роздивитися 
предків. Але не вийшло. Не пощастило. З такої великої 
відстані всі предки злилися в однорідну масу. Неможли
во когось вирізнити. Біля підніжжя сходів видно лише 
щільний сірий натовп. Людей, вдягнених у різноманітне 
ганчір’я.

Напевне, знизу цей агент також нерозрізнимий по
серед натовпу однакових дітей.

Цитата: «Володарем майбутнього стане лише той, 
кому належить молодь».

Ще мить — і потік однолітків несе цього агента крізь 
портал.
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Пронесений хвилею через поріг до неминучого май
бутнього, оперативник «я» стиха шепоче, як молитву: 
«...радій, радон, реній, родій...» — Горлянка коридору 
поглинає всіх однолітків, і двері загоюються в стіну, 
закриваючи шлях до минулого.



Карлик 19

Депеша дев’ятнадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає свій дев'ятнадцятий звіт про прибуття в центр 
роздрібного поширення продукції в місті такому-от. 
Торгова точка отака. Дата така-от.

До відома: ще не став юридично узаконеним і пов
ноправним членом родини-приймача Кедр. Щосили 
опираюся поглинанню американським культом індиві
дуума — цьому традиційному методу, до якого вдається 
підступна і глибоко вкорінена олігархія, щоб зберегти 
власну владу: громадяни подрібнюються та ізолюються 
на різні релігії, раси й родини. До всього цього чіпляєть
ся ярлик «багатющого культурного розмаїття». Розко
люють усіх, начебто унікальних та неповторних, аж поки 
кожен громадянин не залишиться наодинці. Аж поки 
кожен окремий голос нічого не важитиме. Окремого 
громадянина вихвалятимуть як індивідуальність, але 
фактично та індивідуальність є безсилою.

Але ж громадяни тільки тоді набудуть значущості та 
фактичної влади, коли з’єднаються з метою держави.
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Державна місія та центральне планування витворює з 
беззахисного індивіда шляхетну одиницю, що має ве
личні підстави для існування.

По прибутті до торгового центру магічні двері тихо 
розсуваються, і цей агент проникає всередину. А там 
стоїть стара жінка, Доріс Лілі, капіталістична рабиня, 
вдягнена у червону футболку. Каже:

— Ласкаво просимо до «Вол-Марту». Чи не допо
могти вам щось вибрати?

Ротогуби цього агента формують посмішку, обличчя 
видозмінюється для приємного зорового контакту. Цей 
агент каже:

— Вельмишановна древня матір... що заслуговує 
на похвалу за мужність, з якою вона дивиться у вічі 
неминучій немічності та смерті... — Питає: — Де тут 
продається універсальний очищувач «Борне мило 
20 Мулів»? Або соус «Тартар»?

До відома: зсохлий скелет зі шкірою, розщепленою 
безліччю зморщок, ця поважна старезна громадянка 
каже, уставившись на цього агента:

— Ти ба! Та це ж наш маленький герой!
Ноги оперативника «я» зупиняються перед уславле

ним скелетом, і цей агент просить посприяти у прид
банні соляної кислоти, а також сухого очищувача.

— Господи! — каже поважний напівзогнилий труп, 
обхопивши розчепіреними пальцями бородавчасті
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щоки та широко розкривши очі й рот, щоб зобразити 
безконечне здивування. — Невже тобі, спасителю наших 
безневинних діточок, доводиться мити вікна і шкребти 
підлогу?

Серед інтер’єру «Вол-Марту» цей агент помічає опе
ративника Тібора та оперативника Маня. Видно також 
уславлену Мадам Великі Цицьки, делегатку від Малаві. 
Неподалік — Мадам Веселі Дійки, делегатка з Непалу.

А в інтер’єрі штанів цього агента сховані паперові 
гроші, вимазані шматочками фекалій Тревора Стоунфіл
да, зволожені спермою цього агента і трохи окроплені 
кров’ю світло-жовтого нахаби.

— Очисні засоби, — каже високошановна зсохла 
мумія, — знаходяться в ряді номер п’ятнадцять.

Ноги оперативника «я» роблять невеликий марш- 
кидок по периметру лабіринту з упаковками, розма
льованими фарбами яскравих кольорів. Упаковки, 
обтягнуті тугою пластиковою плівкою, наче шкірою. 
На полицях — сила-силенна незчисленних предметів, 
чиї яскраві обличчя благають спожити їх до вказаного 
терміну придатності. Найкращі та найновіші предмети. 
Найсмачніші. Чиї достоїнства зменшуються з кожним 
днем, що залишається до тієї дати, коли ці речі пере
творяться на купу непотребу.

А думальний механізм оперативника «я» потайки 
цитує вислів шаленого циніка, адепта соціалізму Погана
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Моста: «Хто б не поглянув на Америку, той обов’язково 
побачить: рушійними силами цього корабля є глупота, 
продажність та забобони».

Раптом наштовхуюсь на класну шмару — делегатку з 
Гамбії. Ця європеоїдна дівчина з красивим доліхоцефаль- 
ним черепом підняла одну руку і запустила її у власне 
чорне волосся. Пальцями руки класна шмара скручує та 
розтягує пасма, явно демонструючи прекрасне здоров’я 
через стійкість власного волосся до скручування та роз
тягування. Над виличними кістками — широко розкриті 
від здивування очі. Усе вказує на здатність неодноразово 
приносити здорове потомство. Делегатка, розкривши 
схожий на припухлу вагіну рот, каже:

— Привіт. А я й не думала, що ти тут буваєш...
Оперативник «я» лише киває черепом на знак пова

ги. І зупиняється як вкопаний.
Усередині власної голови цей агент починає повто

рювати: «...галій, германій, золото...»
— В основному, — продовжує делегатка з Гамбії, — 

я буваю у «Вол-Марті» на бульварі Спрінг Віста, а у 
«Вол-Марті» на Велі-драйв буваю лише зрідка. — При
гладивши волосся і розкривши схожі на вагіну губи, 
каже: — А сьогодні я вирішила з’їздити до нового «Вол- 
Марту» — і ось тобі маєш: зустріла тебе! Дивний збіг 
обставин,еге ж?
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Перебуваючи в зоні периферичного зору, опера
тивник Тібор спостерігає за сценою. Ходить кругами і 
приглядається. Тібор вбраний в типово американську 
футболку, її край теліпається аж до колін, а на чор
ній тканині англійською абеткою надруковані слова: 
«Оральний секс за 50 центів».

Делегатка з Гамбії каже:
— Дякую за те, що тоді врятував мені життя. — При 

цьому пальцями руки погладжує розпущене волосся. 
Пальцями другої руки повільно проводить по мочці 
вуха, по краю підборіддя, потім униз — по елегантній 
шиї і аж до розщелини між молочними залозами. Затри
мавши там руку, делегатка каже: — Може, якось увечері 
куди-небудь сходимо?

Тут непомітно підкрався підсвинок-брат, став за 
класною шмарою і почав дражнитися, висовуючи язи
ка, спрямовуючи рожевий кінчик язикового м’яза у на
прямку делегатки. А потім приклав до грудей руки і 
почав згинати і розгинати пальці, наче стискаючі уявні 
молочні залози.

Оперативник «я» відповідає дуже дипломатичним 
тоном:

— Вельмишановна пані... Наскільки мені відомо, вас 
вже запліднили, чи не так?

Рука, що погладжувала пасма розпущеного волосся, 
зупинилася, як паралізована. Пані Гамбія каже:
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— Що?
Голова цього агента злегка киває у бік оперативника 

Тібора, який стоїть віддалік. Шия того агента вкрита 
пурпуровими гематомами, на шкірі видніються сліди 
укусів. У возику Тібора лежать покупки: харчова сода і 
порошок-відбілювач.

Очі делегатки назирають за поглядом цього агента 
і зупиняються на Тіборі. Делегатка каже:

— А, ти про нього... Учора я пропустила алгебру і 
пішла на планування материнства. — Делегатка витягує 
палець із розщелини між молочними залозами і злегка 
клацає ним у напрямку Тібора.

Але Тібор не відповідає тим самим жестом.
Ноги оперативника «я» продовжують марширува

ти до п’ятнадцятого ряду, щоб знайти лужний розчин, 
потрібний для очистки каустичної соди, необхідної для 
операції «Хаос». Потрібна також лудильна рідина для 
отримання хлориду цинку.

Через кілька секунд підходить оперативник Метро, 
щоб передати цьому агентові велику кількість амери
канських доларових купюр. Підходить також оператив
ник Шина, щоб передати цьому агенту додаткову суму 
платіжних засобів, поцуплених із релігійних тарілок.

А з-за спини до цього агента долітає голос делегатки 
з Гамбії. Пані Гамбія каже:

200



— Коли захочеш, тоді й зустрінемося. — І, вже від
даляючись, додає: — Може, в школі, га?

Раптом цього агента наздоганяє швидким кроком 
брат-підсвинок і прилаштовується збоку. Ступаючи в 
ногу, брат-приймач каже:

— Тепер ти секс-символ, Карлику! Можеш віднині 
хоч із головою пірнати у будь-яку гарячу вологу вагіну! 
Тобі ніхто не відмовить!

Брат-приймач розповів, що недавно представники 
влади здійснили розтин трупа обезголовленого Тревора 
Стоунфілда. Шукаючи можливу причину ненормальної 
поведінки, розкроїли череп зі світло-жовтим волоссям 
і витягли звідти мозок — чи немає там хоч малесень
кої пухлини. Порізали мозок убитого нахаби на багато 
шматків. Шукаючи причину, порізали труп нещасного 
на численні шматочки. Це — американський ритуал 
знешкодження злочинців після смерті — видалити кров 
і повитягати всі життєво важливі органи. Щоб геть де
монтувати порочну плоть.

Господар-брат каже:
— Чуваче, навчи мене відбивати людям голови!
Ноги оперативника «я» продовжують марширувати,

а в голові подумки лунає: «...іридій, залізо, йод...»
У цю мить підходить делегатка з Гаїті з розкішними 

теліпалками і вдається до стандартної хтивої поведінки 
з натяком на спаровування: талія брюк опущена так,
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що видно оголений живіт, а зі спини видно проміжок 
між сідницями з тоненькою шворкою рожевих трусів 
посередині. Європеоїдна особа жіночої статі з типово 
невеликим виступом альвеолярного відростку щелепи 
з чистими незіпсованими зубами. Пані делегатка роз
туляє блискучі ротогуби і каже:

— Привіт, Карлику...
Ноги ж оперативника «я» продовжують ступати.
Ноги брата-підсвинка зупиняються біля делегатки 

з Гаїті. Брат каже:
— Слухай, хтива кицю! А ти знаєш, що залицяєшся 

до мого нового братика?
До відома: не братика. Ще не усиновлений. Офіцій

но — ні. Можливо, що ніколи.
Продовжуючи ступати, цей агент відповідає, кида

ючи через плече:
— Вельмишановна пані! А чи не є ви ходячим вміс

тилищем для репродуктивної сперми Маня?
А позаду чується трохи стихлий вдалині голос. То пані 

делегатка кажуть: «Та все нормально, не переймайся. 
Я вже ходила до шкільної медсестри...» — А потім — ще 
слабше, з іще більшої відстані: «Я прийняла оті контра
цептивні таблетки, "засіб від зальоту” називаються...»

А в голові оперативника «я» цей агент потайки по
вторює: «...олово, титан, вольфрам...»
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Брат-підсвинок, пані делегатка з Гаїті — усі вони за
лишаються позаду оперативника «я».

Промарширувавши іще трохи, прибуваю до ряду 
п’ятнадцять, де височить стіна упаковок із кульками 
від молі, з яких можна видобувати нафталін. Широкий 
асортимент великих пляшок з магнезією для отриман
ня гідроксиду магнію. Безконечний вибір галунів для 
отримання сульфату алюмінію. Бура для добування 
борно-кислого натрію. Отже, компонентів для проекту 
«Науковий ярмарок» більш ніж достатньо.

Більш ніж достатньо для здійснення операції «Хаос». 
Масштабного побоїща.

Раптом ззаду долинає жіночий голос:
— Вітання, товаришу. — Виявилося, що голос нале

жить оперативнику Магді за кермом великого коліс
ного кошика, зробленого зі сріблястих дротин. Магда 
починав вибирати з полиці хромові галуни і кладе їх 
до кошика. Каже: — Ви демонструєте неперевершену 
геніальність розуму.

Потім Магда бере оцет, багате джерело такого ін
гредієнта, як оцтова кислота, поміщає пляшку з оцтом 
у кошик і каже:

— Ви рятуєте купку сміховинних і дурних амери
канських дітлахів, а невдовзі ми зможемо вбити мільйо
ни...
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Цитата: «Хто б не поглянув на Америку, той поба
чить, що цим кораблем рухають глупота, продажність 
та забобони».

Наближається Тібор, кінцівко-рука тримає кошик 
із покупками: харчова сода, кукурудзяна патока, хлор
ний відбілювач. Свердлячи сердитим поглядом обличчя 
цього агента, Тібор каже:

— Такий хитрий та вправний агент заслуговує на 
щедру похвалу. — Тібор складає руку у формі напівав
томатичної «беретти», зображаючи вказівним пальцем 
ствол задовжки 125 міліметрів. Товариш націлює уда
ваний пістоль на череп оперативника «я».

Тібор каже:
— Товаришу, саме час згадати урок оперативника 

Павла. Найяскравіше вогнище завжди гасять першим.
І в ту ж мить посилає з несправжнього пістолета 

удавану кулю, яка удавано виб'є мозок із черепа цього 
агента.

Ця пантоміма покликана продемонструвати ту лег
кість, з якою можна ліквідувати оперативника «я».



Карлик 20

Депеша двадцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає двадцятий звіт про недавню поїздку громадським 
транспортом по маршруту такому-от. Приземлився в 
промисловій зоні такій-то. Зробив довгий марш-кидок 
до приватного закладу, котрий здійснює дослідження на 
замовлення американського федерального відомства 
такого-то. Конкретна мета: заволодіти надсекретними 
зразками і втекти.

До відома: підчас поїздки на громадському транспорт
ному засобі, коли приймаюча кішко-сестра наносила на 
обличчя цього агента шар чорної фарби, оперативник 
«я», підтримуючи глибокі та істинні ідеї високоповаж
ного французького демографа Альфреда Сові, став 
проповідувати, що сучасне світове протистояння — це 
боротьба між занепалим корумпованим капіталізмом, 
який намагається поневолити безневинний третій світ, 
та шляхетним соціалізмом, який хоче цей світ порятува
ти. Сміливим і дзвінким, як сурма, голосом оперативник 
«я» став інформувати всіх представників пролетаріа-
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ту в транспортному засобі, що країни третього світу, 
які були колись рабськими колоніями, можуть стати 
потенційною жертвою пожадливого потягу капіталіс
тичного світу до сировинних ресурсів, грабіжницького 
видобутку нафти, бокситів та цинку. Навзамін капіталіс
ти завалюватимуть безневинні та наївні народи друго
сортними витворами занепадницької масової культури. 
Хитрі й підступні капіталісти заполонять аборигенні 
економіки безліччю руйнівних і ядучих речей: напри
клад, цукром-рафінадом, голлівудськими кінозірками, 
авто з сидіннями з підігрівом, спамом, зубоочисною 
пастою, папером для туалетів, Біонним Чоловіком, пер
манентною зачіскою.

Нашорошивши вуха і втираючи чорну фарбу в об
личчя цього агента, кішко-сестра вислухала політичні 
істини, проголошені Альфредом Сові в 1952 році. Най- 
відоміше з послань цього високоповажного демографа 
зветься «Три світи, одна планета».

А пеніс оперативника «я» набух і рветься зі штанів.
Пророчий голос цього агента гучно розводився 

про те, що всі багаті країни є внутрішньо лихими і по
рочними. І навпаки: всі бідні країни є безневинними й 
наївними, є джерелом численних прихованих і приду
шених чеснот. Окрім того, оперативник «я» посилався 
на пречудовий «Звіт Брандта», датований 1980 роком, 
де на підставі неспростовних фактів було продемон
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стровано, як пожадливі нафтоспоживні гіганти Пів
нічної півкулі — зокрема Канада, Сполучені Штати, 
Британія та Австралія — заморили голодом і без того 
стражденні країни Південної півкулі: Замбію, Радянсь
кий Союз та Саудівську Аравію. Підвищивши голос до 
крику, цей агент каже:

— Ціна палива, що рухає цей транспортний засіб, 
є вкрай заниженою... Нафта — це насправді є кров, 
виссана в тубільного дитяти...

Маніфест був викладений сміливо і зухвало.
Цей агент виклично виставив підборіддя. Чекає на 

схвальні відгуки.
Кішко-сестра розгладжує фарбу по стулених губах 

оперативника «я». Шкіра цього агента задубіла від засох
лої фарби. Ніжні дотики пальців, масаж. Легенькі вти
рання фарби круговими рухами. Незчисленні легенькі 
дотики вимазаних пальців. Слизький палець сестри 
ковзає впоперек розпеченого лоба цього агента.

Пишні пахучі груди так близько... Торкаючись кін
чиком пальця, сестра-приймачка каже:

— Знаєш, а в тебе такі красиві очі...
Голова оперативника «я» повертається на шиї, щоб 

очні яблука отримали здатність побачити відображення 
у темному склі. Вікно транспортного засобу відображає 
лице цього агента, наквацьованого чорним, з очима, що 
позирають із глибин чорної фарби.
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Приймачка-сестра каже, торкаючись кінчиками 
пальців губ цього агента:

— Дуже жаль, що ти будеш моїм братом...
Поважний командир транспортного засобу зупиняє

машину, активує двері, щоб ті розгоїлися в металевій 
стіні, і оголошує в мікрофон:

— Кінцева зупинка. Усім нафарбованим мімам про
хання виходити.

Коли приймачка-сестра і цей агент покидали транс
портний засіб, капітан машини простягнув руку з чор
нильною ручкою. Простягнув блокнот із чистими ар
кушами. Каже:

— Це ти один, що прикінчив отого схибленого ви
лупка? А можна взяти в тебе автограф?

Під час походу крізь темряву до місця призначення, 
посеред хтивого сюрчання цвіркунів та кумкання жаб, 
цей агент виголосив промову стосовно одного французь
кого твору, що називається «Le Defi Americaine», тобто 
«Американський виклик». У цьому творі інтелектуальну 
еліту застерігають, що численні багатонаціональні кор
порації Сполучених Штатів, такі як «Кодак», «Жіллетт» 
та «Дженерал Моторе», намагаються обплутати увесь 
світ щупальцями, висмоктуючи багатства, якими хар
чується і на яких жиріє панівна американська нація. 
Ці щупальці випивають, наче п’явки, життєву енергію
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підкорених націй, позбавляючи їх власних ресурсів та 
самобутніх культур.

У поточний момент здійснюємо паломництво по пе
риметру промислової зони, огородженої парканом із 
ланцюгів. Пробираємося крізь густу темряву. Прямуємо 
по асфальтовій дорозі без автомобілів і наближаємося 
до віддаленої будівлі, спорудженої з глиняних цеглин; 
будівля добре освітлюється великими електричними 
лампами на вершечках численних стовпів. Асфальто
вий майданчик розмальований білою розміткою для 
численних авто, на яких пересуваються буржуазні аме
риканські фахівці. На поточний момент тут немає авто, 
зданих на зберігання.

Гнівний голос оперативника «я» продовжує розпові
дати про те різке засудження, якому справедливо під
даються західні країни в світлій та мудрій повісті «Звіт 
Пірсона», випущеній Конференцією Об’єднаних Націй 
з торгівлі та розвитку.

— Помовчи, — каже кішко-сестра, крадучись в тем
ряві. Каже: — Просто помовчи хвилинку, добре?

Сестра зупинилася і простягла вперед руки з роз
чепіреними пальцями, вслухуючись у темряву — чи 
не принесе холодний вітер звуки вартових. Вдивляю
чись — чи немає там записувальних камер відеоспо- 
стереження?
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— Ти поки що шпигун'-стажер, — каже приймачка- 
сестра, помахуючи витягнутим пальцем перед носом 
цього агента. Торкнувшись кінчиком пальця губи опе
ративника «я», продовжує: — Мені треба, щоб ти по
мовчав.

Кішко-сестра не хоче навчатися єдино правильної 
ідеології.

Хоче й далі сповідувати хибний буржуазний світо
гляд.

Потайки, всередині свого черепа, цей агент повто
рює: «...америцій... стибій... аргон...»

Зігнувшись у позу примата, кидаємося, мов сприн
тери, через скошений пилкою газон до найбільшої спо
руди. Знак на вході позначений англійськими словами: 
«Радіологічний інститут медицини».

Часто виникає слушна нагода заволодіти кішко-сес- 
трою, кинути на скошений газон й одарувати зародком, 
який матиме такі самі прекрасні очі, як і в цього агента. 
Незабаром дістаємося дверей цього закладу; сестра бере 
полотняний мішок і, пірнувши рукою, видобуває звідти 
ламіновану особисту картку та око-протез, виготовле
ний зі скла зеленого кольору. Кішко-сестра змахує кар
ткою перед ящиком з боку дверей. Приставляє око до 
лінзи в ящику. У той же поточний момент двері споруди 
клацають, і чується сердите гудіння. Приймачка-сестра
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хапається за край і вивільняє двері з червоної цегляної 
стіни. Двері повільно розгоюються.

Голос оперативника «я» благає не кидати, не поли
шати цього агента насторожі. Дозволити цьому агентові 
супроводжувати сестру і допомогти у спробі заволодіти 
ресурсами для проекту «Науковий ярмарок».

Цей агент благально проситься тоненьким голосом, 
здавленим майже до хрипу, слова похапцем вискакують 
з горлянки. М’язи обличчя напружені, лоб затерп під 
шаром висохлої чорної фарби, що вже почала відлущу
ватися, очі широко розкриті, і в них зрадницьки бли
щить вода. Горлянка оперативника «я» робить ковток, 
борлак видає ковтальний звук. Очі заповнені водою 
по вінця, як у тих маленьких цуценят, що американці 
споживають як яловичину.

Кішко-сестра помічає благальний вираз обличчя 
цього агента. Звужує очі, швидко озирається довкола 
і каже:

— Гаразд. — Пірнає рукою в мішок і дістає шма
точки латексу, що начіпляються на пальці рук. По
дає ці шматочки оперативнику «я» і каже: — Тільки 
надінь оце, щоб ти не залишив там купу відбитків своїх 
пальців.

Двері продовжують сердито гудіти, нетерпляче че
каючи моменту, коли знову загоються в стіну.
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Сестра натягує на свої руки такі самі шматочки ла
тексу. Проводить цього агента через поріг. Дозволяє 
дверям загоїтися, і гудіння припиняється.

То був момент перемоги цього агента, бо оператив- 
нику «я» вдалося потайки проникнути в надсекретну 
будівлю підрядника Міністерства оборони Сполучених 
Штатів. Скрізь — пишна занепадницька розкіш військо
во-промислового комплексу. Величезний чотириколір
ний комп’ютерний екран. Фонтани з питною водою. 
Підлога вкрита товстим сірим килимом. Розкішний іг
ровий майданчик для лихих інженерів та аморальних 
біохіміків.

Але кішко-сестра не марнує часу на розглядини і веде 
цього агента крізь лабіринт численних загорож, обтяг
нутих вишуканим сірим полотном. Сестра робить зиг
заги й уникає хибних кроків на шляху до кінцевої мети. 
Кожен робочий стіл має привілей — власну огородже
ну територію. На поверхні кожного полотна — фото 
товстих американських немовлят, що втопають у руках 
товстих батьків, або малюків, завалених величезною 
кількістю непотрібних предметів для ігор. Фотографії 
тварин — собак та кішок, корів та свиней.

Де-не-де трапляються посудини з товстої кераміки, 
з засохлим кофеїном на дні та написом на стінці: «Най
кращому в світі таткові».
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Підійшовши до шафки з високими дверцятами сірого 
металічного кольору, кішко-сестра подає полотняний 
мішок цьому агенту. Наказує оперативнику «я» трима
ти цей мішок широко розкритим. Узявшись за ручку 
шафки, приймачка-сестра каже:

— Найкраща здобич — отут...
Рука повертає ручку. Дверцята розгоюються. Усе

редині шафки видно маленькі коробочки, зроблені з 
паперової маси — тонкого картону. Сестра починає 
розкривати кожен коробок, вивчати вміст і висипати 
у розкритий полотняний мішок.

