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Аднойчы хтосьці сказаў 
мне, што на свеце ў 

асноўным існуюць два 
віды злачынцаў.

Злачынцы дробных 
складнікаў і буйных 

складнікаў.

Людзі дроб-
ных складнікаў 
глядзяць толькі 

на тое, што 
знайходзіцца 
перад імі. Яны 

збіраюць рахункі, 
маюць патрэбы, 

але не бачаць 
выхада.

Стой, дзе стаіш, 
Світ!

Людзі буйных 
складнікаў глядзяць у 
будучыню, у вялікую 
пустую прастору на 

іншым баку знака 
«роўна».

Вось і ўсё, суччае ты 
вымя. Табе гамон!

Яны думаюць: «У мяне 
ў запасе шмат часу на 

гэтым свеце...»

Ты сапраўды не 
пашкадуеш мяне!

«...і я пражыву яго так, 
каб застацца ва ўсіх у 

памяці». А як жа 
інач?

Хлопец, які мне ўсё 
гэта сказаў, быў катам.

Мы былі на шыбеніцы, 
і ён як раз закідваў пятлю 

на маю шыю.

Скончыўшы вязаць вузел, ён паклаў 
руку на маё плячо, закінуў на сябе 

чорны плашч і спытаў мяне: «Ну што, 
хлопец, скажы на развітанне, да якога 

віду адносішся ты?»



Вось, што я яму адказаў. Я сказаў, 
што ніколі не ходзіў у школу.

І я, адзін хрэн, 
ні чорта ў гэтых 

складніках 
не разумею.

А потым я прабіў яму 
вока нажом і ўцёк.

Як вам такі 
фінал, народ?

Давайце яшчэ раз папляскаем у далоні 
ў гонар нашых актораў. Актор з тэатра 

Труіт Бэль, які згуляў нашага героя, 
вядомага шэрыфа Джэймса Бука.

І актор Блэйр Білінгс, які прыехаў 
наўпрост са сцэн Ню-Ёркскіх тэатраў, 

выканаўца ролі подлага злодзея 
Скінэра Світа!

Няўжо яны не 
неверагодны?

Палкоўнік 
Сэлдам Фрэнч. Я натрапіў на флаер яго шоў «Дзікі Захад», 

калі праязджаў па гораду гэтай раніцай.
Я падумаў: «Чорт, Скінэр, мабыць 
табе варта хоць трохі пазнаёміцца 

з культурай?»

Пацешна, аднак... я трохі 
па-іншаму памятаю Захад, чым 

палкоўнік Сэлдам Фрэнч.

На самой справе я трохі 
па-іншаму ўзгадваю і 
самога палкоўніка.

Фрэнчы, якога я ведаў, 
быў хутчэй шкадлівы малец-янкі, 

чым герой раўнінаў...

...які адстрэльвае тураў з утульнага 
браняванага воза яго сям’і, каб збіраць 

скуры і прадаваць іх Усходу.

Прыемныя скуры, дарэчы. Я неяк 
сцягнуў тры вазы.



А зараз, спадары і спадарыні, 
баюся, што нашае падарожжа 

падыходзіць да канца.

Наш цудоўны ваяж вяртаецца 
скрозь час да межаў гісторыі 

нашай краіны. Але перад тым, 
як сказаць «Адзьёс»...

...давайце яшчэ раз папляскаем 
мужчынам і жанчынам з нашага 
паважанага «Кангрэса жывых 

лягенд Захада!!!»

Ну і ну. Відаць, што замест скур 
тураў добры палкоўнік збірае старых 

каўбояў і індэйцаў.

Па-першае, сумна вядомы 
правадыр Хаванкан, адзін 

з самых лютых воінаў Захада. 
Забойца дзясяткаў мужчын, 

жанчын і дзяцей.

Таксама вядомы, 
як правадыр Нямы-
як-камень. Прывёў 
палову сваіх лю-
дзей на бойню на 

Уайт Фінгеры.

Высакародны генерал Майлс 
Форсіт, герой бітвы за перавал Уайт 

Фінгер 1879 г. Усяго з некалькімі 
паплечнікамі заваліў больш 60 смер-

таносных воінаў Хаванкана.

Рэальна гераічна заваліць іх 
вінтоўкамі, калі трымаеш іх на 
мушцы ў вузкім праходзе на 

сотнях футаў пад сабой.

Далей, у нас чорнатвары Чарлі Бойд, 
адзін з самых подлых гнюсаў старога 
Захада! Рабаваў у больш чым дзесяці 

горных раёнаў. Яго нават стрэл 
драбавіком у твар не спыніў.

