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генры, 
трымайся 
ззаду ад 

мяне.

так-так, 
што ў нас тут? 

нейкая мяшанка...

гэта будзе 
цікава!

з гэтым, 
сястрыца, я 

згодна...



прайшло не менш 
дзясятка гадоў 
з тых часоў, як 

здарылася нешта 
такое.

агідна прызнаваць, але ўся 
гэта кроў, пасля такога часу, 
абудзіла ва мне... голад. але 

яшчэ больш агідна тое, як 
добра я сяба адчувала.

уявіце, што кожная 
клетка вашага цела 

гэта лямпачка. і ўявіце, 
што яны запальваюцца 

ўсе разам.



але страх перакрывае ўсё гэта. страх, што ў гэты 
раз генры ўбачыць, што я ёсць на самой справе. 

убачыць, як я атрымліваю асалоду ад гэтага, 
наколькі мне весела.

я пераконваю сябе, што 
гэта глупства, бо ён быў 
са мной у галівудзе. ён 
змагаўся на маім баку. 

ён ведае.

але менш страшна не 
становіцца: што калі ён 

тады нічога не разумеў? 
што калі ў гэты раз ён нарэш-
це ўсвядоміць... што ажаніўся 

на монстры?

і што калі ён ужо лічыць, як 
бы ад мяне збегці, аб тым, 
як хутка ў яго гэта атры-

маецца. што калі ў думках 
ён ужо гэта зрабіў?

генры?



«генры, 
дзе ты?»

давай. бяжы. але ты 
недастаткова 
хуткі...

недастаткова хуткі, каб 
ад мяне схавацца.



«у свеце не хопіць 
дарог для гэтага».

прабачце, міс, 
але мы такім 
не гандлюем.

містар рой, я разумею, што такога 
тыпу тавары рэдка сустракаюцца 
ў вашай краме, але ў вас ужо ёсць 
пакупнікі сярод жанчын, ці не так?

час ад часу, 
але ўсе яны 

жоны фермераў і 
жывёлагадоўцаў.

і толькі з-за таго, што 
іх мужчыны працуюць на зямле, 
гэтыя жанчыны, вашы пакупнікі, 

не жадаюць прыгожа выгля-
даць? бо я магу вам гаранта-

ваць, містар рой...

...што нават 
у такой глухамані 
жанчына заста-
ецца жанчынай.

вытанчанай, 
уразлівай...

...патрабуючай 
абароны, асабліва 

калі справа тычыц-
ца яе... твара.

божа 
мой.



добрай 
раніцы!

што... 
што з вамі 

здарылася?

са мной? а, нічога. 
проста выйшла на 
ранішні шпацыр.

ёсць што-
небудзь 4-га 

памеру?

яна не ў сябе. 
прынясіце ёй 

вады!

давайце вас памыем, 
міс. і калі вы прабачы-
це мне маю нахабнаць, 

тады, пакуль не прыеха-
ла паліцыя, я магу пака-
заць, як прыкрыць гэты 

шрам...

...на вашым 
твары.

што за...

...шрам?



ну добра, 
суччыны 
дзеці...



«...значыць, 
зробім па-
дрэннаму».

«калі цягнік 
уйшоў, цяжка 
радасць пака-

заць...»

«таму лячу я 
туды, дзе сонца 
паможа мне рас-

казаць...»

«пра...  
каліфорні я, а 

вось і я!»

што, ніякіх 
аплады-
сментаў?



«кожны лічыць 
сябе крытыкам».

ён, што, 
звар’яцеў? 

прыстрэль яго!

атрымай, 
казёл!

генры, што ты 
робіш?! ты ўсіх 
нас звядзеш 

со свету!



праклён на 
цябе, дзе ж 

ты. дзе...

генры!!!
ты мяне 
чуеш?

генры, 
прашу...



«...ты там? 
адгукніся».

пазнаю сваю сяброўку, перл, гэта 
так на цябе падобна... гэтае месца.

я маю на ўвазе, яно 
цудоўнае... для сустракання 

сумнай сталасці.

я памятаю, калі мы ўпершыню 
знайшлі гэтае месца. у адзін з 
выходных, калі мы каталіся па 

ваколіцах на машыне элі.

две даследніцы 
каліфорніі з мапай 

на панэлі.

мы елі свой сняданак на 
беразе возера, за горадам. 

прыцягнулі з сабой той буйны 
фанограф і слухалі эла 
джолсана, пакуль елі.

і памятаю, як ты сказала, 
што гэта тое самае мес-
ца. горад, у якім можна 
застацца, калі нарэшце 

галівуд застанецца 
ў мінулым.

а я сказала табе, 
што гэта будзе без 
мяне. і табе прый-

дзецца шукаць но-
вую суседку, калі 

прыйдзе гэты дзень.

а ты адкусіла свой сэндвіч 
і падмігнула мне... я ўсё 
яшчэ памятаю... і сказа-
ла... «хэцці, мае дзьверы 

заўсёды адчыненыя».

а цяпер мне трэба 
толькі знайсці, якія 

з іх твае.



ці магу 
я вам 
дапа-
магці?

не страцьце шанс! гэта я тут, 
каб вам дапамагці! скажыце, у 
вас ёсць хвілінка для маргарэт-

марцін б’юці?

толькі 
хвілінку?

магчыма, 
так... калі 

хутка.

вельмі хутка! уаў, 
мілая, ды ў цябе тут 

сабраўдны палац. мне 
падабаецца падлога. 

і гэтая столь...

тут жа ты 
адна, так?

толькі 
я.

разумна. 
суседкі - гэта 
такі галаўны 

боль.

ці не жадаеце 
чаго-небудзь? 
я толькі зрабіла 

сэндвічы.

канешне.



«...і дзяўчынкам 
трэба есці».