Мабуть, це якась помилка.
Пожинаючи вміст шафки, сестра каже:
— Ти чув про результати розтину Тревора Стоун

філда? — Каже: — Мій татко чув про них від якогось 
медпрацівника з окружної адміністрації. Виявляється, 
що хтось зваблював його — ну, звісно, Тревора, а не 
медпрацівника...

Безперечно, це помилка. У полотняному мішку на
копичуються звичайні чорнильні ручки різних кольо
рів. Маленькі коробочки з хромовими дротинками для 
скріплювання паперів. Звичайні американські степлери. 
Ножиці. Знову чорнильні ручки.

Кішко-сестра продовжує розповідати про розтин 
Тревора. Про виявлені в убитого свіжі пошкодження 
кишечника. Частково загоєні подряпини в прямій киш
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ці. Гематому, що почала стухати. Злегка загоєні розриви 
тонких мембран в анусі Тревора. Усі ознаки недавнього 
зґвалтування.

Це те ж саме, як і гризун, що зникає в горлянці во
достоку. Те ж саме, що й Павло. Божество задає єдино 
правильну поведінку, вбиваючи раковими пухлинами, 
землетрусами та буревіями. Усі людські істоти мають 
заслужити майбутню жорстоку смерть від рук Боже
ства.

А приймачка-сестра кидає в полотняний мішок чисті 
комп’ютерні диски. Бирки-наліпки. Блокноти. Механіч
ні олівці. Гумки-стирачки.

А в цей поточний момент поруч знаходяться такі 
суперважливі секрети, як коди запуску ракет. До болю 
цікаві деталі стратегічних переміщень американських 
збройних сил. Проекти майбутніх зразків озброєння. 
Просто ріг достатку з усіма мислимими й немислимими 
військовими таємницями Сполучених Штатів!

Кішко-сестра, кидаючи в мішок нові порції ручок та 
блокнотів, каже:

— Поліція заарештує всякого, кого запідозрять у 
тому, що він заганяв свій прутень у сраку Тревора.

А в цій споруді, напевне, накопичено безліч захоп
люючих ядерних ізотопів. Плутоній. Стронцій. Спокус
ливе меню радіоактивних елементів. Цей агент потай
ки повторює: «Уран, радій, ейнштейній...» — Широкий
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асортимент смертоносних хімічних речовин і культур 
бактерій та вірусів.

Сибірська виразка. Збудник лихоманки Ебола. За
рин.

І для того, щоб дістатися до цих прекрасних речо
вин, треба лише скористатися ламінованою карткою та 
оком-протезом. І перше, і друге сховані в кишені при
ймаючої сестри.

Тонкий полотняний мішок розтягнувся і скоро 
лусне, бо вже переповнився чорнильними ручками, 
степлерами, липкими стрічками, чистими дисками та 
всякою всячиною. Одне слово, непотребом.

Голосом маленького цуценяти цей агент благає сес
тру тікати геть, увібратися до комори з радіоактивни
ми матеріалами, де вже ніхто не завадить узятися до 
губостискання та слинообміну. Заховатися в підвалі з 
надсекретними матеріалами і продукувати обопільне 
задоволення. А потім дістатися до шведського столу з 
такими закусками, як кюрій, ґассій, лоуренсій.

Кішко-сестра загоює дверцята шафки і повертає 
ручку. Потім обертається і дивиться впритул на цього 
агента. Каже:

— Карлику, затям одну річ: у нас із тобою незабаром 
буде спільний татко, тому ми не можемо цілуватися та 
обніматися. Не можемо втягувати його в халепу. Вто
ропав?
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Усередині власного черепа цей агент потайки цитує 
вислів веселого монарха, добросердого правителя Мао 
Цзедуна: «Необхідність срати після їжі не значить, що 
їжа — це марнування часу».

У руках оперативника «я», обтягнутих латексною 
гумою, важким якорем висить мішок з поцупленими 
ручками та іншим мотлохом.

А потайки у власному черепі цього агента крутиться 
думка: чи заарештує поліція оперативника «я» за гомо- 
зґвалтування світло-жовтого нахаби.

Арешт завадить утіленню смертельного проекту 
«Науковий ярмарок». Зірве операцію «Хаос».

І покарають цього агента за гомосексуалізм, закинув
ши довічно до в’язниці, де чекатиме численна компанія 
зголоднілих содомітів. Отака абсурдна в Сполучених 
Штатах система правосуддя!

Чекаючи поруч, перелічую з пам’яті радіоактивні ізо
топи: полоній-210, іридій-192, цезій-137. А безцінний 
скарб — вишукано-отруйний талій так близько! Майже 
доступний! І пахуча, повна пазуха цицьок кішко-сестри 
теж така доступна — як і розкішний збагачений торій! 
Куди не кинь — повсюди безпрограшна комбінація на
солоди!

Цитую: «Необхідність срати після їжі не значить, що 
їжа — це марнування часу».
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Але спокусливо-опуклі сіднички кішко-сестри вже 
віддаляються. Поспішаючи до виходу, кішко-сестра ки
дає через плече:

— Не знаю, як заведено у тебе вдома, але тут... — Ро
бить паузу і далі каже: — Але тут просто не заведено, 
щоб брат та сестра кохалися одне з одним.

І, погойдуючи сідничками, що туго напнули тканину 
штанів, швидко пішла до знака з написом «Вихід».



Карлик 21

Депеша двадцять перша

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає двадцять перший звіт з центру розповсюдження 
релігійної пропаганди у місті такому-от. Біля святили
ща загрозливо юрмляться медіа-шакали з друкованого 
журналу отакого. Медіа-шакалів супроводжують чис
ленні паразити, що представляють продажну редакцію 
кабельного телеканалу такого-от. Окрім того, облогу 
святилища підсилюють стерв’ятники з радіомережі, що 
тиняються довкола.

Для офіційного протоколу: сьогоднішня подія при
свячена прощанню з тлінними останками Тревора Сто- 
унфілда. Ритуальний показ трупа Тревора — перед тим, 
як згодувати цей труп хробакам, бактеріям та мікро
бам.

На додачу до гамірливого й безладного натовпу 
медіа-шакалів, під’їзна алея забита зібранням громадян, 
які походжають перед святилищем, блокуючи вхід. У ру
ках у громадян — дерев’яні палі з приладнаними картон
ними щитами. На щитах англійські написи: «Убивці не
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заслуговують на спасіння!» На одному зі щитів напис: 
«Немає сліз для Тревора!» Обурений хаотичний натовп 
вимахує картонками і вигукує в такт: «Щоб йому горіти 
в пеклі! Щоб йому горіти в пеклі!»

Стильна гієна мас-медіа хапає розмальованими па
зурами мікрофон, прикрашений великою арабською 
цифрою «4», і стає просто перед об’єктивами камер. 
Вбрана у бізнес-костюм, з обличчям, підмальованим так, 
щоб приховати найменші дефекти шкіри, жінка-гієна 
каже, витріщаючись у камеру:

— Навіть сьогодні, коли убиті горем члени родин 
протестують під час похорон цього психічно неврівно- 
важеного молодого чоловіка, судмедексперти округу 
продовжують вивчати результати розтину трупа... — 
Каже далі: — Патологоанатоми стверджують, що вбив
ця, який влаштував стрілянину у школі, сам нещодавно 
став жертвою зґвалтування.

Завершивши заяву, гієна зобразила на обличчі по
смішку й каже:

— Як у мене зачіска — порядок? — Рукою видобула 
зі штанів плаский предмет і виконала над ним маніпу
ляцію. Предмет розкрився, і з нього висунулося ма
леньке дзеркальце. Роздивляючись власне зображення, 
медіа-гієна запитує: — У мене тіні під очима симетрично 
підведені?
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Знавіснілі журналісти злітаються, як стерв’ятники, 
на запах людської трагедії. Ціла зграя стерв’ятників, 
що ласують щедрими випорожненнями з анусу світової 
історії.

Обійшовши по краю цей похмурий карнавал, цей 
безладний вир негативних емоцій, цей агент, швидко пе
ресуваючись на кінцівко-ногах, крадькома проникає до 
святилища. Входить до постійного напівмороку, звич
ного для всіх святилищ. Бляклий інтер’єр, парафінові 
циліндрики з запаленими нитками відсутні, відсутні 
також і геніталії рослинного світу. І нікого з прихожан. 
Засохлої мумії місіс Ділі ніде не видно. Одна лише до
мовина, розщеплена навпіл для огляду мерця, яка стоїть 
на підставці, вкритій синім шовком. Стоїть просто під 
гіпсовими ногами мерця, який кровоточить червоною 
фарбою. Захисні перетинки очей трупа загоєні. Тревор 
Стоунфілд лежить у сорочці, яку зазвичай вдягають на 
відвідини святилища, шия пов’язана прапорцем. Завіса 
зі світло-жовтого волосся обрамляє лице Тревора на 
подушці. Сіткоподібний синець, залишений кахлями в 
джерельній кімнаті, тонкі червоні лінії ледь видніються 
крізь пудру на обличчі трупа.

Позаду домовини розташувався чоловік і вивергає з 
рота нескінченний потік англійських слів. Це —Диявол 
Тоні.
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Белькоче молебен — усякі дурниці про вічне життя, 
безневинність, наївність...

На передній лаві сидять чоловік та жінка. Предки 
Тревора Стоунфілда. Одягнені у все чорне. Ллють із 
очей рідину у спеціальні паперові серветки. Обличчя 
жінки прикрите схожою на рибальську сіть накидкою, 
що звисає з головного убору такого ж самого кольору.

Знадвору просочується скандування. Люди на вулиці 
гукають: «Щоб йому горіти в пеклі, щоб йому горіти в 
пеклі!»

А в святилищі звучить смиренний голос Диявола 
Тоні, хрипкий від недавньої травми, отриманої внаслідок 
нападу оперативника Магди. Підслизовий крововилив 
у горлі. Голос заглушується гамором, який здіймають 
протестувальники. Але Диявол Тоні продовжує бубоні
ти, тавруючи світло-жовтого нахабу як несамовитого 
збожеволілого безумця. Висміює Тревора як людину, 
в яку вселився демон, — звісно, в західному розумінні 
концепції Сатани. Вигадує для Тревора виправдання, 
сподіваючись, що Божество прийме і поблажливо по
ставиться до нещасного загиблого підлітка.

А оперативник «я» потайки промовляє у власному 
черепі вислів поблажливого імператора, веселого пра
вителя Беніто Муссоліні: «Історія святих — це головно 
історія схиблених людей».
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Кожна людина мусить заслужити на майбутні торту
ри, на власне жорстоке знищення, призначене і здійсню
ване Божеством. Навіть коли людина стоїть навколішки, 
белькочучи молитву в складені долоні, навіть коли ця 
людина поводиться з усією мислимою поблажливістю 
та добротою, навіть після такого Божество все одно 
підпускає у простату ракову пухлину, все одно насилає 
психа, щоб той убив найдорожчих та найулюбленіших 
дітей, родичів та близьких. Божество прагне гріховності 
людини, щоб виправдати цією гріховністю той страш
ний біль і ту страшну долю, які Божество так любить 
насилати на людей.

Провина людини виправдує провину Божества. Жор
стокість людини уможливлює ще більшу жорстокість, 
що її проявляє Воно.

Біля взятого в облогу входу в святилище чути гнівне 
скандування: «Щоб йому горіти в пеклі, щоб йому горіти 
в пеклі!»

А всередині укрилися роздавлені почуттям сорому 
предки світло-жовтого нахаби. Диявол Тоні благає за
хідного бога виявити милосердя і прийняти ущербні 
тлінні останки.

Ноги оперативника «я» займають позицію в тилу 
святилища, в точці, де урівноважуються гнів та сором. 
Цей агент потайки повторює всередині власного черепа: 
«...актиній, алюміній, америцій...»
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Насправді Божество, найпевніше, дуже зрадіє душі 
убитого нахаби. Божество воліє, щоб громадяни роби
ли помилки. Бо таким чином громадяни мають змогу 
вчитися на власних прикладах неправильної поведінки. 
Найкращим свідченням багатого життєвого досвіду є 
приховане каяття, бо це почуття є свідченням повного 
втілення намірів. Свідченням здійснених учинків. Розка
яння як найвища нагорода. Розкаяння як найсолодший 
та найприємніший результат. Найнадійніший доказ того, 
що громадянин здатен скористатися нагодою, здатен 
постійно зростати і самовдосконалюватися.

У штанях оперативника «я» сховані складена навпіл 
пачка паперової американської валюти, заляпана пляма
ми крові та фекалій Тревора. Вимазана спермою цього 
агента. Знецінена грошова одиниця, що не має прямого 
стосунку до жорстокого содомітського зґвалтування. 
Оперативник «я» витягує брудну пачку і потайки три
має в кулаці.

Раптом монотонний голос Диявола Тоні замовкає. 
У святилище проникає приглушений шум скандування: 
«...горіти в пеклі!» Обличчя Диявола Тоні обертається 
і помічає цього агента.

Цитую: «Історія святих — це головно історія схиб- 
лених людей».

Диявол Тоні не зводить очей з цього агента, і пред
ки Стоунфілда, слідкуючи за поглядом священика, теж
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повертають голови і помічають оперативника «я». Об
личчя чоловіка й жінки вкриті пухирцями та глибокими 
каньйонами зморщок, по яких стікає вода з очей. Об
личчя розчервонілись від припливу крові.

Кулак оперативника «я» міцно стискає брудні дола
ри. Цей агент зберігає позицію, зайняту в тилу святи
лища.

Предок-чоловік піднімає себе, розпрямляє коліна 
і повільно приймає вертикальну позу. Очі невідривно 
дивляться на цього агента, а обличчя блищить від вели
кої кількості води, що ллється з очей. Чоловік піднімає 
руку й махає, наче загрібаючи повітря. Показує, щоб 
цей агент наблизився. Підійшов до труни, до трупа і до 
Диявола Тоні.

Ніс Тревора, ще недавно зігнутий вбік, уже випрям
лено. Злі, як блискавки, блакитні очі закрилися навіки. 
Завіса жовтого волосся підпушена й причесана. Волос
ся підстрижене з нагоди майбутньої зустрічі з Божес
твом.

Думальний механізм оперативника «я» розмірковує. 
Сіра речовина, що наповнює череп цього агента, зважує 
моральні фактори, всі «за» і «проти». Чи не слід зробити 
зізнання? Може, якось полегшити чорні емоції, сум’яття 
і душевний розлад, від якого страждають предки Сто- 
унфілда? Може, розповісти про жорстоке анальне зґ
валтування в чоловічій джерельній кімнаті? Треворове
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освідчення про набуття Стокгольмського синдрому? 
Пояснити всі чинники, що призвели до дикого спалаху 
гніву під час гри «Модель Об’єднаних Націй?»

Але це знищить почуття симпатії з боку високопо
важної кішко-сестри.

Поставить під загрозу виконання благородної опе
рації «Хаос».

Зведе нанівець любов команди «Родина Кедр» до 
цього агента.

Зруйнує високу репутацію цього агента серед усіх 
громадян цієї громади.

Усередині власного черепа оперативник «я» потайки 
перелічує: «...стибій, аргон, миш’як...»

Раптом ноги цього агента роблять перший крок упе
ред, уперед — до трауру та смерті.

8 Карлик



Карлик 22

Депеша двадцять друга

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає двадцять другий звіт — спогад про найгіршу 
подію, що трапилася під час становлення цього агента 
у році такому-от. Подія: родинна трагедія внаслідок 
терористичного вбивства, дата така-от. Жорстоке 
вбивство невинних громадян муніципального району 
отакого.

До офіційного відома: у цьому звіті продовжую 
розповідь про історію раннього дитинства. Щоб під
креслити важливість ранньої підготовки цього агента. 
Добратися до причини страшної травми, яка визначила 
життя оперативника «я».

У цьому звіті йдеться про складання найпершого ака
демічного екзамену з метою визначити професійний на
прямок кожного юного громадянина. Усі присутні учні 
датовані чотирма роками після народження. Сидять 
за незчисленними рядами металевих парт, ізольовані 
всередині Міністерства побудови майбутнього після 
розлучення з компанією предків біля вхідного порталу.
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Востаннє цей агент бачив власних предків унизу біля 
крутих східців, що вели до входу. Піднімався довгим 
рядом східців, кожен з яких був вищий за коліно цього 
агента. Щоб здолати наступну сходинку, доводилося 
задирати ногу так високо, що колінний суглоб торкався 
грудей. Ціла орда однолітків видряпувалася сходами, 
насилу роблячи кожен крок. А опинившись нагорі й 
обернувши голови, виявили, що всі предки перетвори
лися на юрму з нерозрізненними обличчями.

Потім усіх дітей впустили всередину будівлі і повели 
коридорами, наказавши увесь час повертати праворуч, 
а потім ліворуч і зупинитися. Наказали не розмовляти. 
Не знімати пальт.

Цей агент потайки повторював: «...нобелій, осмій, 
кисень...»

Відлунюючи кроками, діти прийшли до печери без 
вікон, уставленої рядами парт — нескінченними, як ряди 
хвиль в океані між берегом та обрієм. Увесь величез
ний внутрішній простір заставлений незчисленними 
рядами парт. Усім дітям наказали зайняти положення 
сидячи. Не розмовляти. Наказали очікувати подальших 
наказів.

Парта оперативника «я» має поверхню, пошкоджену 
попереднім претендентом, — там видовбано арабськи
ми цифрами роки, що проминули ще до того, як народи
лися предки цього агента. Уславлені шановані предки.
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Ці цифри — свідчення панування вандалізму, доказ того, 
що діти нудилися в очікуванні екзамену, почувалися 
пригніченими від бездіяльності. Переживали — яке ж 
майбутнє визначить їм сьогодні доля: лікар чи гробоко
пач. Усіма шанований інженер-будівельник чи скромний 
прибиральник.

А ще в поверхню парти глибоким шрамом закарбо
вано вислів високоосвіченого правителя, шляхетного 
воєначальника Адольфа Гітлера: «Переможця вже ні
коли не спитають, чи казав він правду».

До того ж цілком можливо, що держава потайки 
спостерігає за дітьми, коли ті очікують екзамену. Мож
ливо, є багато прихованих відеокамер. Реєструють, чи 
підкоряються діти наказам, чи сидять спокійно, не ви
казуючи нетерплячки. Склавши руки і дивлячись попе
ред себе. Або бешкетують, метушаться. Для таких дітей 
уготована лише одна стезя: бикам хвости крутити.

Через довгий-предовгий час до приміщення повіль
но і немов неохоче заходить група наставників. Довго 
марширують уздовж кожного ряду столів, роздаючи 
письмові тести на численних аркушах паперу. Кожній 
дитині виділяють лише один олівець. Наставники на
пучують: дитина мусить підвестися після закінчення 
екзамену. І вийти з великого приміщення через двері, 
крізь які всі увійшли. На виході здати закінчений тест 
контролюючому наставнику.
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Тест на профпридатність вимагає знання ось таких 
типових відомостей: довести теорему де Мавра. Засто
сувати рівняння обертального моменту. Обчислити 
площу за допомогою формули многогранника. Рівнян
ня Біо-Фурьє. Рівняння обертальної кінетичної енергії. 
Вказати атомну вагу марганцю. Довгота і широта міс
та Рейк’явік. Нічого, що виходило б за межі інтелекту 
найтупішої дитини. Прості завдання, що не вимагають 
зусиль. Спрямовані лише на перевірку наявності чи від
сутності знань.

Перевести температуру за Цельсієм в температуру 
за Фаренгейтом. Перевести футо-фунти в ньютоно- 
метри.

Продемонструвати вміння застосовувати теорему 
Фейєрбаха. Теорему Силова.

Виявляється, що дарма турбувався, бо питання ви
явилися набагато легші очікуваного. Дата підписання 
Гентської угоди1. Відстань від Землі до Місяця, від Землі 
до Марса, від Марса до Юпітера.

Мислячий механізм оперативника «я» швидко 
впорався з тестом, давши відповіді на всі запитання. 
Потім оперативник «я» підвівся і здав тестові аркуші 
наставнику. Після цього наказали слідувати за наступ
ним наставником по коридору. Майже вся решта дітей

1 Гентська угода — підписана 1576 року між північними та південними 
провінціями Нідерландів угода, метою якої було об’єднання країни.
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залишилися сидіти, схиливши голови над партами, чу
хаючи потилиці й обгризаючи дерев’яні палички олівців. 
Дехто з дітей поснув, поклавши свої черепи на складені 
руки.

Ледь не підстрибуючи від радощів, цей агент швидко 
марширує, щоб об’єднатися з предками і повідомити, 
що екзамен виявився простим, на всі питання були дані 
правильні відповіді, тому є змога в майбутньому стати 
лікарем, інженером чи відомим хіміком. Майбутній пре
стиж може посприяти підвищенню соціального статусу 
предків. Можливо, виділять власний приватний туалет. 
Або ж власний автомобіль. Цей агент настільки зрадів, 
що не помітив, як разом з наставником потрапив не до 
виходу, а до іншої, набагато меншої кімнати. Знову на
казали сісти. Опинився за одним столом з невеличкою 
купкою дітей. Пізніше довідався, що цих дітей звуть 
Магда, Олег, Лінь і Тібор. Всі інші в кімнаті теж на
роджені чотири роки тому: Мань, Павло, Бобан, Шина 
і Бокара. А ще присутні Вакі, Метро, Саша, Чернок, 
Танек, Вігор. Усі ці діти — майбутні колеги оператив
ника «я».

Для офіційного протоколу: усі діти мовчки сидять, 
склавши руки і розпрямивши спини.

Пізніше дізнався, що всі присутні діти отримали на 
екзамені відмінні оцінки.
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Двері кімнати залишаються загоєними в стіну. Цей 
агент подумки повторює у своїй голові: «...самарій, скан
дій, селен...» Цьому агенту не терпиться знову побачити 
мотузку з випраними речами, що танцюють під невиди
му музику вітру: сорочки, штани, футболки. Спостері
гати, як поважно походжають численні голуби...

Однак у ту мить двері розгоїлися і до кімнати уві
йшов державний службовець у формі командира охоро
ни. На грудях гімнастерки того військовика красувалося 
багато золотих медалей та червоних стрічок. Збоку на 
ремені висіла кобура з 9-міліметровим напівавтоматич
ним пістолетом «беретта». Ноги були взуті в черевики з 
чорної полірованої шкіри. Стукаючи каблуками, офіцер 
пройшов через кімнату і зупинився перед дітьми.

Командир зняв формений головний убір, затиснув 
між рукою та тулубом і сказав, оглянувши кожну дитину 
по черзі: «Вітаю!» — Засунувши руку глибоко в кишеню, 
військовик витягнув звідти згорнутий чотирикутний 
папірець. Розгорнув. На папірці — надруковані слова. 
Піднісши папірець до очей, військовик почав читати:

— У цій кімнаті зібралися найкращі і найталано- 
витіші громадяни нового славетного покоління нашої 
держави!

Командир повідомив, що більшість однолітків і 
досі мучаться з тестами, виявляючи таким чином об
меженість своїх здібностей, які вони зможуть запро
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понувати у розпорядження держави в майбутньому. 
У найкращому разі решті екзаменованих судилося стати 
звичайнісінькими фізиками-ядерниками або космічни
ми інженерами.

— Одначе, — продовжив військовик, читаючи з па
пірця, — майбутнє дітей, які зібралися у цій кімнаті, дер
жава бере під повний контроль. Усім присутнім будуть 
у майбутньому забезпечені керівні посади в партійних 
та державних органах.

Потім військовик висловлює великий жаль через 
необхідність сповістити суворе й неприємне повідом
лення. Нагадує про численні факти, які свідчать про те, 
що Америка є постійним ворогом номер один нашої 
людинолюбної та миролюбної цивілізації. Корумпована 
й деградована Америка. Командир наводить статистику 
нещодавніх нападів Сполучених Штатів на наших невин
них громадян. Посилається на останні приклади теро
ристичних актів за участю американських бомбистів- 
смертників. Згадує підривні голлівудські фільми.

— Будучи нашими потенційними верховними кер
маничами, — читає командир з папірця, — ви мусите 
відкрити свій розум для великої мудрості, що міститься 
у вченні Леніна, Мао й Перона. — Поволі підвищую
чи голос, військовик каже: — Ви мусите спорожнити 
ваші голови і з радісною гостинністю запросити до них
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блискучі керівні ідеї високоповажних Гітлера, Сталіна 
й Троцького.

З сьогоднішнього ранку всі присутні у кімнаті стають 
вихованцями держави. Уряд виховає всіх присутніх для 
славетних справ у зрілому віці.

— Від сьогодні, — каже командир, — ви вже ніколи 
не будете самотніми у своїх думках.

Усі майбутні думки стануть лише відлуннями дер
жавних доктрин. Це буде просвітницьке ідеологічне 
виховання.

— Уранці поточного дня, — читає військовик з па
пірця, — центр столиці зазнав американського теро
ристичного нападу — найжорстокішого за всю історію 
нашої країни. Саме в той час, коли присутні в цій кім
наті складали іспит, ворожі агенти, підіслані Сполуче
ними Штатами, підірвали «брудний» ядерний пристрій, 
вбивши багато людей і заразивши велику територію. 
Згідно з повідомленнями, предки усіх присутніх у кім
наті загинули. Були жорстоко вбиті через примху де- 
монів-американців. Кохані батьки та родичі безжально 
знищені в результаті диверсії, здійсненої Сполученими 
Штатами.

Командир охорони прибрав від очей папірець із на
друкованими словами, склав учетверо і заховав у глиб 
кишені штанів. Потім каже:
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— Але не риданням та голосінням, а сумлінним на
вчанням мусять прийомні діти держави гідно вшанувати 
полеглих мучеників. — Каже: — Ще раз вітаю всіх із 
успішним складенням екзамену.

Цитата: «Переможця вже ніколи не спитають, чи 
казав він правду».

Цей агент пригадує тепер, як відмовився від поцілун
ку предка жіночої статі. Як натомість подав лише руку, 
побоюючись насмішок однолітків.

Помістивши формений головний убір на череп, ко
мандир охорони каже:

— Тепер найголовніше для держави — це спланувати 
акт помсти і сповна відплатити цим американським 
дияволам. — Каже: — Ідіть за мною.

Крутнувшись на місці, військовик іде з кімнати, уво- 
дячи слідком Тібора, Чернока, Вакі, Магду... Усі опе
ративники роблять перші кроки до нової майбутньої 
сім’ї. З точністю повторюють крок командира охоро
ни — стандартні 22,5 дюйма, через кожні вісім кроків 
наближаючись на п’ять ярдів до нової великої мети: 
вбивчої помсти.



Карлик 23

Депеша двадцять третя

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає двадцять третій звіт про відвідини навчання у 
громадському освітньому закладі отакому. Навчальна 
година отака. Урок фізичного виховання проводить 
тренер такий-от. Для офіційного протоколу: амери
канські навчальні ритуали особливо ефективні тоді, 
коли йдеться про потребу сегрегації молоді з найкра
щим інтелектом від молоді, обдарованої найкращими 
фізичними здібностями. Найпромовистішим прикладом 
є ритуал під назвою «Ухилися від м’яча». Під час цього 
ритуалу всі однолітки-хлопці беруть участь в удаваній 
битві під наглядом статево зрілих однолітків-дівчат.

На початку ритуалу фізично найсильніші особини 
чоловічої статі вибирають найкращих бійців, із якими 
підуть у битву, і таким чином перед пильним поглядом 
дівчат опиняються всі хлопці — від найбільш бажаних 
для розмноження до найменш бажаних. Після цього 
розділені на армії особини чоловічої статі несамовито
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кидаються на суперників і починають гамселити один 
одного надутими пузирями з латексної гуми.

У ході конфлікту хлопці з кращою мускулатурою за
вдають ушкоджень хлопцям, що вирізняються вищим 
інтелектом, але страждають від невисокого коефіцієнту 
зріст-вага, гіршого показника маси тіла і гіршої фігу
ри.

Під час змагання під назвою «Ухилися від м’яча» 
дівчата стають повністю свідомими того, які саме хлопці 
мають найкращі та найбажаніші фізичні якості. Відбра
ковані через травми особини чоловічої статі, громадяни 
зі слабкою розмножувальною функцією перегрупову
ються, проявляють ініціативу і, замість запліднювати 
партнерок та творити потомство, скеровують свою 
агресію в шахові клуби, зосереджують свої сексуальні 
амбіції на різноманітних гуртках, наприклад, на науко
вому клубі. Навчаються вміння дискутувати або опано
вують красномовство адвоката. Моделюють космічні 
кораблі та літаки. Позбавлені можливості сексуальної 
репродукції, ці люди вивільняють свій високорозвине- 
ний інтелект для подальшого навчання. А тим часом 
особини з кращими фізичними даними, обумовленими 
генетично, скеровують власну енергію на запліднення 
жіночих особин із високими фізичними даними.

Для блага суспільства конче потрібно відділити ін
телект від гарних фізичних даних.
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І все це досягається в битві, що зветься «Ухилися 
від м’яча».

До офіційного відома: до поточного дня оперативни
ка «я» завжди брали останнім до армій, що лупцювали 
одна одну накачаними камерами. Командири кожної з 
армій завжди сперечалися, не бажаючи включати в свої 
ряди цього агента. Командири казали: «Ми візьмемо 
всіх слабаків, тільки заберіть собі Карлика...»

Раніше дівчата корчили гримаси, демонструючи 
огиду, затискували ніздрі і тицяли пальцями в цього 
агента.

Але цього поточного дня події розвивалися за іншим 
сценарієм.

Поточного дня величезна більшість учнів-хлопців 
з’явилася на заняття в трикотажних футболках з на
писом: «Власність Ісуса». У таких самих футболках, 
як і в оперативника «я». Чесно кажу, не перебільшую. 
У гімнастичному залі хлопці підходили до цього агента 
і казали: «Гей, Карлику, ну ти й чувак!» — Питали: «Ми 
з тобою в одній команді, еге ж?»

Учасники-хлопці збираються докупи, щоб бути в полі 
зору репродуктивних особин жіночої статі, які займають 
позиції на протилежному боці арени. Серед усіх хлопців 
виняток складають лише оперативники Тібор, Олег та 
Чернок, бо не підходять до оперативника «я» і не носять 
таку саму футболку. Усі колеги-оперативники, вибрані

237



багато-багато поточних днів тому для тесту на проф- 
придатність і того ж похмурого дня зроблені сиротами 
якимось американським терористом. Оперативники 
Лінь, Мань і Танек просто стоять віддалік. Кидають 
гострі погляди на цього агента.

У цей момент колишній делегат із Брунею каже:
— Карлику, покажи мені, як ти вмієш ламати людям 

ноги!
А другий колишній делегат, із Бурунді, каже:
— Ні, ти спочатку навчи нас, як можна всіх повиру- 

бати ударом ліктя...
Проштовхавшись між цими двома типами, пан де

легат з Лаосу каже:
— Карлику, жевжику, навчи нас убивати ворогів од

ним мізинцем...
Роздувши груди глибоким вдихом, оперативник «я» 

цитує вислів поблажливого диктатора, амбіційного ре
гента їді Аміна: «Політика — як бокс: ви намагаєтеся 
нокаутувати своїх супротивників».

Раптом двері спортзалу розгоюються, і на порозі 
з’являється вчитель, що вестиме урок гри «Ухилися 
від м’яча».

Як тільки американський учитель показався в од
вірку, всі учні встали й гуртом сказали: «Вітаємо вель
мишановного високоповажного навчителя! Прийміть,
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будь ласка, нашу вдячність за ту мудрість, яку ви нам 
даєте».

Усі американські учні, хлопці й дівчата, вимовляють 
цю фразу.

Але є один виняток — цей агент.
І відразу ж усі учні починають змагатися за те, щоб 

завербувати цього агента у власну команду, починають 
умовляти оперативника «я» піти з ними пліч-о-пліч у 
битву, де основним і єдиним бойовим знаряддям будуть 
накачані латексні пузирі. Змушені уладнати суперечку 
за допомогою традиційного ритуалу: шпурляння мо
нетного платіжного засобу вгору, щоб усе вирішував 
бік, на який та монета упаде: орел чи решка. Позаду 
цього агента розташувалися дві армії, до яких призвали 
осіб із найкращими фізичними даними. Армії займають 
позиції на протилежних боках спортзалу. Озброюються 
однаковою кількістю надутих пузирів.

Учитель фізичного виховання вставляє поміж губ 
металічного равлика, равлика сріблястого кольору. 
Учитель дме в равлика, равлик верещить противним 
голосом — і в ту ж мить починають мелькати пузирі.

Простір спортзалу відлунює ударами гумових пузи
рів. Пузирі підстрибують і ляскають, вступаючи в кон
такт з деревиною підлоги. Ляскають, входячи в контакт 
з людською шкірою, зчісуючи та дряпаючи її. Вищать пі
дошви спортивного взуття, ковзаючи по відполірованій

239



підлозі. Громовий гуркіт біжучих ніг, переслідуваних 
ніг, нападаючих ніг. Один пузир, свиснувши, з шаленою 
швидкістю заліпив у писок президенту шахового клубу, 
сильно подряпавши шкіру. Другий боляче гепнув у пле
че переможця щорічних змагань, який виборов право 
отримувати стипендію.

І під градом смертоносних ударів надутих пузирів 
колишній пан-делегат від Бахрейну каже:

— Жевжику, навчи мене отого стусана ногою з роз
воротом!

Просить навчити Вибухового Стусанохука Мула.
Колишній делегат від Бірми, прикриваючи пузирем 

цього агента, благає:
— Агов, Карлику, покажи мені отой інший прийом 

з ударом ногою!
Просить навчити Хльосткого Удару Летючої Гієни: 

мах-бах!
У розпалі сутички, пускаючи на суперників град 

разючих ударів пузирем, шугаючи по спортзалу, як 
ракета, оперативник Танек займає позицію біля ліктя 
цього агента. Танек каже шепотом, чутним лише цьому 
агенту:

— Стережися, товаришу! Не спокусися дурнуватим 
обожнюванням американських бісів.

І в цю мить непомічений вчасно пузир гепає опера
тивника Танека в щоку лиця. Правила бою вимагають,
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щоб той агент покинув поле битви і зайняв позицію 
скраю спортзалу.

Очі колеги-оперативника з осудом дивляться на 
цього агента.

Оперативник «я» міцно стискає пальцями надутий 
пузир. Руки потужно, наче катапульта* кидають пузир, 
і той поціляє в солдата ворожої армії, оперативника 
Отто, який вважається одним з найкращих у її рядах. 
Від хльосткого удару Отто падає на дерев’яну підлогу 
залу, хапаючись за грудну клітку — зі склеплених від 
болю очей тече вода. Армія цього агента вибухає радіс
ним криком. Усі колеги-вояки торкаються долонями 
скальпу оперативника «я», куйовдять волосся. Кажуть: 
«Молодець, так тримати, Карлику!»

Негайно ж хапаю новий пузир і швиргаю його в опе
ративника Бокару. Від сильного удару в груди той аж 
хекнув і, обхопивши себе руками, гепнувся навзнак на 
підлогу.

Дівчата-спостерігачі верещать від захвату. Займаючи 
позицію посеред натовпу осіб жіночої статі, оператив
ник Магда дивиться на битву сумними очима і погла
джує руками поки ще плаский живіт. Молочні залози 
набухли від притоку гормонів.

Під погрозливими поглядами колег-оперативників 
цей агент перехоплює летючий пузир і запускає його, як 
ракету, просто в лоб оперативникові Ліню. Від удару пу
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зиря ніс того агента вибухає фонтаном липкої червоної 
крові. Пузир відлітає вбік і — стриб, стриб, стриб — за
лишає на баскетбольному майданчику круглі криваві 
відбитки.

Підсвинок-брат, що приймає, від захвату верещить, 
ледь не лусне:

— Це — мій брат! Бий іноземців™.
Оперативника Ліня видаляють із поля бою. А битва

триває. Ухиляючись від нищівного обстрілу пузирями, 
оперативник «я», хутко перебираючи ногами, займає 
позицію біля брата-підсвинка.

— Шановний брате... — знову ухиляюсь від пузиря, 
і продовжую: — ...дістань вісім штук снодійних пігулок 
«Рогіпнол» — і тебе навчать прийому Боксер Панда. — 
Кажу: — Зроблю з брата непереможного безстрашного 
бійця.

У цей момент руки оперативника «я» перехоплюють 
пузир і рятують іще одного брата по зброї — колишньо
го делегата від Конго. Кажу пану-делегату:

— Дістань мені один контейнер місткістю два кубічні 
фути, вироблений зі сталевого металу, — для потреб 
«Наукового ярмарку». — Кажу: — Навзаєм обіцяю на
вчити прийому Блискавичний Разючий Удар Кобри.

Швиргаючи пузирі і завалюючи поле битви впали- 
ми ворожими солдатами, цей агент обіцяє навчити По
двійного Удару Попідхмарного Кондора кого завгод

242



но, хто дістане п’ять фунтів добрива з нітратом калію. 
Навчити прийому Удар Стрибучого Кенгуру — бий-ті- 
кай! — кого завгодно, хто зможе дістати капсуль-дето- 
натор. А того, хто розживеться дистанційним годин
никовим механізмом на батарейках, оперативник «я» 
обіцяє натренувати робити смертельний прийом Кидок 
Рисі, яким можна запросто відбити комусь голову.

Серед гори поранених, під обстрілом крупнокалі- 
берних пузирів, цей агент доручає колишньому пану- 
делегату від Екваторіальної Гвінеї забезпечити поставку 
трийодиду азоту з нашатирного спирту, запозиченого зі 
шкільної лабораторії. Дає завдання колишньому делега
ту з Гамбії очистити сірчані реактиви. На тлі кривавих 
батальних сцен доручає делегату з Перу дістати 17,67 
унції перекису натрію найвищої очистки.

А тим часом жорстока й хаотична війна триває. Шля
хетні солдати хоробро помирають на полі бою. Місця 
полеглих займають новобранці, що пожадливо прагнуть 
якомога швидше навчитися вбивати. Вищать підошви 
численних черевиків. Чути глухі удари снарядів-пузирів. 
Усі прагнуть насильства.

Раптом колишній пан делегат від Малаві каже:
— Карлику, нарешті я до тебе дістався! — Виставив

ши лікоть, каже: — Нумо зламай мені руку! У мене на 
наступній парі екзамен по роману Джордж Еліот «Сай- 
лес Марнер».
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Вимагаю у цього делегата годинниковий пристрій.
Малаві відказує:
— А мій радіогодинник підійде?
У цю ж саму мить кулаки оперативника «я» здій

снюють Смертельний Копняк Гігантського Лелеки — 
дринь-бздинь! — і ламають тоненьку ліктьову кістку 
делегата. Трісь! Зламана кістка проштрикується крізь 
шкіру передпліччя. Оголяється м’язова тканина. Поба
чивши завдану шкоду, делегат від Малаві в ту ж мить 
підкочує очі під лоба і падає на коліна, а потім валиться 
набік і простирається непритомний на підлозі. Екзамену 
за романом «Сайлес Марнер» не буде.

Цитата: «Політика — як бокс: ти намагаєшся нокау
тувати своїх супротивників».

Високоповажний учитель фізичного виховання виду
ває вереск із сріблястого равлика. Надутий пузир скаче, 
залишаючи сліди кров’ю, що витекла з носа оператив
ника Ліня, втрамбовує кров у деревину, вимазує в кров 
обличчя воїнів, залишає червоні плями на руках.

Місце, де точиться війна пузирів, те ж саме, де відбу
ваються ритуальні парувальні танці. Те ж саме, де про
водять гру «Модель ООН». У бетонній стіні застрягла 
рикошетна куля з револьвера Тревора Стоунфілда. По 
периметру цього спортзалу зайняли позиції поранений 
Тібор, поранені Отто, Бокара й Лінь. Колеги-оператив-
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ники кидають похмурі погляди і тихо клянуться, що 
невдовзі організують напад на цього агента.

І ось уже багацько колег-вояків, колишніх делегатів 
від Антигуа, Латвії, Лесото, від Науру, Непалу та Нігерії, 
нічого не вивчивши про Сайлеса Марнера і страхаючись 
майбутнього екзамену, всі прагнуть, щоб кулаки опе
ративника «я» швидко перетворили їх на безпомічних 
калік — дринь-бздинь!



Карлик 24

Депеша двадцять четверта

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає двадцять четвертий звіт про перебування за 
святковим столом у колі родини Кедр. Ця американська 
святкова їжа зветься День Подяки. Присутні: дебелий 
корово-батько, брат-підсвинок, курко-матір та кішко- 
сестра. Родина-приймач з’єднала всі руки й утворила 
огорожу навколо щедрого святкового столу. Скандують 
релігійне заклинання отаке-от. У першому святкуван
ні Дня Подяки в 1621 році брали участь представники 
аборигенного народу Сполучених Штатів, який вдячні 
прибульці потім завоювали і підкорили.

До офіційного відома: кишечник оперативника «я» 
страждає від постійних розладів, спричинених типо
вим меню типової американської родини. Тушковані 
волокна м’язів полковника Сандерса. Величезний асор
тимент різноманітної плоті. Безумний вибір сирів, во
локон та продуктів молочних залоз різних домашніх 
тварин. Шлунки громадян Сполучених Штатів змушені 
виконувати каторжну роботу, перетравлюючи всю цю
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їжу. До меню входять харчі усіх культур, та народів сві
ту: кукурудза, рис, пшениця, картопля. Кожен і всякий 
американський громадянин мусить снідати, обідати і 
вечеряти, а його шлунок мусить толерувати безконечну 
кількість безперервно пропонованих новинок: фондю, 
дім сум, яловичина по-велінґтонськи. Кишечнику весь 
час загрожує якась лазанья, бурріто, кремові пиріжки.

Уся краса, створена Божеством, урешті-решт опи
няється в роті американця, проходить через кишечник 
і виводиться через анус у вигляді екскрементів.

Крім того, харчова промисловість весь час вивергає 
потік новітніх меню, і кожного разу це якісь нові, ще не 
бачені тортури: біфштекс по-татарськи, розпушена пас
тила, аспартам. Мікрохвильовки всякчасно заряджені 
стріляючим попкорном, електродуховки всякчасно за
биті піцею.

Кістлява лапа курко-матері тягнеться до цього аген
та, хапає за щоку і стискає шкіру лиця. Курко-матір каже:

— Я казала Карлику, що він може готувати будь-яку 
національну страву, за умови, якщо він не забиватиме 
теля просто в мене на кухні.

Уранці поточного дня оперативник «я», надавши 
голосу найпокірливішого та найсмиреннішого вира
зу, попрохав курко-матір дозволу приготувати страву, 
придуману на батьківщині цього агента. Зустрів госпо- 
диню-матір посеред домашніх кухонних причандалів
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біля кухонної шафи з безліччю різноманітних харчових 
продуктів.

Надавши власному обличчю подоби турботливості, 
випромінюю палку синівську любов. Зіщуливши очі, імі
тую благальний вираз обличчя тупої американської ди
тини. Цілком резонно, що коли матір-приймачка завжди 
готує такі смачні страви й весь час прикута до плити, 
то на знак подяки цей агент мусить догоджати родині- 
приймачу. І зокрема, брати участь у Дні Подяки.

Починаючи ритуальну вечерю, брат-підсвинок за
вантажує м’ясо до власного рота і пережовує м’язові 
тканини.

Піднесши руку з виделкою до обличчя і пильно вдив
ляючись у шматок м’яса, матір-приймачка встромляє в 
нього носа, принюхується і мимохідь каже:

— До речі, ви чули? Глена заарештували за наругу над 
Тревором. — Прихиляє власний торс до корово-батька 
і пошепки додає: — За сексуальну наругу.

Курко-матір скривилася й веде далі:
— Не розумію, як Глен Стоунфілд посмів показати

ся після цього в церкві та ще й ридати над домовиною 
свого сина. Ну, після того, як він жорстоко зґвалтував 
Тревора.

Прекрасні харчові продукти містять надмірну кіль
кість кухонної солі. І смачна телятина, і приємні на смак 
рисові зерна з вершковим маслом, і картопля з молоч
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ними жирами — усе це просякнуте величезною кількіс
тю кухонної солі. Спричиняє великий апетит до води, 
викликає потяг до сильногазованих напоїв.

Підсвинок наминає м’ясо, а кішко-сестра, корово- 
батько та курко-матір — усі насолоджуються газова- 
ними напоями.

Інгредієнт кухонна сіль спричиняє гостру спрагу.
Розширивши ніздрі і глибоко вдихаючи запах туш

кованої яловичини, матір витріщається на виделку з 
м’ясом і каже:

— При розтині трупа було виявлено, що у Тревора 
були шрами. — Мати каже, повернувши череп так, що 
над маленьким шматком яловичини залишилася тільки 
одна ніздря: — Шрами в сідниці. — Верхній та ниж
ній передні різці дотягуються до шматочка на виделці, 
вгризаються, відщипують тонку м’язову волокнинку, 
і курко-матір каже: — А тріщини в анусі... вони мали 
вигляд свіжих...

Корово-батько вдихає аромат, що йде від виделки з 
м’ясом, і каже:

— Гм-м-м... Досить смачно. Чесно кажучи, ще ніколи 
не доводилося їсти таку добру яловичину.

Цей агент пояснює, що на батьківщині оперативни
ка «я» яловичину не споживають. Згідно з культурою 
країни цього агента, ця тварина вважається талісманом. 
І тільки. Щось на кшталт домашнього улюбленця.

249



Брат-підсвинок зупиняє руку з виделкою, і та за
вмирає напівдорозі від тарілки до рота. Брат-приймач 
витріщається на шматочок м’яса і питає:

— Це яловичина? — Потім витріщається на цього 
агента. Питає: — Це ти приготував?

Хитра кішко-сестра питає:
— А чому ця яловичина така солона?
Пояснюю, як цьому агентові спочатку довелося при

дбати тварину, прибрати ошийник із ідентифікаційними 
медальками і здійснити безболісне умертвіння за допо
могою голововідкручувального прийому «Ніжні обійми 
пташиних крил» — круть-верть! — і настала миттєва 
смерть. Потім оббілував кістяк, видалив пазурі, вимочив 
м’ясо і запік у каструлі при температурі 400 градусів, 
додавши розмарину.

Дебелий корово-батько, насмішливо примружив
шись на цього агента, каже:

— Тобі слід трохи попрацювати над твоєю англій
ською. Корови не мають пазурів. Корови мають ко
пита...

Брат-підсвинок скорочує власний трапецієподібний 
м’яз і знизує плечима, піднімаючи їх аж до вух. Продов
жуючи наминати м’ясо, каже:

— Пам’ятай, малюче, що ти обіцяв навчити мене вби
вати людей голими п’ятами. — Раптом обличчя брата 
обм’якло. Шия гойднулася. Спинний хребет зігнувся, і
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підсвинок пірнув носом у таріль зі смаженою картоплею. 
Потім повалився додолу з вимазаним писком, зітхнув 
і вже крізь сон промовив: — Усе ж сподіваюся, що це 
була яловичина з крамниці Вільсонів. — І, майже за
снувши, додав: — Терпіти не можу, коли у газонокосарку 
потрапляє коров’ячий кізяк!

У цю ж мить нахиляє голову і клює дзьобом кур- 
ко-матір, а потім встромляє своє гостре підборіддя в 
скатертину на столі. Голова корово-батька теж повільно 
хилиться, хилиться — аж поки не здійснює м’яку посад
ку серед тарілок із харчами.

А в газировці — дебела порція флунітразепаму, тобто 
«Рогіпнолу», чиї пігулки розчиняються, не підфарбову
ючи воду.

А ще у воді розчинена чимала кількість гамма-гідрок- 
симасляної кислоти, безколірної GHB.

Плюс насичена суспензія білого порошку гідрохло- 
риду кетаміну.

Захисні перетинки очей кішко-сестри часто-часто 
кліпають. То заплющуються. То враз розплющуються. 
Приймачка-сестра поволі хилиться набік і зрештою 
гепається щокою лиця на стіл. Белькочучи крізь сон, 
кішко-сестра каже:

— Карлику, ти — підступний зрадник! Якщо я про
кинуся вагітною, то тобі таких підсрачників від мене 
перепаде...
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Погладжую волосся кішко-сестри, товстий шар во
лосся, що вкриває череп, а губи оперативника «я» по
шепки цитують вислів великого провісника, піонера- 
першопрохідця Малькольма Ікса: «Майбутнє належить 
тим, хто до нього готується».