уххх...

час скончыўся, 
сярун.

прабач, хэнк, 
але сёння на біс 
ты не выступіш.

перш, чым 
ты зробіш 

гэта, я хачу 
ведаць 
лічбу.

што, 
прабач?

 я сказаў, што 
мне падтэбна лічба. 

колькі, накшталт мяне, 
ты прадаў ім за гэтыя 

годы? пяцьдзесят? 
сто?

больш.



усё дзеля грошаў. 
прасоўваеш чалавечую кроў 

гэтым кавалкам лайна.

гэй, я 
барыжу з тых 
часоў, як мне 
стукнула 13.

у гэтым увесь я. калі я быў малым, 
гандляваў дзяўчынкамі, у дваццаць 

я прасоўваў алкаголь. а зараз прадаю 
чалавечую кроў. для мяне няма 

ніякай розніцы.

зато для 
мяне ёсць.

працягвай, угаворвай 
сябе, што менавіта 
гэтага ты хочаш. аб чым ты 

гаворыш?

аб тым, што ты 
хочаш памерці 

старай трухляй у 
крэслах каля сваёй 

старушкай.

хлопцы накшталт цябе і 
мяне, людзі з дарогі, мы не 
дажывем да сталасці. мы 

пакінем свет на ўзлёце.

кожны музыкант, 
якога я ім прадаў, 
кожны, слова даю, 

быў шчаслівы, што яго 
катаванні скончыліся. 

нават калі ў гэты момант 
ён пра гэта яшчэ 

не ведаў.

можаш сябе 
ў гэтым 

упэўніваць.



а самае сумнае, 
што ты заўсёды 

быў добрым 
гітарыстам.

сумнае, 
кажаш...

пайшоў 
да чорта.

ты першы. 
перадай 

прывітанне 
сваім сябрам 

ад м... прыві-
танне, 
мілы.

ты ў 
парадку.

буду...



«...як толькі 
дацягну свае 
старыя косткі 

дадому».

ёсць хто 
дома?..

«о, прывітанне, 
стары сябар». я сума-

вала.



не ведаю наконт 
цябе, але мне 

здаецца, што гэта 
месца трохі 
забруджана.

не ный.

ведаеш, ты 
амаль усю да-
рогу маўчыш.

я думала, што 
ты загінуў.

калі ўбачыла 
аварыю.

гэй, я ў 
парадку.

ведаеш, я зразу-
мею, калі гэта... 
калі гэта было 

занадта.

перл..

я маю на ўвазе, ты заслугоўваеш 
шанс на нармальнае жыццё, за-

мест таго, каб праводзіць свае дні 
каля мяне, у свеце з монстрамі.



у мяне 
нармальнае 

жыццё.

ты калі-небудзь 
дамаў пра гэта? 
о... ну, ты разу-

мееш?

канешне, 
канешне, 
думаў.

а ты?

кожны дзень, але я не 
магу гэтага зрабіць, 
генры. павер мне, ты 
гэтага не хацеў бы.

што ж, я ўпэўнены, што 
настане момант, калі рашэнне 

прыйдзецца прымаць мне. 
але я хачу, каб ты ведала, 

што я не гэтага баюся.

я не хачу, каб ты 
звяртала ўвагу на 

мяне, бо мы баімся 
будучага, мінулага і 

нават таго, што 
хаваецца за гэтымі 

дзявярамі.

а зараз. 
зараз я 

шчаслівы 
з табой.

я так-
сама.

пойдзем 
у ложак.

ты робіш з 
мяне стары-

кашку.

майго ста-
рыкашку.



сардэчна...
...запрашаю!

хто вы? што вы 
робіце ў нашым доме? 

гаральд, звані ў 
паліцыю.

мэм, мне 
так шкада...

...мяне завуць хэцці харгроўв, 
і я прыехала наведаць сваю 

сяброўку... хацела зрабіць ёй 
сурпрыз...

яе завуць перл. 
перл джонс.

перл, усё так. але баю-
ся, што вы на паўгады 

спазніліся.

яна з мужам, 
як жа яго імя? 

пачыналася на «г».

генры.

сапраўды, генры. 
яны прадалі нам гэты 
дом у студзені. усё, 

што ад іх засталося, - 
гэты стары фанограф. 
яны сказалі, што ён ім 

не патрэбны.

не ведаеце, 
куды яны маглі 
накіравацца?

яны казалі, 
што паедуць на 
ўзбярэжжа, так, 

пэўна?



«узбярэжжа, 
так?» так, я ўзгадала. мы толькі засялялі дом, 

і я спытала, чаму яны так спяшаюцца...

«...яны паглядзелі 
адзн на аднаго, і яна 

адказала: «проста 
суседзі выпілі няма-

ла нашай крыві».

«нас папярэджвалі пра гэта 
перад прадажай...»

«...як я разумею, яны ўехалі, 
бо ім захацелася быць 

дзесьці яшчэ, пабачыць 
жыццё, знайсці прыгоды...»



«...быць дзесьці ў у гушчы падзей. а наогул, 
вашы сябры сказалі, што збіраюцца наведаць 

старога знаёмага».

«яны заставілі нам 
гэты мілы фано-

граф як падарунак на 
ўваходзіны. сказалі, 
што купяць новую 
мадэль, з лепшым 

гучаннем».

«мілая? з вамі ўсё ў парадку? 
у вас... штосьці з вачамі...»



Далей:
«Невядомая 

мяжа»

што ж, перлі, відаць, 
я з табой размінулася. але нічога.

ты можаш 
кідацца, 

куды 
захочаш.

я ўсё роўна хут-
ка цябе злаўлю. 

а пакуль...

...у мяне ёсць 
добрая музыка...

...поўны бак 
паліва...

і ўвесь час 
на свеце...
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