Заглиблюю руку оперативника «я» в штани кішко- 
сестри, що зберігають тепло жіночих стегнових м’язів. 
Цей агент видобуває з кишені освітлювальний циліндр, 
натискає вмикач, але світло не спалахує. Знервовано 
струшує циліндр, але світло все одно не з’являється. 
Електрична лампочка ціла. Оперативник «я» припускає, 
що сіла батарейка.

Дістаю зі штанів кішко-сестри баночку з цілющою 
чорною фарбою.

Після цього оперативник «я» змушений залізти під 
родинний стіл, повзучи на колінах та руках. Повністю 
зник під скатертиною. Повзу, поки не опиняюся перед 
колінами матері-приймачки, впершись черепом у край 
материної спідниці. Пальці оперативника «я» беруться 
за вишитий еластичний край материної нижньої білизни 
і стягують її, оголивши лобок із підстриженим волоссям. 
Цей агент плечима розсовує материні стегна, щоб дати 
змогу пальцям дослідити вагінальний отвір. Отвір щед
ро залитий слизовими виділеннями. Засунувши пальці 
глибше в отвір, оперативник «я» намацує невеличкий 
пластмасовий снаряд, що генерує слабку вібрацію.
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Усередині м’язового отвору відчуваються слабкі й не
регулярні скорочення серцевого м’яза. Щоб витягнути 
снаряд, створюю кулаком щось на кшталт вакууму і, 
рухаючи кулак до себе, як поршень, нарешті вивіль
няю вібратор із м’язового каналу. Повністю вивільнив
ши пристрій, бачу, що це вібратор яскраво-жовтого 
кольору. Кручу половинки в різні боки, поки вібратор 
не розділяється навпіл. Виймаю циліндричні батарейки. 
Несправну батарейку вставляю в снаряд. Скручую дві 
половинки докупи. Встромляю вібратор назад — гли
боко у дітородний отвір приймаючої матері.

Натискаю вимикач, і циліндр продукує яскраве світ
ло. Значить, батарейка нова.

Цей агент бере одну ложку і до блиску натирає її 
об рукав футболки. Розташувавши западину ложки як 
дзеркало попереду себе, цей агент починає накладати на 
обличчя чорну фарбу. Зображення обличчя спотворене 
і ввігнуте всередину. Розмазую чорну фарбу по губах. 
Фарбую під очима, стираючи зображення оперативника 
«я». Фарбую доти, поки зображення у відполірованій 
ложці не зникає.

Після цього цей агент кладе два пальці на шию кішко- 
сестри. Намацує биття серцевого м’яза сестри — слабке 
і рідке. Прибравши пальці, цей агент залишає на шиї два 
чорні овальні відбитки. Підсовує відполіровану ложку 
під ніс кішко-сестрі, і ложка затуманюється від потоку
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видихуваного повітря. Значить, ще жива. Прибравши 
ложку, цей агент каже:

— Єдине, що життя гарантує людям, — це неминучу 
смерть. — Каже: — Життя на батьківщині кішко-сест
ри — це безконечне змагання для визначення найбільшої 
популярності. Американські громадяни є рабами свого 
бажання подобатися і привертати увагу співгромадян.

Прагнуть симпатії та обожнювання, наче наркотику. 
Нагально потребують пристрасті та емоційного пориву 
з усіх мислимих напрямів.

Очі оперативника «я» спостерігають, як наквацьо- 
вані губи цього агента залишають чорний слід на губах 
кішко-сестри. Прокинувшись, сестра подивиться у дзер
кало і виявить на губах чорний поцілунок.

Цей агент міг би запросто завантажити кішко-сестру 
у платформу для спання і видалити з сестри всю одіж. 
Загнати набухлий пеніс у голу беззахисну вагіну. По
хапцем залишити численні чорні поцілунки на сосках 
грудей та зовнішніх статевих органах.

Міг би видобути ампулу з ціанідом із кутнього зуба. 
Роздавити ампулу щелепною кісткою і відхаркнути 
ціанід на губу приймаючої сестри.

А коли кішко-сестра опиниться на краю смерті, коли 
серце уповільниться так, що виникне загроза невідво
ротного ураження мозку, то в той момент ще живий 
оперативник «я» зробить заяву. Губи цього агента по
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цілують червоні губи сестри і залишать на них чорний 
слід. Цей агент скаже: «Якби міг завоювати кохання 
сестри, то не хотів би ніякого іншого кохання...»

Але замість запліднювати кішко-сестру, замість уби
ти ціанідом, ноги оперативника «я» роблять короткий 
марш-кидок до сплячого корово-батька. Заплівши паль
ці у волосся батька-приймача, цей агент піднімає череп 
корово-батька зі столу. Але волосся легко від’єднується 
від скальпу. Пасма виявляються штучними. Виходячи з 
положення, оперативник «я» вставляє два пальці у ніз
дрі і, наче підйомним краном, відриває обличчя батька- 
приймача від столу. З рота корово-батька виривається 
потужне хропіння. З розстебнутої сорочки цей агент 
цупить беджик-перепустку.

Тримаючи голову за ніздрі, цей агент заганяє поліро
вану виделку під край протезного ока в черепі у при
ймаючого батька. Загнавши виделку якомога глибше 
та доклавши певного зусилля, цей агент намагається 
видовбати очне яблуко. Око дуже схоже на справжнє, 
з численними кровоносними судинами. Райдужна обо
лонка переливається всіма відтінками зеленого кольору. 
Око набрякло і готове вискочити з черепа. Залишилося 
докласти останнє рішуче зусилля.

Кішко-сестра, насилу відірвавши голову від столу, 
примружує очі, щоб краще придивитися, і каже чорни
ми губами:
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— Карлику, це ж його здорове око! — І додає, безсило 
заплющивши захисні перетинки: — Спробуй витягнути 
друге... А то буде тобі халепа... — Приймачка-сестра 
знову вмощує свій череп на столі і знесилено белько
че: — Поцупиш мені картридж для принтера, гаразд? — 
З цими словами кішко-сестра вирубається і, обдовбана 
седативними пігулками, поринає у глибокий сон.

Невже кішко-сестра чула, як цей агент зізнавався в 
коханні?

Якщо так, то під час цього зізнання сестра могла 
дізнатися про найпотаємнішу таємницю оперативни
ка «я».

Швидко прилаштовую ложку до протилежного ока 
батька-приймача. Заганяю ложку між очним яблуком та 
очною западиною. Натискаю на руків’я ложки.

Усередині черепа мовчки повторюю: «...стронцій, 
плутоній, уран...»

У цю ж мить скляне око-протез вискочило, зрико- 
шетувало від склянки з водою, відскочило від черепа 
заснулого брата-підсвинка і, плюхнувшись серед пере
соленої смаженої картоплі, презирливо витріщилося 
на цього агента.



Карлик 25

Депеша двадцять п’ята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає звіт про секретну підготовку цього агента у 
році такому-от. Того поточного дня навчався філо
софії невидимої війни, яку сповідував високошанов
ний фельдмаршал такий-от. Слухав лекцію про роль 
геніталій оперативника в потаємному шпигунстві, про 
необхідність усім агентам користуватися цією зброєю 
для того, щоб батьківщина оперативника «я» досягла 
світового панування.

До офіційного відома: продовжую розповідати іс
торію раннього дитинства. Щоб підкреслити важливість 
ранньої підготовки цього агента, якому на той поточний 
момент виповнилося вісім років із дня народження.

Згідно з наставлянням високоповажного фельдмар
шала, геть усі дорослі чоловіки в Сполучених Штатах 
найбільше полюбляють секс верхи на дітях. Пускають 
слину, бачачи геніталії малих дітей.

Під час лекції високошановний та поважний фельд
маршал зайняв таку позицію, щоб бути у полі зору всіх
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учнів. Широко розставив ноги у черевиках чорного ко
льору, заправивши формені брюки — як і належить за 
уставом — у халяви зашнурованих черевиків. Зімкнув 
руки за спиною. Чорна гімнастерка прикрашена рядами 
численних золотих медалей, прикріплених з боку серце
вого м’яза. Медалей за відвагу. Медалей за страждання. 
Голос високошановного фельдмаршала звучить гучно, 
як сурма. Суворі очі жодного разу не кліпнули.

Оперативники Магда, Танек, Отто, Тібор, Бокара, 
Лінь — і решта — сидять і уважно слухають. Трохи рані
ше, коли фельдмаршал бадьорим кроком увійшов до 
приміщення, всі агенти в один голос привітали вель
мишановного воєначальника:

— Вітання високоповажному високошановному вчи
телю.

По приміщенню в унісон прокотилося:
— Прийміть, будь ласка, нашу вдячність за мудрість, 

яку ви нам даєте.
Фельдмаршал уклоняється, злегка нахиляючи го

лову.
Всі оперативники теж уклоняються.
Як пояснив фельдмаршал, історія свідчить, що всі 

американські чоловіки є прихованими гомосексуаліс
тами. Усі тишком пожадливо мастурбують, підглядаючи 
за особами тієї самої статі. І таким чином сприяють за
гальній деградації. Тому для того, щоб отримати доступ
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до урядових кіл і здобути владу над якимось індивідом, 
оперативник мусив просто вступити в гомосексуальний 
зв’язок з американцем. А потім шантажувати цього ін
дивіда, погрожуючи викрити його як прихованого збо- 
ченця. Відповідно до цієї стратегієї, яка широко засто
совувалась у минулому, жертва шантажу буде змушена 
постачати означеному оперативнику секретну урядову 
інформацію — і гроші. Виконувати всі забаганки через 
страх бути публічно затаврованим як содоміт.

Під час цієї глибокої та пізнавальної лекції руки 
славетного фельдмаршала торсають пряжку ременя. 
Розстібають пряжку. Геть витягують ремінь зі штанів. 
Потім тягнуть край гімнастерки з-під штанів, аж поки 
гімнастерка не витягується і не обвисає, зібгана числен
ними некрасивими складками.

Поважний фельдмаршал ділиться безцінним досві
дом, набутим під час незчисленних болісних спарову
вань. Інформацією, отриманою через принизливе зля
гання з великою кількістю американських сенаторів, 
губернаторів штатів, начальників штабів.

Золоті медалі, що прикрашають груди фельдмарша
ла, — це нагорода за те, що він перетерпів таке прини
ження.

Раптом фельдмаршал згинає ноги в колінах і нахиляє 
тулуб, щоб розв’язати шнурок на одному черевикові. 
Потім нахиляється і розв’язує шнурок на другому че
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ревикові. Після цього вельмишановний фельдмаршал 
стає босоніж на підлогу, залишивши порожні черевики 
осторонь.

Починаючи з сучасної ери, пояснює славний фельд
маршал, деградовані Сполучені Штати радо приймають 
до себе таких дегенератів. Америка відверто хизується 
содомією і несе її гордо, як прапор. Уже ніхто нічого не 
боїться, ніхто нічого не соромиться, і погрозою викриття 
вже не здобути ані цінної інформації, ані грошей. Шан
таж перестав бути ефективною стратегією. Пальцями 
рук мудрий фельдмаршал розстібає ґудзик та ширінку і 
виступає з формених штанів. Акуратно склавши штани, 
кладе їх поверх черевиків. Потім відставляє черевики 
та штани убік.

Тепер славетний фельдмаршал залишається в самих 
лише гімнастерці та трусах-бікіні. Труси бікіні — од
нотонного оливкового кольору. Походжаючи на тон
ких кінцівках ніг, укритих буйними заростями чорного 
волосся, мудрий фельдмаршал каже: «Важливо знати, 
що після пальцьової стимуляції американського анусу 
оперативник мусить завжди прати начисто руки».

Видає всім оперативникам латексні покриття для 
рук. Видає желатинову змазку — прозору і безбарвну.

Фельдмаршал емоційно вигукує, дивуючись із не
розбірливості дияволів-американців, готових до будь- 
яких генітальних контактів. Америка дожилася до того,

260



що навіть відомі актори засовують собі в дупи гризунів. 
Фалоси та отвори гадюк-американців завжди вкриті 
різними бородавками та наростами, вони вузлуваті й 
горбкуваті, наче якісь морські істоти, анемони чи тре
панги, — так багато на них різних венеричних борода
вок.

— Унаслідок таких частих гомосексуальних контак
тів, — каже фельдмаршал, — американські анальні от
вори хронічно інфіковані. Є постійними переносниками 
хвороб.

Руки поважного фельдмаршала ще не скинули влас
них трусів-бікіні.

Танек роздає латексні покриття для рук та желатин 
оперативникам Отто, Шині, Олегу, Вакі, — аж поки 
цими засобами не оснащаються всі оперативники.

Думальний пристрій оперативника «я» беззвучно 
повторює: «...вуглець, церій, цезій...»

— Украй важливо, — пояснює фельдмаршал, — роз
винути в собі здатність швидко визначати місцезнахо
дження простати або уретральної губки для негайної 
стимуляції. — Не знімаючи трусів-бікіні, які маскують 
геніталії, фельдмаршал продовжує: — Американська 
нація культивує культуру сексуальної пристрасті і ба
жання...

Згідно з лекцією, всі зусилля Сполучених Штатів 
спрямовані на те, щоб збурити бажання, роздмухати
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хтивість, розпалити потяг. Кожного поточного дня аме
риканським покидькам пропонують безліч об’єктів ба
жання. Безліч формул успіху. Широкий вибір релігій, 
професій та стилів життя. Пропонований асортимент 
настільки широкий, що здійснити свідомий вибір прак
тично неможливо. Це призводить до відсутності щастя, 
до безперервної гонитви за наступним об’єктом бажань. 
Це може бути і матеріальна річ, і чуттєвий досвід, і ре
продуктивний напарник чи напарниця.

Засунувши палець за еластичний пояс бікіні, фельд
маршал пояснює незрівнянно вищу природу нашої 
батьківщини. Тут не існує державного заохочення ши
роти вибору. Вибір кожного громадянина є суворо об
меженим. Йому пропонуються найкращі і найпростіші 
варіанти вибору помешкання, освіти, кар’єри та парт
нера. Мудрі та освічені державні службовці не дозволя
ють громадянам зазнати стресу та сум’яття через над
мір можливостей, стресу через подив або через високі 
почуття та прагнення. Щоб дати народу більше щастя, 
наша батьківщина скеровує всіх громадян по єдиній 
дорозі правильного життя. Щоб уся життєва енергія 
індивіда йшла на досягнення шляхетної мети. Оглуш
ливий гармидер незчисленних і спокусливих варіантів 
вибору не потрібен. Не потрібне сум’яття, спричинене 
необхідністю робити особистий вибір.
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— Трохи згодом цього поточного дня, — каже 
фельдмаршал, — буде продемонстровано правильний 
спосіб ховання презервативу за щокою, щоб завжди 
можна було скористатися цим презервативом під час 
орально-генітального контакту з американським пре
зидентом. — Каже: — Таким чином можна запобігти 
вибуховому розбризкуванню президентської сперми. 
Презерватив — найефективніший запобіжний засіб, 
вкрай необхідний предмет туалету.

І фельдмаршал цитує вислів відомого воєначальника, 
хороброго пророка їді Аміна: «Не можна бігти швидше 
за кулю».

Після цього руки фельдмаршала беруться за елас
тичний пояс бікіні. Витягає з трусів одну ногу. Потім 
другу — і поглядам оперативників відкриваються роз
кішні геніталії, що звисають нижче фалд гімнастерки 
з численними золотими медалями. Щоб мати успіх в 
Америці, оперативник мусить стати довершеним сексу
альним бійцем. У бісівській культурі деспотичних Спо
лучених Штатів агенти мусять набути статусу об’єкта 
найпристрасніших бажань.

Шия вельмишановного фельдмаршала нагинається. 
Нагинаються плечі. Нагинається торс, а потім — і весь 
тулуб. Перед зібранням учнів-оперативників предстала 
дещо плюскла лупа фельдмаршала.
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Дихання цього агента стало слабеньким-слабеньким, 
частим-частим. Серцевий м’яз пульсує швидко-швидко. 
Руки оперативника «я» тремтять дрібним дрожем. По
тайки охоплений страхом, оперативник «я» беззвучно 
повторює: «...кобальт, мідь, кюрій...»

Цього поточного дня вивчаємо розташування про
стати. Наступного поточного дня — розташування клі
тора. Другого наступного поточного дня — розміщен
ня сосків. Вивчатимемо стимуляцію губ. Стимуляцію 
мошонки. Навчатимемося всіх можливих сексуальних 
збочень. У боротьбі з американськими хижаками всі 
оперативники-випускники мусять бути фахівцями 
у справі задоволення всіх педофілів, щоб потім мати 
змогу їх шантажувати.

Усі оперативники дивляться, як зморщене очко вель
мишановного фельдмаршала стиснулося до маленької 
окружності. Як міцно зав’язаний вузол. Потім розшири
лося і почервоніло, наче велика й огидна червона квітка. 
Потім знову стиснулося. І знову розслабилося.

Нутрощі оперативника «я» охоплює спазм. Стра
вохід заповнюється гіркою шлунковою кислотою. Бор- 
лак стрибає від відчайдушних намагань стримати блю
воту.

У цій країні існує повна свобода не мати вибору. Зате 
існує єдиний неминучий обов’язок: приреченість.
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Можна вискочити з-за столу, застосовувати прийом 
Убивчий Стусан Кенгуру — трісь-блись! — і послати 
фельдмаршала в нокаут, щоб цей агент міг вирватися з 
класної кімнати. Утекти з країни.

Цитата: «Не можна бігти швидше за кулю».
Цьому агенту довічно судилося насолоджуватися 

комфортом цієї пастки.
Усі без винятку студенти миттєво вдягають латексні 

наручні покриття, а фельдмаршал нагинається і присі
дає, демонструючи червону гофровану поверхню ануса 
як тему сьогоднішнього заняття. А потім наказує пер
шому агенту-добровольцю назвати власне ім’я.



Карлик 26

Депеша двадцять шоста

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає звіт про відвідини шкільного джазового хору — 
цих тортур над тортурами. Нещодавно розпочав май
струвати знаряддя масового знищення отаке. Недавня 
вилазка з метою здобуття смертельного нейротоксину 
отакого Завершилася успішно. У знарядді буде вико
ристано метод розпорошення отакий. Для офіційного 
протоколу: під час гучного мекання пропагандистських 
пісень строїв на шкірі лиця такі ж радісні міни, як і коле- 
ги-студенти. Усі возвеличували аграрний штат США на 
ім’я Оклахома і примітивні умови існування, що змушу
ють мешканців використовувати кінну тягу для колісних 
транспортних засобів, надміру оздоблених усілякими 
штучками-дрючками.

Цього агента встановили посеред численної шеренги 
студентів, відібраних по тональності, і оперативнику «я» 
довелося терпіти верескливі голоси, що виривалися з 
ротів осіб жіночої статі. Диригент наказував цьому аген
ту подавати голос лише тоді, коли вимагалося пищати
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фальцетом, певні частини пісень. У цих піснях ішлося 
про наївних і простодушних красунечок та красунчиків. 
Про пшеницю з людину заввишки та зерно з голуб’яче 
яйце завбільшки. Ідіотські безглузді слова. Але була 
вказівка: усміхатися й робити радісний вираз обличчя 
попри явно безумні слова пісень.

До офіційного відома: цього поточного дня більшість 
американських газет мали на передній сторінці слова, 
надруковані крупним шрифтом. У заголовках ішлося, 
що державні правоохоронні органи заарештували Глена 
Стоунфілда і звинуватили його в зґвалтуванні власного 
сина. Газети розмістили розмите фото Глена Стоунфілда 
з очима, залитими великою кількістю води, коли право
охоронці начіпляли на нього залізні браслети. Особа жі
ночої статі Стоунфілд теж лила з очей воду, піднявшись 
навшпиньки і притиснувши долоні до щік лиця чолові
ка, — складені трубочкою губи ось-ось доторкнуться 
до губ предка чоловічої статі. При вдяганні браслетів 
Глен Стоунфілд пручається. Руки особи жіночої статі 
Стоунфілд ось-ось відірвуться від лиця чоловіка.

Під час радісного мекання про принади штату Ок- 
лахома складена газета із зазначеною фотографією схо
вана в штани цього агента. Пальці оперативника «я» 
читають навпомацки, через друкарську фарбу відчу
ваючи горе предків Тревора Стоунфілда. У черепі цей 
агент подумки цитує вислів безжального керманича,
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жорстокого тирана Адольфа Птлера: «Важлива не прав
да, важлива перемога».

Посеред радісного завивання про поля колосистої 
пшениці та пасовиська з гігантськими коровами чути 
шепіт:

— Карлику?
Голос жіночий. Це — кішко-сестра. Каже:
— Минулого вечора, на День Подяки — пам’ятаєш? — 

Сестра стоїть відразу ж за цим агентом, посеред натовпу 
верескливих дівчат. Хвиля солодкого теплого видиху 
кішко-сестри вдаряє цього агента у вухо.

Голос сестри губиться серед грандіозного шуму — то 
хор вихваляє принади великого міста Канзас. Яке воно 
сучасне. Аж розриваються від гордості за це місто. Ти
пова американська пихатість. Пишаються хмарочосами 
і тим, що туалети знаходяться всередині будинків, а не 
являють собою вигрібні ями для колекціонування фе
калій. Весела американська молодь самозакохано вихва
ляється прогресом, досягнутим Сполученими Штатами 
за останній час.

Тонучи в потоці цієї обов’язкової хвалебної пропа
ганди, кішко-сестра питає:

— Я про картриджі — ти поцупив їх, як я просила?
Не здійснюючи обертального руху шиєю і не вста

новлюючи зорового контакту з кішко-сестрою, цей 
агент нахиляє голову вперед, а потім — назад, уперед-
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назад, що значить позитивну відповідь: «Так». Пальці 
погладжують у кишені заплакані обличчя предків Стоун
філда. А ще пальці погладжують набряклий пеніс цього 
агента.

Солодко дихнувши у вухо, голос сестри каже:
— Здається мені, що ти переборщив з дозою, і в мого 

братця поїхала стріха... А може, вона у нього завжди 
була не на місці... Важко сказати.

А навколо цього агента — верескливі черепи чис
ленних і здорових репродуктивних осіб жіночої статі. 
Це — колишня делегатка з Норвегії, пані-делегатка з 
Республіки Палау, делегатка із Замбії. Негроїдна. Мон
голоїдна. Європеоїдна. Мадам Великі Подушки. Ма
дам Еспандер Кистьовий. І кожна вагіна — скарбниця 
з яйцеклітинами, що пристрасно прагнуть чоловічої 
сперми. Ціла армія потенційних солдатів, лікарів, 
політичних діячів, інженерів-будівельників, що пропадає 
ні за цапову душу через те, що дівчата мають верещати, 
як навіжені, вихваляючи величезні культурні досягнен
ня великого міста Канзас та рекламуючи низькопробні 
тамтешні стриптиз-шоу з танцівницями, що скидають 
геть усе вбрання. Хвалячись великою кількістю теле- 
фонів-автоматів.

Отакою лихою і небезпечною є прогнила ліберальна 
культура Америки. Отакими хвалькуватими та претен
зійними є Сполучені Штати.
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Раптом розлягається ще один жіночий голос. Голос 
пошепки каже:

— Увага, товаришу!
Це — голос оперативника Магди, яка зайняла по

зицію позаду цього агента. У вухо, протилежне кішко- 
сестрі, Магда каже:

— Мусимо здійснити випробування смертельного 
нейротоксину перед початком операції «Хаос».

У цей же поточний момент кішко-сестра питає:
— А ти що — мене поцілував? Ну, тоді, коли я 

спала?
В інше вухо дихає голос Магди:
— Мусимо випробувати нейротоксин на об'єкті до

слідження, щоб оцінити ефективність дії.
Подих кішко-сестри пахне солодкою жувальною гум

кою. Подих Магди смердить нечищеними зубами.
У цей же поточний момент кішко-сестра каже:
— Бо коли я прокинулася, мої губи були чорні...
Серед молоді, що виспівує пропагандистських пісень,

є багато хлопців зі зламаною рукою, взятою у кілька 
шарів скловолокна і підвішеною на пасок, перекинутий 
через плече. Усі ці студенти прохали цього агента напи
сати якусь фразу-присвяту на поверхні скловолокняної 
руки. Підказували написати щось типу «Моєму найліп
шому кумплю такому-то» або «Номеру один у моїй ко
манді». Скалічені молодики аж із трусів повискакували, 
але спромоглися забезпечити цього агента всіма необ
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хідними компонентами наукового проекту. Закохані у 
цього агента молодики дістали і контейнер для бомби, 
і інгредієнти вибухівки, і дистанційний підривний при
стрій. Кожен із учнів приносив окремий компонент. 
І жоден не здогадався про справжнє призначення начеб
то безневинних предметів: металічна коробка, радіого- 
динник, селітра, клейка стрічка...

— А ще, — каже кішко-сестра, — моя мати виявила 
чорні відбитки пальців на своєму передку і тепер зви
нувачує мене.

А цей агент подумки повторює: «...олово, титан, воль
фрам...»

Приймачка-сестра каже:
— Якщо ти підмінив материні батарейки, то краще 

зізнайся...
Магда дихає у вухо:
— Увага, товаришу. Для здійснення випробування 

мусимо знайти підходящий об’єкт.
А всі студенти і далі виводять рулади про те, яким 

прекрасним є штат Оклахома. І під час цього хваль
куватого гімну всі натискають на кнопки, посилаючи 
текстові повідомлення. Дехто грає в ігри. Дехто декодує 
тексти, висвітлені на дисплеях приватних телефонів. 
Дехто зчитує з маленького екрана новини. А дехто по
хапцем шукає зображення численних професійних ак
торів, що здійснюють статевий акт у різних злягальних
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позах: таким чином студенти навчаються різних методів 
розмноження. Але ці актори роблять одну дуже серйоз
ну помилку: в кінці статевого акту вони розбризкують 
сперму по молочних залозах або по обличчю репродук
тивного партнера. Тепер ясно, чому в американців така 
низька народжуваність.

Стараються-стараються, а з потомством нічого не 
виходить. Погані з цих акторів наставники.

Завжди витягують пеніс із вагіни у найвідповідаль
ніший момент.

На заняттях шкільного джазового хору присутні ко
леги-оперативники: Тібор, Мань, Чернок, Танек, Отто 
і Вакі. Усі не спускають власних очних яблук із цього 
агента. Майже вся популяція студентів чоловічої статі 
вдягнена цього поточного дня в чорні футболки з напи
сом англійськими літерами: «Власність Ісуса». Входячи 
у зоровий контакт із цим агентом, хлопці примружують 
одну частину обличчя і моргають оком. І продовжують 
виспівувати пропагандистських пісень.

Узявши оперативника «я» за плече, кішко-сестра со
лодко дихає у вухо:

— Давай домовимося, Карлику. Тримай свої лапи по
далі від мамчиного передка, і я покажу тобі свій проект 
до «Наукового ярмарку».

А в протилежне вухо знову дихає оперативник Магда, 
каже, що недостатньо лише винайти і реалізувати висо-
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коталановитий науковий проект, треба ще й саботувати 
талановиті проекти інших студентів, щоб забезпечити 
перемогу в регіональному конкурсі. Гарантувати про
ходження у фінал, який відбудеться у Вашингтоні, округ 
Колумбія, тобто в столиці диявольської країни. Треба 
забезпечити, щоб унаслідок операції «Хаос» — дінь- 
бздинь-трах! — загинуло якомога більше ворогів.

І це буде найкращою помстою бісівським американ
цям за смерть наших предків.

У мислячому пристрої цей агент уявляє власних 
предків, подумки спілкується з ними й повторює: 
«...ксенон, ітербій, ітрій...»

А в штанях оперативника «я» складені вчетверо зоб
раження предків Стоунфілда точать воду з очей. Убиту 
горем родину можуть кинути у в’язницю, затаврувати 
ганьбою, вигнати з членів релігійної громади і не пуска
ти у святилище... Диявол Тоні. Палець цього агента аж 
почорнів від постійного контакту з друкарською фар
бою. Забруднився. Але все одно цьому агентові бракує 
духу викинути газету.

Цитую: «Важлива не істина, важлива перемога».
Раптом губи оперативника Магди торкаються вуш

ного каналу цього агента і шепочуть про запланований 
об’єкт випробування ефективності токсину. Вимовля
ють ім'я людської істоти, яка мусить постраждати як 
об’єкт дослідження.
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Стати білим гризуном, якого зітруть з лиця землі.
Під час цього епізоду губи оперативника «я» лише 

зображають слова гімну, який вихваляє штат Оклахому. 
Зуби, рот і язик цього агента удають, що співають, але 
не вимовляють ані звука. Витворюючи обриси слів — і 
тільки. На роль об’єкта дослідження запропоновано кіш- 
ко-сестру. Названо ім’я людської істоти, яка, на думку 
Магди, мусить померти. Цей агент змушений зобразити 
на обличчі радісну зацікавленість.



Карлик 27

Депеша двадцять сьома

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає двадцять сьомий звіт про відвідини студент
ського парувального ритуалу на затемненій спортивній 
арені навчального закладу. Ніч поточного дня отакого. 
Зазнаю агресивної дії цукристо-солодких слів пісень та 
музичного сиропу, хтивих почуттів, спонуканих ритмом, 
схожим на ритм пришвидшеного статевого акту в той 
момент, коли ерегований пеніс ось-ось чвиркне спер
мою. А повільніша музика забезпечує тривалу прелюдію, 
під час якої можуть потертися ерегованим членом об 
передки та сідниці дівчат.

До офіційного відома: у залі присутні Мадам Класна 
Шмара та вельмишановна Мадам Великі Цицьки. Виши
кувавшись уздовж протилежного краю баскетбольного 
майданчика, всі дівчата повиставляли напоказ животи 
з пупками. Темна впадина кожного пупка прикраше
на декоративним камінцем на маленькому хомутику 
з дорогоцінного металу. Пані делегатка з Непалу і пані 
делегатка з Бурунді нахабно і гордовито повиставляли
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напоказ стрункі та м’язисті, як у газелей, ноги з бездо
ганною гладенькою шкірою на литках та стегнах.

Минулого разу всі дівчата-студентки зневажливо 
відкинули сексуальні домагання цього агента. На мину
лому ритуалі ніхто з них не побажав отримати порцію 
сперми оперативника «я», щоб виносити здорове по- 
томство. Відкинули, хоча самі повиставляли тоді ледь 
прикриті одежею апетитні клітори та пахучі соски.

Під оглушливий шум ритуальної музики через на- 
півзатемнену арену до оперативника «я» наближається 
оперативник Шина, агент номер 7, і, роблячи пропози
цію, каже:

— Ходімо, товаришу. З метою успішного здійснення 
операції «Хаос» прошу вашої згоди на здійснення ри
туального американського секс-танцю. — Шина про
стягає руку і залізною хваткою бере оперативника «я» 
за кисть. Майже силоміць тягне цього агента за собою, 
пробиваючись крізь натовп студентів, що крутяться у 
ритуальному танці. Шина каже: — Просто зображай 
статевий акт, як це роблять американці, — і все.

Зайнявши позицію посеред учасників ритуально
го танцю, оперативник «я» обережно намацує ногами 
музичний ритм. Пах цього агента починає ритмічно 
тертися об лобок оперативника Шини, а руки безладно 
вимахувати в навколишньому просторі.
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Цей агент так захопився, що не помітив, як опинився 
в оточенні колег-оперативників — Маня, Танека і Бо- 
кари. Колеги вкрай розлючені поведінкою цього агента 
під час битви «Ухилися від м’яча». Розташувалися по 
колу, як на циферблаті годинника. Тібор стоїть йавпро- 
ти першої години, готуючись виконати прийом Удар 
Бабуїна. Мань займає позицію на «сім годин», приго
тувавшись завдати жорстокого удару в стилі Вбивчий 
Молоток Тюленя. Лінь стоїть у напрямку одинадцять 
годин. Чернок — чотири. Танек став у позу, що передує 
жорстокому Плющильному Удару Мавпи. Кулаки та 
лікті Отто готуються завдати фатального удару в стилі 
Боксер Панда.

Перекриті також напрямки на вісім годин, дві години 
і десять годин. Оперативника «я» взяли в облогу з усіх 
боків.

Кожен колега-оперативник починає робити спроби 
завдати цьому агенту разючих вбивчих ударів. Усі на
магаються вдарити ліктем, кулаком чи ногою так, щоб 
вибити з цього агента дух.

Цей агент тільки й бачить довкола, що вимахування 
рук, які рубають повітря, як мачете. Убивчі помахи ніг. 
Ці смертельно небезпечні рухи здіймають вихор довкола 
оперативника «я». Штрикання пальців. Довбання голів. 
Усе тіло цього агента напружується, блокуючи удари ви
кинутих уперед кулаків та блискавичні помахи ніг. Цей
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агент блискавично крутиться навсібіч, застосовуючи 
все власне вміння, щоб перепинити удар з напрямку 
першої години, блокувати удар з восьмої години і, різко 
ступивши вбік, уникнути прийому Кидок Лева.

І в цій напівтемряві та у цьому вихорі, здійнятому 
вбивчими руками та ногами, посеред натужного хекан
ня, краплин поту і натужних вигуків чути голос опера
тивника Шини:

— Не треба було зраджувати священну місію операції 
«Хаос», товаришу!

А збоку оперативник Олег, стиснувши ядра-кулаки, 
додає:

— Готуйся померти, товаришу!
Американські студенти враз покидають майданчик

ритуальних танців. Хлопці та дівчата відступають на
зад і просто починають спостерігати за вихором рук та 
ніг. Удари сиплються так часто, що цьому агенту скоро 
настане капець.

Раптом чути жіночий голос: «Який химерний та
нець...» — А голос пані Цицько-Яйця додає: «То, мабуть, 
вони виконують тубільний танець дощу!»

Пані Коров'яче Вим’я каже: «Класно, еге ж?» — І по
чинає імітувати кулаки, що товчуть повітря, та ноги, що 
хвицають повітря. Невдовзі всі дівчата підключаються 
до цієї хаотичної імітації. Мавпуючи жорстокі бойові 
прийоми. І поступово вгвинчуючи свої стрункі тіла у

278



натовп убивць-оперативників. Розштовхуючи смертель
но небезпечних агентів ліктями та розсовуючи навсібіч. 
При цьому здорові та плодючі дівчата-підлітки посту
пово наближаються до оперативника «я», аж поки не 
утворюють довкола цього агента стіну зі спокусливої 
плоті, непробивний редут від усяких нападників.

Від чергової атаки цього агента тепер захищають 
апетитні, виставлені вперед груди і не менш апетитні під 
час танцю сіднички. Як надійна ізоляція від колег-опера- 
тивників. Дівчата хльостають агентів довгими пасмами 
здорового густого волосся. Ці пасма — як батоги, що 
відганяють убивць. Припухлі молочні залози відтісня
ють їх від оперативника «я».

Вмонтований у самісінький центр теплого притулку 
З гладенької ЖІНОЧОЇ шкіри, ВОЛОГИХ губ, ЛИПКИХ ЯЗИт 

ків — найкращого асортименту здорового генетичного 
матеріалу, — цей агент, переконавшись у власній безпеці, 
продовжує крутитися як дзиґа.



Карлик 28

Депеша двадцять восьма

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає двадцять восьмий звіт про таємну операцію — ви
лазку до центру розповсюдження релігійної пропаганди 
у місті отакому. Мета: випробування ефективності ней- 
ротоксину отакого. Цього поточного дня — не субота. 
Потенційна жертва смертельного токсину — досліджу
ваний об’єкт отакий.

Прибувши до святилища наодинці, цей агент виявив, 
що вхідні двері замкнені міцним замком. Це — стандарт
ний замок із засувом. Оперативник «я» кинув очі спочат
ку в одному напрямку, а потім — у протилежному, щоб 
пересвідчитися у відсутності свідків. Навкруги — нікого. 
Лише холодний листопадовий вітер. Похмурі шаристі 
хмари, череваті замерзлими опадами. Усі потенційні 
свідки або на заняттях, або шукають роботу, або сидять 
по домівках, витріщаючись у телевізійний глядацький 
пристрій, по якому транслюють денні програми.

До офіційного відома: цей агент накусав собі губи, 
щоб ті злегка припухли і стали схожі на спокусливі губи
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малої дитини, проти яких не встоїть жоден педофіл. 
Пальці оперативника «я» нам’яли щоки так, що ті роз- 
пашілися сильним рум’янцем. Урешті вийшло лице не
винного дитинчати, яке бажає цієї невинності позбутися 
якомога швидше.

Руки оперативника «я» швидко дістають із кишені 
штанів тонкий щуп і встромляють його в отвір, щоб 
відімкнути замок. Енергійно ґвалтую щупом малень
кий отвір. Штрикаю ним нутрощі замка. Штрикаю, 
поки засув не виходить із паза. Двері розгоюються. Не 
забачивши потенційних свідків, цей агент обережно 
прокрадається в святилище. Потім замикає замок — і 
закорковує себе всередині приміщення.

Підгнилого скелета Доріс Ділі ніде не видно. Не вид
но нікого з громади прихожан.

У святилищі — ані звуку. Повна тиша. Жодного ос
вітлення, окрім слабкого червонястого проміння, яке 
потрапляє всередину крізь блакитне скло вікон. У свя
тилищі — перманентні сутінки.

Чути солодкий запах геніталій хризантем. Видно та
кож геніталії гвоздик. Кольорове віконне скло вкрите 
барвником. Через що кожна пара з вуст — наче підфар
бована барвником і підсолоджена квітами.

Нитки у парафінових циліндрах не горять.
Єдиний свідок — гіпсова статуя фальшивого мерця 

на двох схрещених палях, з кров’ю на руках та ногах, 
намальованою червоною фарбою.
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Ноги оперативника «я» крокують до олтаря, до купе
лі, в якій оперативник Магда намагалася втопити пре
велебного Тоні. Диявола Тоні. Зайнявши позицію під 
закривавленими ногами фальшивого мерця, цей агент 
згинає власні коліна і присідає. А потім — раз, — вжик- 
стриб! — виконує прийом Стрибок Лемура і намагається 
руками вхопитися за гіпсові ноги.

Для офіційного протоколу: спроба невдала. Тому 
прийом Стрибок Лемура застосовується ще раз. І знову 
невдало.

Не виходить дострибнути до статуї, причепленої 
високо на стіні.

А в кишені підстрибує скляний флакон зі смертель
ним нейротоксином.

Цей агент міг би помістити токсин до купелі і таким 
чином умертвити всіх, кого хреститиме Диявол Тоні. 
Міг би вимазати токсином сторінки Святого Письма і 
таким способом знищити всіх, хто його читатиме. Мож
на отруїти чашу для Святого Причастя, до якої припада
ють губами всі віряни під час ритуалу споживання вина, 
щоб убивчий токсин дістався всім і кожному.

Це—жорстокий і підлий акт. Цей агент уже заслужив 
собі болісну смерть від раку або під час авіакатастрофи, 
смерть, заздалегідь сплановану Божеством.

Цей агент подумки цитує вислів неперевершеного 
державника, безжального вершителя людських доль
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Йосипа Сталіна: «Одна смерть — це трагедія, мільйон 
смертей — статистика».

Пружно зігнувши ноги, цей агент знову виконує при
йом Стрибок Лемура. Руки оперативника «я» нарешті 
чіпляються спочатку за пальці гіпсової статуї, а потім — 
за цвяшки, якими пробито ноги фальшивого мученика. 
М’язи рук підтягують цього агента вгору, щоб він міг 
видертися по статуї, прикріпленій у найвищій точці 
стіни святилища. Оголений мученик вкритий товстим 
шаром пилюки. Видряпуючись величезною статуєю, цей 
агент вимазується в пилюку і ледь не задихається в ній. 
Кожне гіпсове стегно — завтовшки з жерло облогового 
міномета армії США, який звався «Малий Давид» і мав 
калібр 914 міліметрів. Кожна рука статуї — як жерло 
облогової гармати в армії нацистської Німеччини, яка 
звалася «Товстун Густав» і мала калібр 800 міліметрів.

Звиваючись, видираюся догори так само, як раніше 
видирався догори по стовбуру американського горіха 
біля помешкання Кедрів, родини-приймача. Звиваю
чись і видряпуючись, спираючись руками та ногами 
на все, за що тільки можна зачепитися на несправжній 
мускулатурі статуї мученика, цей агент нарешті доби
рається до пов’язки, що вкриває пах і стегна гіпсової 
фігури. Рука оперативника «я» чіпляється всіма паль
цями за глибоку та широку заглибину пупа мученика. 
Потім рука тягнеться далі угору, щоб ухопитися за ве
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личезний гіпсовий сосок грудей. На статуї видніється 
глибока западина фальшивої рани, прорубана списом 
у лівому боці торса, — страшна смертельна рана, з якої 
кров сочиться на ребра та стікає на живіт. Щоб трохи 
відпочити і не перевтомитися, цей агент добирається 
до глибокої рани, прорубаної списом. Звісивши ноги, 
оперативник «я» усівся в порожнині цієї рани поруч 
із оголеними нутрощами. З цієї точки відкривається 
вид на весь обшир святилища. На лави для прихожан. 
На те місце, де недавно стояла труна з тілом Тревора 
Стоунфілда.

Швидкий ритм серцебиття цього агента поволі спа
дає. І нарешті досягає нормального показника. З величної 
висоти смертельної рани гостро відчутний солодкавий 
запах і різнокольорова атмосфера святилища — густо- 
червоний, золотистий та яскраво-синій відтінки. Увесь 
простір приміщення купається в світлі, що проходить 
крізь ромбовидні мозаїчні вікна. Усе просякнуте солод
ким ароматом.

Щоб видряпатися іще вище, вилізаю з рани і хапаюся 
рукою за гігантський сосок. Потім дотягуюся до ключи
ці. Цей агент піднімається ще вище і знаходить надійну 
опору для ніг між ребрами змарнілої статуї. Потім стаю 
ногами на кучеряве гіпсове волосся на грудях мученика. 
Руками хапаюся за кучеряву бороду. Потім чіпляюся за 
якийсь химерний головний убір, зроблений з гіпсових
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колючок, підтягуюся — і вмощуюся сідницями на дель
топодібному плечовому м’язі.

До офіційного відома: цей агент усівся на праве плече 
гіпсового чоловіка, прибитого до схрещених дерев’яних 
паль. Ноги оперативника «я» звісились донизу по груд
ному м’язу і стукотять п’ятами по ключиці. Губи опе
ративника «я» опиняються на одному рівні з вушним 
каналом гіпсової голови. Цей канал вушного хряща та
кий широкий, що в нього запросто може влізти рука 
цього агента.

Раптом гучить якийсь загадковий голос. Потім — 
гучний крик.

Голос долинає з темної ніші біля лав для прихожан. 
Голос кричить:

— Якого біса ти туди видерся? Що ти замислив?
Це голос Диявола Тоні. Пройшовши головним про

ходом між лавами, священик зайняв позицію прямо під 
гіпсовою статуєю. Диявол Тоні каже:

— До речі, це—моя церква! І ці двері замикаються 
небезпідставно і не просто так.

Після нападу оперативника Магди і спричиненого 
цим нападом внутрішнього горлового крововиливу 
голос Диявола Тоні хрипкий та грубий. Після того, як 
священик намагався горлати під водою в купелі.

Дупа цього агента не рухається з місця, губи — стис
нуті.
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— Якщо це — щось на кшталт політичного протес
ту, то ти явно помилився. — Стоячи під ногами статуї, 
Диявол Тоні задрав голову і каже: — Клянуся, я зараз 
викличу поліцію.

Диявол Тоні. І цей агент. На місці події запала тиша. 
Тільки приємний аромат і різнокольорові відтінки 
світла.

Схрестивши руки на грудях, Диявол Тоні постукує 
носком черевика об підлогу і каже:

— І не сподівайтеся, що я цього не зроблю, містере. 
Я не жартую.

Цей агент подумки повторює: «...неон, нептуній, ні
кель...» — Шепоче у роззявлене вухо гіпсового мученика: 
«...платина, полоній, калій...»

А в кишені цього агента схований нейротоксин, при
значений для випробування. На морській свинці.

Раптом Диявол Тоні став походжати: туди-сюди, 
туди-сюди. Наче вартовий, що стереже гіпсову статую. 
І походжаючи каже:

— Тобі не вдасться шантажувати мене. У тому, що 
трапилося, моєї провини немає...

Припинивши походжання, Диявол Тоні згинає ноги і 
стає навколішки під величною статуєю. Стискає обидві 
руки в кулаки. Потрясає кулаками в обличчя гіпсового 
чоловіка й вигукує:
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— Вона сказала мені, що їй вже виповнилося вісім
надцять! Сказала, що заковтнула таблетку!

Гамселячи кулаками атмосферу, в якій розлилися 
світло-жовтий, яскраво-червоний та блакитний відтін
ки, Диявол Тоні вигукує:

— Хіба ж я винен, що вона не може говорити при
стойною англійською!

Ці репліки стосуються агента 36. Оперативника 
Магди.

А в штанях оперативника «я» сховано отруйний 
токсин. Складену газету з зображенням убитого горем 
предка Стоунфілда, заарештованого поліцією. І залишки 
брудних паперових доларів, відібраних у світловолосого 
нахаби під час зґвалтування.

Значить, оперативник Магда виношує плід від... від 
Диявола Тоні!

Репродуктивний партнер, призначений державою 
для цього агента!

Цитую: «Смерть однієї людини — це трагедія, 
мільйон смертей — це статистика».

Очі Диявола Тоні благають відповіді, прагнуть ми
лосердя. Витріщаючись угору, Тоні каже:

— Гей, ти! Я і досі тут. Ти б хоч озвався, чи що?
Улаштувавшись біля правого плеча велетенського

гіпсового чоловіка, цей агент видобуває зі штанів скля
ний флакон. Видобуває також і паперові долари, що
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колись належали світло-жовтому нахабі. І насамкінець 
витягує зіжмаканий шматочок трикотажної тканини бі
лого кольору з трьома еластичними отворами — труси, 
що колись облягали пах оперативника Магди. З плямою 
крові посередині отворів для ніг і вимазані в засохлу, як 
крохмаль, чоловічу сперму. Рука оперативника «я» бере 
пальцями ці труси-бікіні і кидає прямо вниз. Труси з 
плямами крові цнотливої Магди тріпочуть, кружляючи 
крізь промені червоного, світло-жовтого та золотисто
го відтінків. Труси з товстою кіркою сперми Диявола 
Тоні.

Там, де сидить цей агент, червона кров стікає фарбою 
з-під колючого головного убору і ллється цівками по 
гіпсовій щоці та блідій гіпсовій шиї неживої статуї.

Труси летять донизу крізь кольорові промені та при
ємний аромат — солодкий запах рослинних геніталій. 
Летять і, нарешті, падають м’якою купкою біля колін 
Диявола Тоні. Диявол спинається на ноги, робить кілька 
кроків, нахиляється і, підібравши просякнуті кров’ю та 
спермою труси, відразу ж ховає їх у кулаці. Потрясаючи 
цим кулаком перед обличчям статуї, відігнувши назад 
голову на худій жилавій шиї, Диявол Тоні вигукує:

— Це ще не доказ!
Власні труси оперативник Магда передала цьому 

агентові під час занять шкільного джазового хору ми
нулого поточного дня.
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Раптом Диявол Тоні нагинає підборіддя і підносить 
вимазані труси до ніздрів. Ледь помітно хижак-диявол 
вдихає запах лобка та вагіни. Вдихає ледь вловний аро
мат зруйнованої пліви цнотливості. Ледь вловний серед 
запаху випробовуваного нейротоксину.

Цитую: «Одна смерть — це трагедія, мільйон смер
тей — це статистика».

Раптом обличчя Диявола ТЬні різко блідне. Череп 
безсило звисає на шиї, а потім тягне своєю вагою мерця 
донизу — і труп Диявола падає на підлогу святилища. 
Диявола знищено. Тільки раз конвульсивно тіпнувся — і 
все. І з обох вух витекло по тоненькій цівочці крові.

Білого гризуна стерто з лиця землі.

10 Карлик



Карлик 29

Депеша двадцять дев'ята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає двадцять дев’ятий звіт про перший раунд попе
реднього конкурсу «Національного наукового ярмарку», 
регіональний підрозділ штату такого-от. Найвищий 
пріоритет: сприяти тому, щоб проект оперативника «я» 
визнали найкращим і таким, що заслуговує на участь у 
наступному рівні конкурсу, який відбудеться в районі 
столиці такому-от. Створити такі умови, щоб цей 
агент зміг підірвати пристрій і вчинити акт справед
ливої помсти — за сприяння оперативників Танека, 
Магди, Чернока та інших і від імені нашої славетної 
батьківщини.

На конкурсі «Науковий ярмарок» є судді — високо
поважні професори та шановні викладачі, які ходять 
між представленими проектами і вислуховують пояс
нення молодих учасників. Кожен суддя часто поглядає 
на наручний годинник. Іноді намагається непомітно 
прикрити долонею приховане позіхання.
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До офіційного відома: представлений на конкурс 
хитропринадливий науковий проект оперативника 
«я» — це просто демонстрація спареної ДНК з реком- 
бінантною інтермолекулярною змінною матрицею та 
послідуючим рекомбінантним штамом вірусної РНК 
рептилії. Цей агент змайстрував плакат — рожеву кар
тонку з англійськими словами: «Шлях до перманентного 
глобального миру». На показниках рекомбінантності 
продемонстрував некроз РНК рептилії, обумовлений 
системою еволюції. Це ж так просто, що навіть малюк 
зрозуміє. Елементарно, як таблиця множення. Уражений 
метикуватістю цього агента, оперативник Олег розре
готався, а оперативник Тібор захихикав.

Конкурс «Національний науковий ярмарок» відбу
вається цього поточного дня на тій самій спортивній 
арені, де цей агент познайомився з Мадам Великі Циць
ки і вперше крутився під ритмічну музику. Потім на цьо
му ж місці була гра «Модель ООН». А зовсім недавно тут 
гримотіла битва із застосуванням накачаних пузирів.

Губи оперативника «я» пояснюють, що запропонова
ний метод стовідсотково забезпечить мир у всьому світі. 
Розв’яже глобальні політичні конфлікти. Треба просто 
піддати аналізу геном людини на такі властивості, як аг
ресивність та схильність до конфліктів — за асоціацією 
з мозковим стовбуром рептилії. І знайти адекватний 
метод лікування для придушення імпульсу до агресії.
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Ізолювати всіх схильних до насильства індивідуумів для 
належної генної терапії. І протягом одного покоління 
ліквідувати розбрат між людьми. І таким чином забезпе
чити безхмарний мир у всьому світі. Мир, прекрасний, 
як квіти, і вигідний для всього людства.

Зображаю на обличчі оперативника «я» подобу щас
ливої сяйливої посмішки.

Один легковірний професор питає:
— Мир у всьому світі?
Трясу головою, що означає «Так-так!» Кажу:
— Мир — це справді дуже добре.
А в мислячому пристрої цього агента крутиться ви

слів справжнього генія, щедрого наставника Льва Тро- 
цького: «Слимак гуманізму скрізь залишає свій слизький 
слід, заважаючи функціонуванню розуму та призводячи 
до атрофії емоцій».

А фактично проектний апарат під назвою «Машина 
миру» є пристроєм для розпорошення великої кількості 
нейротоксинів в самому серці Сполучених Штатів, у 
столиці — бах-бух! — щоб безжально винищити нез
численних американських покидьків.

Кішко-сестра теж присутня — тицяє кнопки персо
нального телефону і прикладає до вуха. Каже, притис
нувши телефон до вуха: «Нумо, татуню! Відповідай на 
дзвінок!»
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Якщо знищити мерзенних керівних тиранів Амери
ки, то тоді у всьому світі справді запанує мир.

Згідно з указівкою оперативника Магди, всі кон- 
куренти-проекти від місцевих студентів були піддані 
грубому саботажу та протидії. Для того, щоб забезпе
чити успіх операції «Хаос». Новітній і вельми простий 
скріплювач паперу з електромагнітною подачею скріпок 
не спрацював під час демонстрації експонату, бо залізні 
скріпки в ньому підступно замінили на пластмасові. 
Масштабна модель вулкану не забезпечила запланова
ного виверження, а натомість вибухнула газом фосге
ном, який під час демонстрації ледь не вбив молодого 
любителя геології.

Усі конкурсанти намагалися похапцем відремонту
вати свої зіпсовані проекти, які й без того були зроблені 
через сраку. І невдаха-хімік. І майбутній біолог.

Одна лише кішко-сестра світилася впевненістю за 
власний проект. Приймачка-сестра стоїть біля роз
кладного столика з плакатом, на якому вихваляються 
достоїнства проекту. Сестра знизує плечима аж до вух 
і каже:

— Це починалося як звичайнісінький подарунок 
на День матері. Але потім якось вийшло з-під контро
лю...

Кішко-сестра зиркає на маленький телефон і каже:
— Гатко ж обіцяв бути... Де ж він є?
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Коли губи оперативника «я» починають оральну 
лекцію про ДНК-проект, очі професора затьмарюють
ся нудьгою. Професору явно нецікаво. М’язи обличчя 
навіть не поворухнуться. Зіниці очей позирають у на
прямку в'язаного светра. То — лідер команди підтрим
ки, мадам Цицько-Яйця. Професор проїдає поглядом 
блузку мадам Великі Цицьки.

Інший професор кліпає захисними перетинками 
очей, здивовано піднімає брови і питає: «Гей, а ти ча
сом не той хлопець, що порятував учнів від схибленого 
вбивці з револьвером?»

Оперативник «я» перериває лекцію про мир.
Ще один професор-інспектор наставляє на цього 

агента власну ручку і питає: «Так це ти — Карлик?»
Колега цього професора цікавиться: «Ти — з країни 

Т...В...?» — Дає свою кулькову ручку і блокнот. — «Дай, 
будь ласка, свій автограф».

Рука оперативника «я» залишає розпис на аркуші 
паперу. Потім — ще на одному. І ще на одному. І скрізь 
написано «Карлик», а не справжнє ім’я цього агента. І всі 
професори, ці вельмишановні високоосвічені судді, враз 
забувають про проект оперативника «я». Натомість ха
пають цього агента за руку. Емоційно трясуть її. А потім 
ідуть оглядати наступний експонат.

Наступний науковий проект являв собою гідропон
ну теплицю для вирощування наркотичної коноплі. По
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кликали правоохоронців. Студента-ботаніка, попри гуч
ні протести і заяви про невинуватість, заарештували і 
вивели з конкурсного залу. Диверсія вдалася.

Віддалік помічаю оперативника Отто, який світиться 
радісною усмішкою. Дуже пишається такою розумною 
та вдало здійсненою диверсією.

Після цього вельмишановні професори та академі
ки підступають до експонату, змайстрованого хитрою 
кішко-сестрою. На столі виставлено напоказ якийсь 
невеличкий снаряд, схожий на міну для японського мі
номета «Нога», тип 89 і калібру 50 міліметрів. Снаряд 
має корпус, зроблений з гладенького пластику рожевого 
кольору. На табличці поруч — напис: «Кайф-2».

Кішко-сестра каже:
— Дозвольте представити вам нове покоління при

строїв щастя... — Приймачка-сестра бере снаряд зі сто
лу і починає вимахувати ним перед носами отетерілих 
професорів. Пояснює, що це — чудодійний протезний 
фалос. Цей пристрій здатен у бездротовому режимі 
поєднуватися до Інтернету і скачувати звідти відповідні 
програми та потім самостійно ці програми оновлювати. 
Фалос розрахований на імітацію численних різновидів 
сексу—від недосвідченого пеніса підлітка до безжаль
ного зґвалтування цілим взводом ворожих солдат. Зда
тен видозмінюватися під будь-який глобальний архетип.
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Для цього слід просто ввести код різновиду і активувати 
його.

Окрім того, рекламований фалос здатен коригувати 
температуру поверхні. Має широкий діапазон підігріву 
для холодних умов. А в спекотних умовах фалос здатен 
самоохолоджуватися і дещо знижувати температуру 
всередині клієнта чи клієнтки. Сестра пояснює, що та
ким чином можна заощадити на центральному конди- 
ціонуванні повітря.

Фалос має додаткову примочку: здатність викону
вати музичні записи. Містить диск на тисячу п’ятсот 
пісень, аудіокнижку, лекції з різних галузей знань та 
релігійні проповіді. Вібрацію можна синхронізувати з 
відповідною музикою. Отже, фалос здатен не лише при
носити клієнтам оргазм, але й освічувати їх та навчати 
мудрості.

— До того ж, — каже кішко-сестра, — примруживши 
захисні перетинки очей та киваючи головою, — поверх
ню фалоса не треба мити. Її достатньо витирати, бо на 
неї нанесено антимікробне покриття. Загалом, це — най
новіший пристрій серед тих, які вам коли-небудь захо
четься використати для самозадоволення.

— Що я чую? — з легеньким сміхом перепитує вель
мишановний та високоосвічений суддя. — Невже цей 
пристрій працює не на власному ядерному реакторі?

Кішко-сестра злегка всміхається й відказує:
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— Таку конструкцію буде реалізовано в проекті під 
назвою «Кайф-3».

Сестра-приймачка пояснює, що фалос є цілком 
сумісним з операційними системами IBM та Apple.

Містить давач глобальної навігаційної системи і пер
манентно керується супутником.

Автоматично розпізнає фальшиві коди і самостійно 
перевіряє власні системи перед кожним використанням. 
Має вмикач з витримкою часу і здатен функціонувати як 
будильник. З іншого боку, здатен автоматично вимика
тися, якщо обмін речовин свідчить про сон клієнта.

Фалос має також такі властивості, як визначення 
рівня глюкози в крові клієнта через електропровідність 
шкіри, контроль за електролітами тілесних рідин та пе
ревірка вмісту холестерину в плазмі крові. До того ж 
фалос регулює менструальний цикл. Покращує пам’ять. 
Зменшує споживання бензину автомобілем. Покращує 
здатність клієнта красиво і модно вдягатися.

Тим часом цей 'агент подумки повторює: «...ербій, 
європій, фермій...»

Найпевніше, перша премія «Наукового ярмарку» 
дістанеться кішко-сестрі, а не цьому агенту. Не цей 
агент, а сестра поїде на фінальний конкурс до Вашинг
тона, що в окрузі Колумбія. І таким чином зірве вико
нання операції «Хаос».
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З тривогою бачу, що колеги-оперативники добряче 
перелякані тим, що перша винагорода дістанеться при
строю «Кайф-2» і що саме цей пристрій узурпує право 
поїхати на всеамериканський фінал.

Раптом професор просить продемонструвати при
стрій. Вимагає показати, як вмикається чудо-фалос.

Під прискіпливими поглядами людей навколо кішко- 
сестра вмикає снаряд — ручка керування вмонтована в 
основу пристрою. Снаряд починає міняти колір: з ро
жевого на темно-рожевий, з темно-рожевого — на чер
воний. Після цього фалос смикається і починає вібру
вати, труситися, дрижати. Експонат тремтить, пульсує, 
тріпоче. Виляє, вихляє і пурхає. Чути приємну звабливу 
музику. Пристрій виводить рулади.

На обличчях багатьох професорів розпливаються 
широкі усмішки.

Кішко-сестра теж осміхається.
Раптом фалос починає неконтрольовано смикатися. 

Пристрій конвульсивно сіпається, підскакує і тіпається. 
З пластикового корпусу показується тоненька стріч
ка білого диму. Фалос підстрибує — і падає, підстри
бує — і падає. Дим з білого перетворюється на сірий, а 
потім — на чорний.

Натовп присутніх задкує, відступаючи на безпечну 
відстань, а тим часом фалос спалахує різнокольоровими 
язиками полум’я — червоним, жовтим та блакитним.
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Приємна музика змінюється на пронизливий вереск. 
Верескливий демон-фалос зістрибує зі столу і починає 
носитися по підлозі виставкового приміщення, пере
слідуючи переполоханих суддів. Залишаючи за собою 
шлейф ядучого диму та вогненний хвіст, схожий на хвіст 
комети, верескливий убивця-фалос плюється розплав
леним пластиком і пристрибом ганяється за студента
ми, які верещать від страху. Переслідує хлопців та дівчат, 
які несамовито вищать. Верескливий вогненний фалос 
женеться за нажаханими дітьми.

Раптом дзвонить міні-телефон сестри-приймачки. 
Дзвонить довго й настирливо.

Приклавши телефон до вуха, кішко-сестра питає:
— Татку, ти? — Ухиляючись від вогненного снаряда, 

сестра-приймачка каже: — Як це? Ти — у в’язниці?!
І в цей момент оперативник «я», широко розкривши 

рота і зігнувши в колінах ноги, різко стрибає вперед. 
Підхоплює палаючий снаряд — смик! хап! — і хижо 
клацає щелепою, як справжнісінький кусючий бульдог. 
Розгризає скажений фалос. Кутніми зубами знищує за
грозу.

Усі присутні ляскають у долоні. Лунає гучна како
фонія оплесків. Хтось схвально поплескує цього агента 
по плечу.

Слина оперативника «я» має присмак припою. При
смак численних ночей, які провела кішко-сестра, май
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струючи цей пристрій. Солодкий присмак труда сес- 
три-приймачки. Присмак змарнованих зусиль. Гіркий 
присмак провини. Цей агент випльовує з рота пережо
вані залишки згорілої ракети.

Професор легенько копає носком власної ноги за
димлені останки пристрою і каже: «Дякувати Богові, 
що це не сталося всередині якоїсь людини...»

На цього агента звалюється потік похвал. Герой цьо
го поточного дня. Герой «Моделі ООН». Герой місцевого 
конкурсу «Науковий ярмарок».

Усі присутні розсипаються у вербальних поздоров
леннях. А потім починають скандувати: «Кар-лик, Кар
лик, Кар-лик!»

Цитую: «Слимак гуманізму скрізь залишає свій 
слизький слід, заважаючи функціонуванню розуму та 
призводячи до атрофії емоцій».

Витріщившись на руїни, що колись були механічним 
фалосом, сестра кричить у телефон:

— Але ж, татку, чому вони тебе заарештували?
І в цей момент, момент стратегічної перемоги цього 

агента — гучна похвала звідусіль, оскаженілий фалос 
здоланий, конкурентний проект знищений, — саме в цей 
момент сестра-приймачка починає плакати в телефон. 
З очей хитрющої кішко-сестри струмками струменить 
вода.



Карлик ЗО

Депеша тридцята

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає тридцятий звіт про повернення до центру розпо
всюдження релігійної пропаганди в місті такому-от. 
Сиджу посеред натовпу численних громадян, лінивих 
та бездіяльних громадян штату такого-от. Філософсь
ки дезорієнтована, морально розбещена, культурно ви
снажена паства релігійної громади отакої. Зібралася з 
нагоди відправлення трупа Диявола Тоні на корм під
земним мешканцям.

Зміїне гніздо. Американський осередок зла. Кубло 
корупції.

Труна з Дияволом стоїть у тому ж місці, де стояла 
труна зі світло-жовтим нахабою. Там же, де й стояли 
труни з застреленими делегатами зі Східного Тимору, 
Заїру, Єгипту та Бразилії.

На початку церемонії здійснили запалення всіх до 
єдиної ниток у парафінових циліндрах. Атмосфера про
сякнута ароматом пишних рослинних геніталій. Чоловік 
на схрещених палях — так само мертвий, а гіпсове тіло
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так само кровоточить червоною фарбою. На підвище
ному олтарі святилища — каліка-зомбі, кволий древній 
скелет Доріс Ділі. Зігнувшись у три погибелі біля труни 
з запакованими в ній тлінними останками, монотонно 
кахикає у мікрофон:

— Через відсутність нашого мирського священика, 
Дональда Кедра... — Каже: — Мене попрохали сказати 
кілька слів щодо трагічної смерті преподобного Ен- 
тоні.

Цього поточного дня батько-приймач, дебелий ко- 
рово-батько Дон Кедр відсутній.

Курко-матір конвульсивно сіпає пазурами, і кігті за
лишають на зіжмаканій шкірі лиця численні подряпини. 
Приймачка-матір штиняє подвійною дозою антидепре- 
санта «Занакс», рясно пітніє, а в утробі не чути гудіння 
вібратора на батарейках.

До офіційного відома: на цей поточний день опе
ративник «я» завдяки своєму вмінню знищив двох 
розбещених американських покидьків — навіженого 
школяра-вбивцю та педофіла. Однак задоволення не 
відчувається. Бракує відчуття виконаного завдання. 
Убивство не принесло задоволення, натомість з’явилося 
усвідомлення — скільки ж іще покидьків доведеться 
убити! їх — безліч. Усіх знищити практично неможливо.

Поруч з цим агентом на лаві сидять кішко-сестра та 
брат-під свинок.
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Серед зажурених парафіян присутній жіночий пре
док Тревора Стоунфілда.

Кульгавий скелет Доріс Лілі виголошує надгробну 
промову. Витріщається на присутніх очними яблуками, 
з яких тече вода. Доріс Лілі вбита горем. Розповідає, як 
Диявола Тоні знайшли розпростертим на підлозі і що 
його труп став жертвою раптового крововиливу в мозок. 
Труп устигнув охолонути, бо серцевий м’яз уже давно 
не скорочувався. Диявол Тоні лежав саме під гіпсовими 
ногами статуї, і причина смерті була абсолютно очевид
ною. Її підтверджували дві плями крові, що витекла з 
вушних отворів померлого.

У надгробній промові чомусь не згадуються труси- 
бікіні оперативника Магди — заляпані кров’ю та вима
зані у сперму й нейротоксини. Кинуті цим агентом, оті 
труси заклякли у намертво стиснутому кулаці Дияво
ла Тоні. Брудна тканина так міцно застрягла в пальцях 
мертвого Диявола, що цьому агенту так і не вдалося 
видряпати її. Був змушений полишити спроби та ре
тируватися.

А в мислячому пристрої оперативника «я» крутиться 
страхітлива думка: якщо цьому агентові, що вийшов 
на двобій з Америкою, аби знищити педерастичну та 
схиблену методистську релігію, лютеранський і бап
тистський культи, викорінити всю занепадницьку бур
жуазію, — якщо цьому агенту вдасться це зробити, то
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тоді він стане непотрібним? Нікчемним та нічого не 
вартим?

Невже за відсутності сильного та небезпечного во
рога цей агент також припинить своє існування?

Сидячи поруч і слухаючи промову над труною Дия
вола Тоні, кішко-сестра каже:

— Мій татко підписав контракт, щоб винайти одну 
річ. То мала бути якась довбана смакова добавка для 
глобальної мережі кав’ярень «Старбакс». У контракті 
зазначалося, що смак цієї добавки мав бути невідпорно 
спокусливим...

Оце і є причина, чому Дона Кедра загребли до поліції. 
Батько-приймач став жертвою змови військово-про
мислового комплексу та корпорацій харчової промисло
вості. Потрапив у пастку.

А з думок, що рояться у мислячому пристрої опе
ративника «я», поволі випливає та формулюється ось 
яка: а може, цей агент теж потрапив у пастку? Попався? 
Змушений тимчасово терпіти страшних американських 
ворогів лише для того, щоб добратися до об’єкту нена
висті оперативника «я» — столиці Сполучених Штатів, 
де мешкають керманичі об’єкту ненависті всієї батьків
щини оперативника «я»... Чи, може, цей агент не мусить 
чекати, а натомість має забезпечити негайне знищення 
усіх зустрінутих американських покидьків, щоб його 
місія тривала безперервно?
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У черепі оперативника «я» зріє сумнів — що завдасть 
Америці більшої шкоди: терпляче вичікувати, поки не 
виникне нагода підірвати пристрій зі смертельним ней- 
ротоксином, і таким чином одним потужним ударом 
вихлюпнути всю накопичену ненависть, зреалізувати 
життєве покликання цього агента, чи знищувати ворогів 
у міру їх появи?

Кішко-сестра сидить поруч на лавці, штиняючи при
поєм, чорним димом, що поширював довкола вибухлий 
фалос-убивця, та розплавленим пластиком з корпусу 
нападника-фалоса. Кішко-сестра каже:

— Сталося ось що: ота пастеризація, чи як там її, була 
здійснена невдало. І їхній бананово-карамельно-горі- 
ховий продукт був інфікований. У ньому розвинулася 
якась суперсмертельна цвіль.

А тим часом вельмишановна мумія, мертвий кістяк 
Доріс Лілі ворушить своїм папужим дзьобом і гундо
сить у мікрофон. Зморщеною рукою витирає вологу, що 
витікає з уражених катарактою очей.

Кішко-сестра пошепки пояснює, що штучна смако
ва добавка була інфікована бактеріями, і в цій добавці 
розвинувся грибок з украй отруйними спорами. Новий 
нейротоксин визнали надто небезпечним, щоб тримати 
в звичайних умовах, тому цей нейротоксин зберігали в 
підвалі при мінусовій температурі.

305



Звісно, що ні про яке використання нової добавки 
в мережі кафе і мови не могло бути. Незважаючи на 
оригінальний та привабливий смак, бананово-карамель- 
но-горіхову есенцію було визнано загрозою для всьо
го людства і поміщено у секретний підвал із сильною 
охороною.

У цей момент, саме коли кішко-сестра пошепки 
розповідала все це оперативнику «я», мумія Доріс 
Лілі випорожнила носовий слиз у підставлену долоню. 
У гучномовцях відлунив жахливий звук. Витерши мокре 
зморщене обличчя, мумія каже: «А тепер я запрошую 
всіх, хто любив нашого дорогого превелебного Ентоні, 
піднятися і підійти сюди. І віддати йому останню шану...»

До офіційного відома: ніхто з громадян не розпрямив 
ніг і не підійшов.

Оперативник Магда кидає око на цього агента. Кіш
ко-сестра кидає око на Магду.

Довго, довше, іще довше тягнеться час, але ніхто з 
громадян не підводиться. Усі продовжують сидіти.

Кішко-сестра каже, що під час останньої перевірки 
нейротоксина не знайшли. Єдиною зачіпкою було те, 
що система сигналізації зареєструвала численні нічні 
відвідування приміщення Дональдом Кедром. Під час 
останньої нічної вилазки нейротоксин зник. Через це 
влада запідозрила, що нейротоксин поцупив батько 
приймальної родини. З метою всебічного розслідування
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корово-батька протримають за ґратами максимально 
дозволений термін.

Нарешті оперативник Магда розпрямляє ноги. Під
водиться з краю лави. Ноги Магди роблять кілька кроків 
по центральному проходу і наближають оперативника 
до труни із зогнилим Дияволом.

І в цей момент жінка-предок світло-жовтого нахаби 
кидає погляд на цього агента. Шлюбний партнер зааре
штованого предка Стоунфілда уп’ялася в оперативника 
«я» і не спускає з цього агента очей. Жінка-Стоунфілд 
стискає у руці аркуш паперу білого кольору. У пастку її 
пазурів потрапив конверт з білого паперу.

Раптом зі свого місця на лаві підвівся брат-підсви
нок. У цей самий момент жінка-предок Тревора ступає 
в центральний прохід із протилежної лавки. Двоє гро
мадян зустрічаються. Жінка щось пошепки каже ледь не 
у слухове вухо брата-підсвинка. Брат-приймач нахилив 
убік голову, щоб краще чути, рука тягнеться до конверта, 
і жіночі пальці відпускають конверт.

Потім обидвоє громадян йдуть разом по проходу. 
Приєднуються до натовпу прихожан, які збираються 
засвідчити останню шану запакованому в труну мерцю.

Пишномовний скелет Доріс Лілі із тремтячою мас
кою мертвої шкіри, зів’ялою маскою лиця промовляє: 
«Я певна того, що наш передчасно померлий превелеб
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ний священик погодився б із такими моїми словами: 
“Слова прокладають мости в незвідані світи”».

Очі вельмишановної доісторичної мадам зупиняють
ся на обличчі оперативника «я». Погляд згаслих очей 
стинається з поглядом цього агента.

Стоячи в черзі до труни, брат-підсвинок розриває 
білий конверт і витріщається на складений аркуш, що 
містився всередині. Брат-приймач читає листа.

Кішко-сестра обурено шепоче:
— Він же мій татко. А невдовзі стане і твоїм. Ми не 

можемо допустити, щоб він зогнив у буцегарні.
А древня мумія, цей висохлий мертвяк Доріс Лілі, 

повторює у мікрофон власним ротом, підведеним яко
юсь червоною ваксою: «Слова... прокладають... мости... 
у незвідані... світи...»

Це ж точнісінько вислів безумного вождя, непере- 
вершеного керманича Адольфа Гітлера!



Карлик 31

Депеша тридцять перша

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає тридцять перший звіт — спогади про навчальні 
збори. Ітиметься про заняття з фізичної підготовки, 
які проходили в Міністерстві охорони здоров’я у місті 
такому-от. Проводився опірний тренінг із застосу
ванням максимальних тягарів за румунським методом, 
а також штовхання штанги над головою «в ножиці» за 
болгарським методом. Заняття здійснювалися під керів
ництвом і наглядом високоповажного Головного дирек
тора отакого від Міністерства охорони здоров’я.

У цьому звіті описуватиметься стандартний опірний 
тренінг, що проводиться серед безлічі стійок із градуйо
ваними за вагою тя'гарями із залізного металу. Перекла
дини з позначками «п’ятдесят фунтів», «сто фунтів» та 
«двісті фунтів» опору. Горизонтальні лави з підставками 
для відтискання лежачи, пристрої для відтискання сто
ячи і для відтискання в нахилі. Стіни та підлога — все 
з бетону. Чути гупання численних залізних штанг об 
підлогу. Цокання металічних дисків один об один.
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Оперативник Бокара стогне від натуги, штовхаючи 
штангу над головою. Кричить, докладаючи велетенських 
зусиль, оперативник Отто. Натужно хекає оперативник 
Метро.

Лежачи на лаві, оперативник «я» качає відвідні м’язи 
опірним тренінгом, застосовуючи штангу вагою в кілька 
сотень фунтів. Піднімає та опускає важезні металеві 
диски, нанизані з двох кінців жорсткої сталевої труби. 
Литі диски цокають, б’ючись один об один. Здається, що 
страшна вага штанги ось-ось розчавить цього агента.

До офіційного відома: партнером оперативника «я» 
на цих заняттях є оперативник Магда. Поки цей агент 
відтискає штангу лежачи, Магда стоїть, розставивши 
ноги, над головою оперативника «я», готова щомиті 
вхопити важезну штангу, якщо руки цього агента не 
витримають страшної ваги. Спокусливий пах Магди 
вивищується над носом цього агента, а цей агент підні
має та опускає штангу, піднімає та опускає, накачуючи 
грудні м’язи на користь славній батьківщині.

Груди цього агента стискуються та розширюють
ся, а оперативник Магда вигукує підбадьорливі гасла: 
«Скиньте з себе пута, товаришу! Не раболіпствуйте 
перед імперіалістами! Не дозволяйте зробленому на 
занепалому Заході спортивному снаряду розчавити ваш 
череп!»
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Кості та м’язи оперативника «я» скриплять, суглоби 
вищать. Сухожилля дрижать від болю. Руки цього агента 
тремтять, вібрують і ось-ось не витримають. Піднімаю 
тягар. Опускаю тягар. Подих спіймано у пастці грудної 
клітки. Шкіра лиця випромінює жар від сильного при
току крові.

А Магда сичить: «Страждай, жалюгідний рабе! Зви
вайся і корчся під чоботом американського імперіаліз
му!» — А потім вигукує: «Борися з американським па
нуванням, жалюгідна маріонетко!»

Налігши власною вагою на штангу з наштрикну
тими дисками, Магда каже: «Страждай, придавлений 
гігантським пресом американських мас-медіа, цієї ін
дустрії деградації!» — Агент Магда вмощує свій пах 
прямо на ніс оперативника «я». Оперативник «я» ось- 
ось задихнеться. Потім Магда зміщує власний таз на 
груди оперативнику «я», і грудна клітка цього агента 
ледь витримує напруження. Магда вигукує: «Жорстокі 
жорна західної колоніальної тиранії, хижі шестерні ім
періалізму перемелюють свої жертви...Товаришу! Аме
риканці, як ті зголоднілі вовки, ладні зжерти усіх людей 
на світі!»

Відчайдушно борючись за власне життя, цей агент 
чинить опір вузлуватим м’язам рук оперативника Магди. 
Череп оперативника «я» затиснутий між двома товсти
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ми, пахучими та дебелими стегнами та натренованими 
сідничними м’язами оперативника Магди.

Цей агент не в змозі дихати.
Обома руками з гіпертрофованими м’язами Магда 

давить штангу вниз — скоро штанга впаде і розтрощить 
грудну клітку цього агента.

«Готуйтесь, товаришу! — каже Магда. — Будьте го
товими до того, що вас неминуче розчавить безжальне 
колесо західної ідеології».

І в цей поточний момент двері тренувального залу 
розгоюються в стіні. В одвірку з’являється вельмиша
новний Головний директор — ноги в черевиках широко 
розставлені, руки — на клубових кістках тазу. Обводить 
поглядом усіх оперативників.

До офіційного відома: згідно з правилом, усі при
сутні — Тібор, Магда, Вакі — разом вигукують: «Ві
таємо вельмишановного високоповажного Директо
ра!» — Оперативники Мань, Чернок, Танек в один голос 
проказують: «Прийміть, будь ласка, нашу вдячність за 
мудрість, якою ви нас наділяєте...»

Притиснутий штангою, оперативник «я» хрипко кар
кає зі здавленої грудної клітки: «Прийміть, будь лас
ка...» — Під страшним тягарем серцевий м’яз ось-ось 
не витримає й лусне. Зі стиснутих легенів виривається 
шепіт: «...за мудрість, якою ви нас наділяєте...»
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Головний директор уклоняється.
Усі оперативники вклоняються.
Головний директор наводить вислів талановитого 

монарха, геніального наставника Адольфа Гїтлера: «Не
нависть триває довше, аніж неприязнь».

Відполіровані черевики Директора роблять неве
личкий марш-кидок до центру приміщення. Зупиняють
ся у фокусі зору всіх оперативників. Груди Директора 
вкриті товстим шаром численних медалей — свідчення 
славетних заслуг перед батьківщиною. На уніформі Ди
ректора — еполети, обшиті товстою золотою тасьмою. 
На плечах гойдається золота бахрома. Рука Директора 
зникає в кишені гімнастерки і дістає звідти товстий стос 
паперів.

Папери виявляються лискучими фотографіями. Ба- 
гато-багато лискучих фотографій.

І в цей поточний момент дужі руки оперативника 
Магди з вузлуватими м’язами приходять на порятунок 
цьому агенту. Знімають важезну штангу. Ставлять штан
гу на стійку безпеки.

Перед очима цього агента мерехтять зірки. Цілі га
лактики мандрівних зірок. Дельтоподібні м’язи, три- 
цепси та м’язи грудей цього агента перетворилися на 
тоненьку кволеньку гуму. Кінцівки знесиліли від утоми.

Директор жестом руки наказує усім присутнім зібра
тися. Усі оперативники підходять.
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І високоповажний Головний директор розкладає 
лискучі фото на поверхні бетонної підлоги. Мостить 
голу підлогу численними фотографіями. Витворює 
широку мозаїку, таку широку, що оперативникам до
водиться відступити, щоб дати місце. А фото все при
бувають та прибувають.

Для офіційного протоколу: ось що зображено на 
кожній фотографії: Плоть. Кров. Кістки. Розірвана зіб
гана шкіра, підшкірний жир, скривавлені сухожилля. 
Скуйовджені пасма волосся. Застиглі калюжі крові, схо
жої на густий кетчуп. М’яка безформна маса. Шматки 
розтрощених кісток.

Застиглий на фото жах затьмарює розум: скалічені 
шматки людських тіл. Розірвані в клоччя нутрощі, схожі 
на губки, просякнуті кров’ю. Цілі джунглі розтрощених 
кісток. Яскраво-білих кісток. Зіжмакана шкіра. Побита 
шкіра. Потовчена шкіра. Бризки сірої речовини, яка ко
лись наповнювала мислячий пристрій. Розпорошена й 
розбризкана кров. Яскраво-червона кров.

Килим фотографій розрісся і зайняв майже весь зал. 
Потік фотографій наростає, як морський приплив. Як 
червоні хвилі. Хвилі з червоним відблиском. Криваві 
фото затоплюють підлогу, і всі оперативники змушені 
задкувати, аж поки не впираються п’ятами в бетонну 
стіну. Тібор, Магда, Олег — усі оперативники притиснуті
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плечима до холодної стіни величезним морем скривав
леної плоті.

— Увага, товариші молоді оперативники, — каже 
Головний директор. — Погляньте пильно на цю ви
ставку.

Виставка — купа зяючого страхіття: безладний ко
лаж, хаотичний монтаж переплетених смертей. Ціле 
море перетвореного на пульпу людського м’яса.

— На цих. фото, — каже Головний директор, — ви 
маєте змогу бачити фінал земного шляху ваших нещас
них предків...

Фінал земного шляху родини цього агента: вбиті 
бомбою американського терориста. Фотографії як свід
чення скоєного акту нечуваної жорстокості.

Не видно облич. Не вижив ніхто. Усю родину наздо
гнала болісна смерть унаслідок вибуху. Така жорстока 
смерть.

Любі предки оперативника «я» — мученики й жертви 
американської упередженості та забобонності. Прине
сені в жертву імперіалістичним забаганкам розбещених 
та зіпсутих мешканців Сполучених Штатів.

Це так типово для Америки: продавати готові вів
сяні сніданки, а в пакунку — пістоль як винагорода. 
Не дивно, що в цій аморальній країні влаштовуються 
смертельні бої у клітках. Або небезпечні перегони ве
летенських вантажівок.
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Забачивши таку величезну кількість крові, оператив
ники ошелешено скупчилися в кутку бетонного залу.

Цитата: «Ненависть триває довше за неприязнь».
І тут Головний директор заглиблює руку в гімнастер

ку. Витягує звідти, міцно тримаючи пальцями, картонну 
теку з написом по краю: «Операція “Хаос”».



Карлик 32

Депеша тридцять друга

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає тридцять другий звіт, сидячи в спальній кім
наті сестри-приймачки. Час — цього поточного дня, 
після навчань у середній школі. Господиня-мати від
сутня — подалася до заарештованого приймача-батька, 
якого тримають у будівлі державного закладу отако
го. Брат-приймач теж відсутній — займається спортом 
отам-от.

Цього поточного дня в будинку не чути ледь вловної 
радісної вібрації. Пристрій щастя не тремтить у воло
гих глибинах матері-приймачки в підвалі. Не трясуть
ся нутрощі курко-матері від маленької батарейки. Для 
офіційного протоколу: в помешканні родини Кедрів не
має нікого, окрім хитрої кішко-сестри та цього агента.

У цей поточний момент сестра сидить поруч із ро
бочою поверхнею, міцно тримаючи в руці лютувальник. 
Здійснює дослідження мертвого трупа фалоса-вбивці, 
якого кішко-сестра змайструвала для «Наукового яр
марку». Відшкрібає розплавлену пластмасу та розбирає
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обвуглені мікросхеми. Шукає можливу причину катас
трофічної поломки, через яку фалос став небезпечним 
для глядачів. З лютувальника в’ються кільця білого диму 
й утворюють у повітрі химерні візерунки.

Сестра аналізує — чому ж такий вдалий проект не 
отримав найвищої нагороди на конкурсі? Здійснює роз
тин загиблого фалоса.

Сестра-приймачка капає на фалос розплавленим 
свинцем із лютувальника і вдихає зміїний хвіст білого 
диму. Каже:

— Знаєш, Карлику... — Не підводячи очей на цьо
го агента і втупившись у фалос, продовжує: — Може, 
всенький світ і в захваті від тебе, але я — точно ні.

Вуха оперативника «я» добре чують фразу сестри, 
але не в змозі розшифрувати. Цей агент сидить на краєч
ку ліжка сестри-приймачки. На ліжку — матрац та ков
дра з коричневим візерунком у вигляді тваринок. Усі 
тваринки всміхаються. Тримають мотузочки, прив’язані 
до накачаного гелієм пузиря, що плаває в повітрі.

Рот оперативника «я» каже:
— Поясни.
Такі дурні тваринки.
Кішко-сестра мружиться від жару, що йде від роз

плавленого свинцю на оброблюваній поверхні, і пи
тає:

— Це ти зіпсував мій експонат, еге ж?
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Внутрішній голос оперативника «я» подумки повто
рює: «...алюміній, стибій, ангора...»

З димною вуаллю на голові, з німбом диму над голо
вою, сестра промовляє:

— Ти мене зрадив. Я навчила тебе шпигувати... — 
Потім замовкла і вп’ялася поглядом у розжарений кін
чик лютувальника. Випускає з ніздрів цівку ядучого 
металічного диму. І веде далі: — А ти зруйнував мій 
конкурсний проект.

А цей агент повторює у власному черепі: «...аргон, 
миш’як, Анн-Арбор...»

Знову сестра замовкла, вдихаючи зміїні кільця диму. 
Нічого не каже. Чекає на відповідь.

— Було вкрай необхідно, — каже вголос цей агент, — 
щоб сестра не потрапила у фінал конкурсу. Там може 
бути небезпечно. Велика загроза.

Встромивши голову в пасмо білого диму, що ви
гвинчувалося вгору, сестра-приймачка каже: — А чому 
я мушу тобі вірити? Ти тільки й знаєш, що брешеш.

Цей агент цитує вислів славетного революціонера, 
героїчного вождя Юджіна Дебса: «Прогрес народжуєть
ся завдяки сильним емоціям.Тому питання стоїть так: 
або сильні емоції, або занепад».

Кліпаючи очима від диму, кішко-сестра каже:
— Справжня кмітливість починається там, де кінча

ються чужі цитати...
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А мислячий пристрій цього агента повторює: 
«...цинк, цирконій, цепелін...»

Цей агент питає про першоджерело такого мудрого 
твердження.

— Ти хочеш знати, кого я цитую? — перепитує кішко- 
сестра. Знизує плечима аж до вух і відказує: — Мабуть, 
сама себе...

Рука цього агента злітає догори, пальці випрямлені — 
як для присяги. Губи оперативника «я» вимовляють:

— Команда «Кедр»?
Але сестра не хоче ляскати долонею об долоню опе

ративника «я». Натомість погрозливо відмахується роз
печеним вістрям лютувальника. І каже:

— А тепер — пішов у сраку з моєї кімнати!
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Депеша тридцять третя

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає тридцять третій звіт про вилазку до центру 
роздрібної торгівлі «Вол-Март» з метою придбання 
всього необхідного для фінального конкурсу «Науко
вого ярмарку». Нові труси, зубоочисна паста, гребінець 
для волосся, а також товари, потрібні для повітряної по
дорожі авіарейсом таким-от. Після перельоту маємо 
оселитися в буржуазному люксусовому готелі отакому. 
Планується величезне поширення смертельного нейро- 
токсину такого-от, здатного миттєво вбити мільйони 
американців, а на додачу — Тібора, Маня, Ліня. Зага
лом, усіх оперативників, включно з оперативником «я». 
А ще — оперативника Магду, що носить у собі плід. 
Таким чином буде досягнуто мету життя цього агента і 
завершено операцію «Хаос».

От тільки не треба вбивати кішко-сестру, сестру-гос- 
подиню. Дуже люблю її, попри те, що сестра нещодавно 
виказала ненависть та огиду до цього агента. Оператив-
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ник «я» помре так само, як і Тревор Стоунфілд — зако
ханий, але не коханий.

Самотній. Нелюбий. У новісіньких трусах.
Магічні безшумні двері розсуваються, зникають у 

стіні і відкривають прохід усередину. Двері ковзають 
та зникають, відкриваючи погляду стару рабиню капі
талізму у червоній блузці — Доріс Лілі. Вартова мумія 
зупиняє на оперативникові «я» туманний погляд сірих 
очей, поправляє рукою зачіску і каже голосом старого 
папуги:

— Ласкаво просимо до «Вол-Марту», товаришу.
Оперативник «я», сформувавши на обличчі вираз,

приємний для зорового контакту, цікавиться:
— Вельмишановна стародавня мати... де тут прода

ються нові стерильні...
Раптом цей агент переривається. Мислячий пристрій 

зафіксував слово «товариш».
Туманні очі на муміфікованому обличчі не кліпають. 

Мовчки витріщаються.
Раптом чути голос:
— Гей, Карлику, привіт, чуваче! — Десь зблизька чо

ловічий голос питає: — 3 тобою можна поговорити?
Обвисла шкіра на обличчі старої папуги підстрибує 

і зображає посмішку. Наквацьовані червоні нитки губ 
розкриваються, утворюючи рот, і кажуть, оголивши 
зуби-протези:

— Бажаю успіху у фіналі «Наукового ярмарку»!
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Виявилося, що чоловічий голос належить брату-під- 
свинку. Подих штиняє риталіном. А ще чути схожий 
на полюцію сморід клею для авіамоделей і штин від 
частих мастурбацій. Брат-приймач вимахує якимось 
аркушем білого паперу, який виявляється конвертом. 
Пальці підсвинка розкривають конверт і дістають звід
ти аркуш білого кольору. Аркуш стандартного розміру. 
Брат каже:

— Ти маєш хвилину часу?
Це — конверт від жінки-предка Стоунфілд, пере

даний під час погребальної церемонії з нагоди смерті 
Диявола Тоні.

Рука оперативника «я» намацує складену газету у 
кишені штанів цього агента. Намацує флакон з убивчим 
нейротоксином, поцупленим із офісу заарештованого 
господаря-батька. Лише один вдих — і брата-підсвинка 
немає. І Доріс Лілі — теж немає. Зникають усі загадки, 
а також небезпека потенційного конфлікту.

Намацую язиком капсулу з ціанідом у кутньому зубі. 
Один укус — і цього агента теж немає.

По дорозі до «Вол-Марту» зустрів оперативника 
Тібора, і той агент передав цьому агенту товстий стос 
американських паперових грошей. Серйозну суму ку
пюрами вартістю в один, п’ять та двадцять доларів.

До офіційного відома: дозволив брату-підсвинку 
промарширувати певну відстань із цим агентом. Повз
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те місце, де світло-жовтий нахаба напав на брата-при- 
ймача. Повз полиці з численними черевиками та туф
лями. З тенісними туфлями. Кросівками. Туфлями для 
гри в боулінг. З борцівками. Баскетбольними туфлями. 
Шиповками. Коли підійшли до полиці з лістерином, 
брат-приймач зупинився й озирнувся навсібіч. Поруч — 
жодного свідка.

Раптом звідкись вигулькує колишній пан-делегат від 
Танзанії, широко посміхається і каже:

— Карлушо! Привіт, друже!
Ще мить — і з’являється мадам Коров’яче Вим’я. 

Шановна мадам хтиво подивляється на цього агента і 
захоплено верещить:

— Карлику, це ти! Ну ти й дав чортів отому фалосу 
на конкурсі!

Коли нарешті залишаємося з братом наодинці у 
проході, руки підсвинка розкривають складений ар
куш. Пальці тремтять. Вібрують. Голос підсвинка теж 
тремтить. Каже:

— Я хочу тобі дещо прочитати. Це дала мені місіс 
Стоунфілд.

У відповідь цей агент обіцяє навчити брата прийому 
Кігті Кугуара.

Підсвинок відводить очі вбік, уникаючи зорового 
контакту. На конверті англійськими літерами від руки 
написано: «Карлику».
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Пропоную навчити брата бездоганного володіння 
прийомом Пазурі Тигра.

У цей поточний момент наближається оперативник 
Танек для передачі додаткової великої кількості амери
канських паперових грошей.

Не відриваючи очей від листа, брат-підсвинок читає: 
«Любий Карлику...»

Цей агент пропонує навчити брата прийому Удар 
Пантери, яким можна миттєво повбивати усіх воро
гів.

— «Любий Карлику, — настирно повторює брат-при
ймач. — Мабуть, мені не слід соромитися, бо коли ти 
читатимеш цього листа, я вже буду мертвий».

Мислячий пристрій цього агента подумки повторює: 
«...нікель, ніобій, ногахайд...»1

А брат продовжує:
— «І це, мабуть, на краще...»
А в черепі крутиться: «...фермій, фтор, форміка...»
Підсвинок читає:
— «Мені здається, що краще померти, аніж не мати 

того, чого я не можу мати. Ти розумієш, про що я? Звіс
но, можна жити життям, яким уявляє його мала дитина. 
Але тільки до того, як порозумнішає».

А на полицях — мільйони віддзеркалень підсвин
ка та цього агента в мільйонах лискучих упаковок. Усе

1 Вимерл.ий звір. (Прим, перекладача.)
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нове й сяйливе. Полірований пластик. Блискучі шматки 
вінілу. Всі американські товари благають купити їх та 
віднести додому.

А підсвинок читає з аркуша:
— «Якби я міг повернутися в ту мить, коли ми опи

нилися удвох у туалеті, я б радо скористався такою мож
ливістю. Та от біда — це неможливо. Якщо ти не хочеш 
розділити зі мною життя, то, можливо, ти розділиш зі 
мною мою смерть».

Не відриваючи очей від листа, підсвинок продов
жує:

— «Вибач наперед за те, що трапиться завтра під 
час «Моделі ООН», бо я хитрістю змушу тебе убити 
мене. Ти зробив мене новою людиною. І це — прекрасно. 
Я тобі за це дуже вдячний».

І наприкінці:
— «Кохаю тебе». — Підпис: «Тревор Стоунфілд».
Пальці оперативника «я» намацують флакон із токси

ном, запханим у штани. У черепі лунає вислів добросер
дого героя, альтруїста-рятівника Мао Цзедуна: «Якщо 
хочеш срати — сери! Якщо хочеш бздонути — бзди! І ти 
відчуєш величезне полегшення».

— Оті гроші, що ти мені дав тоді у «Вол-Марті», — 
каже брат-підсвинок, — вони смерділи, наче з дупи ви
тягнуті. Як таке могло статися?
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Далеко, в крайньому ряду, видніється древній ске
лет Доріс Лілі. Затуманені очі дивляться не мигаючи. 
Потім зморшкувата голова кілька разів погрозливо 
киває — що значить «Так!» Ноги несуть лиховісного 
мерця геть, і Доріс Лілі щезає з виду за ідіотськими 
упаковками готових сніданків, чий термін придатності 
невдовзі скінчиться.

Умирущі предмети. Умирущі покупці. До відчаю пе
чальна ситуація.

Тут з’являється оперативник Чернок, щоб передати 
нову щедру порцію американських платіжних засобів. 
Паперові купюри з портретами Лінкольна, Джексона 
та Вашингтона.

Цитата: «Якщо хочеш срати — сери! Якщо хо
чеш бздонути — бзди! І ти відчуєш величезне полег
шення».

Рука оперативника «я» заглиблюється в кишеню 
штанів, і пальці міцно беруться за скляний флакон. 
Витягую, щоб показати брату-підсвинку. Невимуше
ним тоном цей агент пояснює, що це — щось на кшталт 
лістерину: украй дієвий одеколон, від якого шаленіють 
усі молоді дівчата. Розписую принади цього одеколону. 
Пояснюю, що це — ота магічна довгождана шпанська 
пушка, якої так прагнув брат-підсвинок. Піднімаю руку 
з флаконом до обличчя названого брата.
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Депеша тридцять четверта

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, по
чинає тридцять четвертий звіт про відліт із аеропорту 
на американському Середньому Заході, околиця міс
та такого-от. Рейс: отакий. Дата: така-от. Місце 
призначення: фінал конкурсу «Національний науковий 
ярмарок», місто Вашингтон, округ Колумбія, столиця 
ненависних Сполучених Штатів.

Мета: завершальна фаза операції «Хаос».
Присутні: колеги-оперативники Тібор, Магда, Лінь. 

А також Шина, Бокара, Мань, Отто й Олег.
Цього агента проводжає лише матір родини-прий- 

мача Кедр. Худорлява курко-матір із дзьобо-обличчям, 
почервонілим від надмірного точіння води з очей. Бать- 
ко-приймач: заарештований і ув’язнений федеральною 
поліцією. Брат-підсвинок, що приймає: пропав безвіс
ти. Кішко-сестра, що приймає: всім серцем ненавидить 
оперативника «я». Старезний живий труп Доріс Лілі 
збирається супроводжувати цього агента під час поїздки 
як наставниця.
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Матір-приймачка тре пазурами біля дзьоба. Витирає 
шкіру лиця, що просякла водою з очей. Каже:

— В добрий час... Ми за тобою скучатимемо... — 
Скелет курко-матері здригається від ридань. Обличчя 
почервоніло.

Усередині власного черепа цей агент повторює: 
«...марганець, мушкетер, Модесто...»

Приймачка-матір здригається від нестямних ридань. 
Осушує шматочком тканини потоп на своєму лиці.

А цей агент подумки каже: «...ксенон, “Екс-Лакс” 
“Занакс”...»

Курко-матір витирає насичену водою шкіру обличчя. 
Гучно висякає з ніздрів купу слизу. Вдихає — і знову за
тягує у ніс велику купу слизу. Страшним замогильним 
голосом каже:

— Карлику, пам’ятаєш, я казала, що ми зробимо з 
тебе американця або загинемо при спробі?

Курко-матір слабко всміхається і каже з очима, пов
ними води:

— Так от: якщо ти стрибнеш на перший літак до твоєї 
батьківщину то я тебе анітрохи не винуватитиму. — 
Мнучи, як навіжена, просяклу шкіру лиця, каже:

— Наша родина... і вся наша країна — в глибокій 
дупі...

Батька заарештували. Син зник безвісти. Сестру 
зрадили. Мати рюмсає. Кліпаючи водянистими очи
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ма і шмаркаючи шмаркатим носом, матір-приймачка 
каже:

— Я прекрасно тебе зрозумію, якщо ти не захочеш, 
щоб ми тебе всиновили... — Знизує плечима, плечі трем
тять. Гострі лікті стирчать в протилежні боки. Мати 
каже: — Тепер усе так переплуталося... Так важко...

Приймаюча матір розкриває тремтячі кінцівки, щоб 
обійняти цього агента. Хапає оперативника «я» за торс 
і притискує голову оперативника «я» до молочних за
лоз. Зволожує волосся цього агента потоками води, що 
ллються з очей. Вухо оперативника «я», притиснуте до 
молочних залоз, чує регулярні й систематичні скорочен
ня серцевого м’яза приймаючої матері: «Тук-тук-тук!»

Серце курко-матері стукає в череп цього агента, а цей 
агент подумки повторює: «...неон, нейлон, Нешвілл...»

Тут підходить наставниця Доріс Лілі, кульгава мумія 
з наквацьованим лицем, і каже:

— Вибачте, мої любі, але нам час на посадку...
Чималенький натовп студентів, що зібралися непо

далік, радісно скандує: «Карлик, Карлик, Карлик!»
Папужа лапа Доріс Лілі боляче щипає цього агента 

за плече і відколупує від матері-приймачки. Спрямовує 
оперативника «я» до літака. Махає висохлою напівжи
вою рукою господині-матері, яка вже збирається йти. 
Махаючи на прощання, Доріс Лілі каже:

— Опісля ви ще пошкодуєте про свою доброту...
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До офіційного відома: «опісля» не буде.
Вицвіла мадам процитувала войовничого вождя, 

безжального полководця Адольфа Гітлера.
А на чорній футболці цього агента з написом «Влас

ність Ісуса» залишилися сльози покинутої господині- 
матері.

Приймачка-матір нахиляється, і її обличчя опиняєть
ся на одному рівні з обличчям оперативника «я». Мати 
складає губи трубочкою, цим жестом показуючи на
магання увійти в контакт з губами цього агента, щоб 
продемонструвати ніжну любов.

Цитата: «Опісля ви ще пошкодуєте про свою доб
роту».

І, перекреслюючи минуле, той лихий день розлуки, 
коли цей агент, прийшовши на екзамен, знехтував по
цілунком власного жіночого предка, оперативник «я» 
завертає від літака і притьмом кидається назад, до при
ймаючої матері. Кидається в розкриті обійми. Притис
кується губами до щоки лиця курко-матері, відчуваючи 
смак кухонної солі в рідині, що тече з очей. Складає губи 
трубочкою, як жест, що виражає любов.

Через мить, повертаючись до літака, цей агент від
чуває на губах солоний присмак материного смутку. 
І вирушає туди, де станеться масове вбивство.



Карлик 35

Депеша тридцять п’ята

Сьогодні — день благородної кончини цього 
агента.

До офіційного відома: цілий ранок пробайдикував у 
люксусовому готелі отакому. Озирав програми по те
левізійному глядацькому пристрою. Став свідком того, 
як американський президент отакий зробив невеличку 
заяву. Президент, якому не судилося дожити до вечо
ра наступного поточного дня. Як і мільйонам інших 
людей. Руки оперативника «я» здійснили останні ре
тельні приготування з металевою коробкою завбільшки 
зі сміттєвий бачок. Власне, раніше це й був сміттєвий 
бачок. На поверхні коробки трафаретом нанесено напис 
англійськими словами: «Машина миру». Напис зробле
но люмінесцентною фарбою «Дейгло» білого кольору. 
Коробка прикрашена намальованими маргаритками та 
співочою пташкою, з дзьоба якої вилітає музична нота. 
А ще на коробці намальовано багацько райдуг. Є ще 
один напис — дрібнішими літерами: «Шлях до перма
нентного глобального миру».
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Винахід покликаний протягом одного покоління 
викорінити всі конфлікти, від яких страждає людство. 
Утвердити щасливий сонячний мир у всьому світі. Зла
году й любов поміж усіма людьми.

Перед дзеркалом ванної кімнати цей агент практи
кується зображати на власному лиці радісну усмішку. 
Безліч разів розтягує до вух губи, щоб виробити звичку 
фальшиво всміхатися.

Після цього вмикає годинниковий механізм екс
поната для «Наукового ярмарку». Настроює так, щоб 
пристрій вибухнув у розпал виставки, коли довкола збе
реться максимальна кількість людей. Після настройки 
цей агент активує запал вибухового механізму. Чистить 
зуби зубоочисною пастою. Упорядковує на голові во
лосся за допомогою гребінця. Вдягає нові стерильні 
труси. Потім цей агент вбирається в білу сорочку, в якій 
ходять у святилище, і пов’язує на шиї плямистий шов
ковий прапорець. Прихопивши смертоносний пристрій, 
робить невеличкий марш-кидок у напрямку готельного 
ліфта. Кінцівки оперативника «я» стискають коробок, а 
вухо, прикладене до сталевої поверхні, чує, як тихо цо
кає годинниковий механізм, схований усередині: «Цок, 
цок, цок!»

Наче серцевий пульс матері.
До офіційного відома: у поїздці на таксі до величез

ного залу Інституту імені Смітсона цього агента супро
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воджує наставниця Доріс Лілі. Кінцевий пункт — вели
чезний склепінчастий зал. У залі — багацько приречених 
колег-студентів. Усі носяться туди-сюди, стискаючи в 
руках експонати. М’язи оперативника «я» перебува
ють у постійному напруженні через страх, що «Маши
на миру» вибухне передчасно. Цей агент уже звикся з 
думкою про неминучу смерть. Довгенько порався, перш 
ніж установив смертоносну штуку в центрі виставки, 
де експонат відразу ж оточила безліч американських 
отруйних гадюк.

Тихо нервуючись, цей агент повторює назви елемен
тів: «...меркурій, молібден, марихуана...»

Присутні всі оперативники одного покоління: Маг
да, Тібор і Лінь. Танек, Чернок і Шина. Бокара, Олег та 
Отто. Вакі, Метро і Мань. Усі зайняли позиції і чека
ють неминучої смерті, сяючи фальшивими усмішками. 
Потім, беручи під руки американських бовдурів, ласкаво 
запрошують їх підійти до «Машини миру».

Багацько впалих у забудькуватість американських 
громадян підходять і питають, чи це, бува, не той Кар
лик, що прославився порятунком учнів? Чи це, бува, не 
той вельмишановний Карлик, що перепинив шкільного 
вбивцю? Численні цікаві спостерігачі вишикувалися в 
чергу, щоб узяти автограф у цього агента. Щільно об
ступили смертоносну машину, всередині якої тихо цокає 
годинниковий механізм: «Цок, цок, цок!»
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Наставниця Доріс Лілі стоїть поруч, наквацьований 
червоний рот сяє щасливою усмішкою. Оперативники 
теж зібралися поруч, сяють щасливо-фальшивими ус
мішками.

Цього поточного дня — кульмінація всього життя. 
Досягнута мета — найкраща послуга державі.

Проникнути в людський мурашник, у зміїне кубло, 
в лігво американських хижаків. І повбивати зловмис- 
ників-магнатів.

Помститися за жорстоке терористичне вбивство 
предків оперативника «я».

Женучи з голови спогади про кішко-сестру, мис
лячий пристрій цього агента повторює, як заведений: 
«...стронцій, селен, “Спандекс”...»

І знову: «...літій, лібрій, латекс...»
Рука виводить слово «Карлик» на аркушах. Рука 

радісно стискає простягнуті руки американських чу
жинців.

І раптом чийсь голос каже:
— Вітаю. — Жіночий голос. Обличчя кішко-сестри. 

Мить — і з’являється уся сестра власною особою. Зло
вісно всміхаючись, каже: — Ти обісрав мій конкурсний 
проект... А тепер я віддячу тобі тим же.

Скрипучим непевним голосом оперативник «я» на
полягає, щоб сестра негайно тікала з цього збіговиська. 
У цю ж мить. А потім пошепки додає, що незабаром
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«Машина миру» вибухне, і на всіх присутніх проллється 
смертоносний дощ.

А кішко-сестра просто крутить головою то в один 
бік, то в другий. І це значить «ні».

До офіційного відома: на цього агента напала страшна 
внутрішня криза. З одного боку, дуже хочеться зазнати 
щастя й убити незліченну кількість американських ви
родків, цей хаотичний натовп американських гризунів- 
шкідників, які штовхаються, вертяться і метушаться 
туди-сюди. Помститися за смерть предків оперативника 
«я»... Перепинити вплив гнилої американської культури, 
яка розбещує «світове село». Стерти з лиця землі вічно 
голодних мешканців Америки, поки вони не зжеруть усі 
запаси світових ресурсів.

Та от тільки в цей план не вміщається вбивство пре
красної і славної кішко-сестри.

Усі оперативники повитріщалися на цю неочікувану 
сцену. Починають підозрювати, що події можуть піти за 
несприятливим сценарієм.

Писклявим шепотом оперативник «я» каже:
— Любий товаришу. Тобі необхідно негайно поки

нути це приречене місто.
Цей агент пояснює, що посудина під назвою «Маши

на миру» містить велику купу американських платіжних 
засобів. Багато фунтів та кілограмів американських до
ларових купюр. Готівка, поцуплена з благодійних тарілок
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у святилищі. А під цим величезним багатством затис- 
нутий вибуховий пристрій. Через кілька хвилин — уже 
ось-ось — цей пристрій неминуче вибухне і несподівано 
проллє на всіх присутніх дощ американських грошових 
купюр різної вартості.

Хитра кішко-сестра тільки дивиться і не кліпає.
Цей агент пояснює, що коли пристрій вибухне, по

жадливі громадяни-капіталісти кинуться грабастати 
огидні й брудні грошові знаки. Сотні мільйонів рук ха
патимуть купюри: хап-смик!

А кішко-сестра все одно — тільки стоїть і витріща
ється.

Згідно з планом операції «Хаос», усі викинуті вибу
хом гроші заздалегідь заражені нейротоксином. Нейро
токсин спрацює через десять днів і призведе до смерті 
всіх індивідуумів, що входили в контакт із цими гріш
ми. Протиотрути не існує. Утекти неможливо. Гроші, 
потрапивши в обіг, знайдуть собі нових жертв. А всі 
присутні неминуче загинуть. Усі, хто доторкнеться до 
цих грошей, — теж загинуть. Планується, що заражені 
американські гроші таким чином повбивають усіх ка
піталістів.

На обличчі кішко-сестри з’являється непевний ви
раз. Закочує очні яблука й питає:

— Так, значить, ти — терорист, чи як?
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— Ні, — пояснює цей агент, — не терорист, а шля
хетний месник, агент, який бореться за свободу власної 
славетної батьківщини.

— Он як? — відказує сестра. — Утім, мені начхати. 
Можеш вважати, що я тобі повірила, — каже сестра. — 
Але все одно я знищу твій експонат.

Раптом кішко-сестра кидається вперед. Простя
гає руки і хапає сміттєвий бачок із написом «Машина 
миру». І намагається перекинути його догори дном, щоб 
витрусити звідти пекельну машину і не допустити ви
буху. Не дати розлетітися отруєним грошам.

І в цю мить до столу підскакує скелет Доріс Лілі. На
півзогнилий труп хапається руками за кучері — і ривком 
скидає перуку, оголивши виголену блискучу макітру. 
Зуби-протези відлетіли убік і зацокотіли по підлозі. На- 
квацьований червоним рот скривився в огидний вищир, 
і жилава фігура набула обрисів потворного вбивці-нін- 
дзя, майстра бойових мистецтв. Ніндзя збалансував 
м’язи і став у бойову стійку для удару Смертельний 
Копняк Гігантського Лелеки. Заверещав і вигукнув бой
овий клич.

Але в цю ж мить кішко-сестра увімкнула проти- 
зґвалтувальну сирену, яка почала оглушливо верещати 
на все приміщення.

Вол-мартівська рабиня виявилася глибоко закон
спірованим кротом-оперативником, чиїм завданням
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був контроль за виконанням операції «Хаос». Кістлявий 
скелет перетворився на фігуру, що випромінює міць. 
Ще мить — і ніндзя завдасть кішко-сестрі смертельного 
удару.

Ноги й лікті цього агента злітають у повітря і — геп- 
трісь! — блокують смертельний удар прийомом По
двійний Удар Кондора Попід Хмарами. Цей агент зби
ває з ніг талановитого суперагента Доріс Лілі. М’язи 
тіла оперативника «я» вчиняють акт державної зради. 
І водночас видають справжній вміст мислячого при
строю цього агента.

Мадам Ходячий Труп швидко підскакує і знову стає 
в бойову стійку. їй на допомогу приходять із лівого 
флангу вбивчі кінцівки оперативника Тібора. Невдовзі 
підтягується Мань зі своїми небезпечними, як помах 
меча, ударами. І Чернок. І Шина. Усі оперативники стали 
в ряд із суперагентом. Усі проти одного — проти опе
ративника «я».

А протизґвалтувальна сирена верещить, як наві- 
жена.

Застосовую проти суперників цілий набір прийомів: 
Летюча Білка — вжик-стриб; Летюча Гієна — мах-бах; 
Слоняча Нога — ступ-грюк; Смертельний Кидок Рисі — 
лясь-дряп. Атмосфера затьмарилася від круговерті рук, 
ніг та кулаків. Блискавичні удари сиплються з усіх боків. 
Величезний склепінчастий зал повниться криками пе
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репуджених глядачів. Зчиняється гармидер і тиснява, 
всі кидаються до виходу, штрикаючись, хвицаючись та 
кусаючись.

Тим часом, коли оперативники змикають смертельне 
коло довкруж цього агента, кішко-сестра занурює руки у 
свою сумочку і видобуває звідти сумнозвісного фалоса- 
вбивцю. Смертельно коло звужується, а сестра каже:

— Сподіваюся, матінка не поміняла батарейки. — 
Натискаючи вмикач вібратора, додає: — Сподіваюся 
також, що я не повністю відремонтувала цю довбану 
штуку. Може, вона іще якийсь коник викине...

А стіна вбивць уже зовсім поруч. Колишні колеги го
тові завдати цьому агенту смертельних разючих ударів: 
Одиночного Безкровного Випаду Кобри — лясь-трісь! 
Удару Стрибучого Кенгуру — бий-тікай! Стусану Мерт
вого Долота-Баракуди — тук-тук!

Підстрибуючи і виконуючи ногами прийом Пазурі 
Тигра, оперативник Тібор цитує вислів проникливого 
пророка та обдарованого літератора Девіда Герберта 
Аоуренса: «їм потрібна зовнішня система нікчемності, 
яку вони змогли б називати миром і злагодою, щоби 
всередині своїх нікчемних душ бути маленькими бо
жествами».

Здійснюючи контрвипад, оперативник «я» змахує 
ліктями, виконуючи удар Пазурі Кугуара. І при цьо
му цитує вислів прекрасного філософа, велемудрого
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професора Фіделя Кастро: «Люди не творять історію. 
Просто історія знаходить потрібну людину в потрібний 
час».

Викидаючи кулак у стилі Боксер Панда, оперативник 
Мань цитує високоповажного Кастро: «Революція — це 
боротьба між майбутнім та минулим».

Здійснюючи Блискавично-вбивчий Кидок Кобри, 
оперативник Чернок цитує славетного філософа Фрідрі- 
ха Ніцше: «Щоб породити танцівну зірку, треба мати в 
душі хаос».

Відповідаючи швидким Маневром Летючого Орла, 
цей агент наводить вислів відомого й уславленого Фіде
ля Кастро: «Ви можете мене засудити, але історія мене 
виправдає».

Раптом убивчий фалос починає тремтіти. Рожевий 
вібратор стає темно-рожевим, а потім — червоним. 
Злегка гойднувшись, вискакує з рук кішко-сестри. Ри
кошетом відстрибує від підлоги і, залишаючи тонень
кий шлейф чорного диму, починає носитися в повітрі, 
обпльовуючи ворогів-оперативників розплавленою 
пластмасою. І таким чином зриває їхній наступ на цьо
го агента. Розпечені шматки пластмаси прилипають до 
оперативника Танека. Засліплюють оперативника Бока- 
ру. Перетворюють на смолоскип голову оперативника 
Шини. Диму й вогню додається, по залу пливе ядучий 
сморід.
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А протизґвалтувальна сирена верещить не замов
каючи. Її вереск відлунює у всіх закутках величезного 
залу Інституту імені Смітсона.

Оперативник Магда не втримується і задкує, уника
ючи небезпечного літаючого пристрою.

Прорвавши лінію фронту, створену літаючим фа
лосом, мадам Мертвяк виконує потужний удар у стилі 
Кидок Лева і гепає оперативника «я» в череп, наміря
ючись будь-що знищити бунтівного агента. І будь-що 
завершити операцію «Хаос».

Раптом стає чути голос:
— Вітаю, Карлику, як ся маєш?
Чоловічий голос. Та це ж воскреслий брат-підсви

нок!
Устрибнувши в гущавину бійки, підсвинок займає 

бойову стійку і каже:
— Ти встиг мене дечого навчити, шибздику! Я допо

можу тобі вибратися з цієї халепи. — Приготувавшись 
відбити напад убивчого Мертвяка, підсвинок вигук
нув: — Ну то й що ти мені запропонуєш? Боксера Панду 
чи Кидок Рисі?

А смертоносний фалос тим часом забезпечує авіа
ційну підтримку і бомбардує нападників розплавленим 
пластиком, як напалмом. Створює над полем бою димо
ву завісу. Викидає задушливу кіптяву та сажу.
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Раптом цей агент ловить ще один удар по черепу в 
стилі Кидок Лева.

А тим часом кішко-сестра возиться з бачком, щоб 
розрядити вибуховий пристрій і знеможливити викид 
смертельних купюр.

Побачивши, що на цього агента чинять напад, юрма 
американців кидається на його захист. Громадяни Спо
лучених Штатів запруджують поле битви і затоплюють, 
заполоняють своєю масою оперативників Тібора, Чер- 
нока, Маня та Олега. Переборовши власну пасивність, 
величезний натовп потоком линув на підмогу опера- 
тивникові «я». Прибувши на порятунок цього агента, 
орди американських громадян самою своєю кількістю 
долають опір Отто, Вакі й Танека, незграбно штовхаю
чись та лупцюючи їх кулаками та копаючи ногами.

Мадам Доріс Лілі, вивільняючи енергію натренова
ного агента, накопичену під час вимушеного сидіння у 
підпіллі, вимахує кінцівками, наче кувалдами, завдаючи 
навсібіч «Плющильних мавпячих ударів».

Несподівано оперативник Магда злітає у повітря і, 
наче під час уповільненого показу фільму, кидається 
на захист брата-підсвинка. Магда і брат б’ють одно
часно — і влучають у череп Доріс Лілі. Виводять з ладу 
мислячий пристрій лиховісного таємного агента, і ма
дам Ходячий Труп, знепритомнівши, лантухом падає на 
підлогу. Безладно скоцюрблюється неподалік власних
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зубних протезів. Поруч валяється перука з сивого во
лосся. Шалену лють угамовано.

Це — перемога. Магда і брат-підсвинок сяють від 
щастя. Літаючий фалос і далі атакує колег-оперативни- 
ків бризками напалму. Американські війська здійсню
ють евакуацію цього агента з поля битви. Кішко-сестра 
схиляється над пораненим оперативником «я».

І в цей момент зловісна «Машина миру» вибухає.
Викидаючи у повітря величезне доларове багатство, 

яке тропічною зливою та арктичною заметіллю падає 
донизу і поглинає все і всіх.



Карлик 36

Депеша тридцять шоста

Цими рядками оперативник «я», агент номер 67, 
починає тридцять шостий звіт — спогади про колишні 
заняття з англійської мови. Аудиторія вглибині спо
руди отакої. Місто таке-от, столиця найкращої та 
найславетнішої батьківщини отакої. Для офіційного 
протоколу: тут ітиметься про історію становлення опе
ративника «я».

Щоб продемонструвати важливість навчання у ран
ньому віці.

Високоповажний та безконечно добросердий учи
тель мови займає позицію у фокусі зору всіх оператив- 
ників. Каже:

— Hep cat — піжон; cat’s meow — примітна людина; 
cat’s pajamas — класна річ.

Велемудрий учитель каже англійською:
— Відкидне сидіння.
І всі учні повторюють:
— Rumble seat — відкидне сидіння.
Потім усі повторюють за вчителем:
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— Содова вода. Кого я бачу! Пішов у сраку! Розсув
ний ключ. Автомеханік. Презерватив.

Сидячи за партами, склавши руки та дивлячись пе
ред собою, усі оперативники повторюють вирази та 
назви:

— Довбати мій лисий череп! Змазана застібка. Напій 
«Моксі». Пісня «Синя пташка щастя».

На знак підтвердження правильності використан
ня сучасної англійської мови вельмишановний учитель 
каже:

— А тепер ви отримуєте право готувати собі їжу на 
газовій плиті!

Саме таким способом і навчалися всі оперативни
ки: багаторазове повторення фраз на кшталт «рай для 
трудящих!» Або «жорстокі постколоніальні багатона
ціональні корпорації».

А ще навчали говорити таке: «Злобні капіталістичні 
гадюки імперіалістичних Сполучених Штатів».

Навчали запам’ятовувати, закарбовуючи в мислячо
му механізмі: «Гнобительська й дегенеративна західна 
культура».

У мислячому пристрої зберігся вислів сумнозвіс
ного содоміта, письменника Оскара Вайлда: «Прогрес 
завжди досягався через непокору — через непокору і 
бунт».
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Але тепер усі ці факти застаріли, вони — в мину
лому.

Цей агент визнає свій провал. Оперативник «я» — 
зрадник, винний у вчиненні акту державної зради. Опе
рація «Хаос» зазнала цілковитого фіаско. Скінчилася 
повною поразкою і розчаруванням.

Цим посланням оперативник «я» засвідчує свою 
відставку.

Цьому агенту дуже боляче і вкрай принизливо визна
вати власну поразку. Оперативник «я» виявився нездат
ним пожертвувати життям в ім’я держави. Натомість 
пожертвував кар’єрою агента заради кішко-сестри, та
ким чином поклавши край усьому колишньому життю. 
Змушений відступити, цей агент просить політично
го притулку і сподівається на усиновлення родиною- 
приймачем. Усі обвинувачення проти господаря-батька 
зняті. Родину Кедр відновлено і відреставровано. Усі 
оперативники викриті й заарештовані. Тепер очікують 
повного і всебічного розслідування. Усе йшло згідно з 
планом: стався вибух, величезна купа американських 
грошових знаків шугонула до небес, як зграя птахів... 
Та от тільки цей агент знехтував своїм обов’язком і не 
наповнив пекельну машину смертельними нейроток- 
синами. Знехтував цілком свідомо, бо оперативник «я» 
встиг пройнятися симпатією до паразитів-американ- 
ців. Тому «Машина миру» просто вибухнула гейзером
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доларів — оце й усе. Натовп дітлахів та дорослих, які 
зібралися на фінальний конкурс, були в дикому захваті. 
Усі раділи й веселилися.

Цитата: «Прогрес завжди досягався через непоко
ру — непокору і бунт».

Уперед, командо Кедр!
Унаслідок вищезазначених подій цей агент змушений 

відійти від справ.
Оперативник «я» зізнався у брутальному содоміт- 

ському зґвалтуванні Тревора Стоунфілда.
Магда очікує, що потомство має з’явитися сімнад

цятого червня. ДНК-аналіз засвідчив, що батьком ди
тини є брат-підсвинок. Може, буде весілля. А може, й 
не буде.

До офіційного відома: цей агент відрікається від 
Божества як такого, що було насильницьки нав’язане 
країною походження.

До послання додається кутній зуб, видалений під час 
візиту оперативника «я» до американського зубного лі
каря. Кутній зуб з ампулою смертельного ціаніду цьому 
агентові більше не потрібен.

Бо оперативник «я» починає нове життя.

(Кінець)
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