Драбавіком? Гэта ж была 
цыгара з порахам. Гэты 
лайнюк таксама жартаў 

не разумеў.

Дэтэктыў Уіл Сірынга... 
Адзін з самых грозных 
барацьбітоў са злачын-

насцю на Захадзе.

І гробаных 
педрылаў.

Гэта і ёсць спіс 
жывых лягендаў? Яны 

здзекваюцца?

І апошняя, але не малаважная спа-
дарыня Кіці Бэнкс... Адна з самых 

вядомых начных матылькоў... Дама з 
сумна вядомага бардэля Рокер Пэн у 
Свіс Бой штата Каларада... Улюбёнка 

многіх злачынцаў, у тым ліку 
і Скінэра Світа.

...Кіці? О, ды 
няўжо!

Бачыць такое зараз 
прам-такі гняце.



Як ты магла, лялечка? Ты ж таксама была 
добрай малай. Але пасля ўсіх тваіх пяшчот-
ных голых падушак кажаш мне, што хочар 

згарэць у агні і памерці маладой...

І вось да чаго ты зышла? Вандруеш у музеі 
пудзілаў? Сядзець з купкай фальшывых 

аслоў занадта глупа, каб як след загінуць? 
Быць адной з жывых мерцвякоў?

Дык ведай, што памятаю 
я цябе добра.

Цяпер я падумваю, што не 
выношу гэтую самую культуру. Так і ёсць! 

Кіці Бэнкс!

Адзіная жанчына, што 
расчуліла халоднае сэрца 

Скінэра Світа... Яго дзяўчына. 
Яго «лялечка».

Пакуль той фатальная 
ноччу яна не перадумала і 

не здрадзіла Світу. Выдаўшы яго месца-
знагоджанне... уладам.

Выдаўшы 
маё..?

Ведаеш, калі 
трохі паду-

маць, ці дрэнна 
тое, што гэтыя 
людзі хочуць 
аднавіць Дзікі 
Захад? Чаму б 

ім не даць таго, 
чаго яны хочуць 

атрымаць?

Праклён.

Гэта ты, Патрыцыя? Слухай, калі я і далей 
буду цягаць гэта пацучае гняздо на сваёй галаве, 

гуляючы Скінэра Світа, тады нам варта трохі 
яго пастрыгчы.

Прасцей кажучы, 
трэба яго трошкі 

скараціць.
Убраць некалькі 

вал...

А так 
пойдзе?



А зараз, спадары і спадарыні, 
на развітанне мы пакажам наш 

другі выступ за сёння: захапляю-
чае ўзнаўленне перастрэлкі пры 

Сайдуіндэры.

Гераічны злоў Скінэра 
Світа вядомым шэрыфам 

Джэймсам Букам.

Дзе, халера, 
гэтае лайно ў 
срацы Білінгс?

А мне ж ад-
куль ведаць?

Гэты елдасмак амаль 
такі ж бескарысны, 
як і сухія ды старыя 

шчоглы на легендар-
ных баржах.

Ююю-хуу! 
А вось і я!

Проста вяртаюся 
да сваёй ролі.

Дачакаліся.

Давайце ж пачнем, 
народ! Гуляйце.

Мы сярод непрыветлівых 
гор Каларада. Ідзе 1880 

год, і сумна вядомы злачы-
нец Скінэр Світ зноў пазпя-

гае злова, ці ён жа...

Дзея!

Можаш бегчы, 
Світ, але ты не 
можаш хавацца 

ўвесь час!

Стой 
і бейся як... 
мужчына?

Ты не варты гонару 
насіць імя Джыма Бука!

Што... што 
адбываецца?

Прывітанне, 
Фрэнчы.

Скінэр? 
Скінэр Світ? Але гэта 

ж... Неверагодна.



Не сёння. Сёння 
мы адраджаем 

Дзікі Захад!

Дзеля нас усіх! Пад час перапын-
ку я зарадзіў гэтыя гарматы, што 
ты ім даў, сапраўднымі кулямі.

...Кулямі?

Ну, 
і як вам 
такое?

Як наконт сапраўднага шоў, 
хлопцы? Хопіць гуляць 
каўбоеў і індзейцаў, час 

вынясці сваё пуза за бара.

Нава... Нават не думайце 
аб гэтым! Вы не можа-
це! Без мяне, без гэтага 
шоў... Вы ўсяго толькі 

купка няздараў.
Купка 

старых, забытых 
рарытэтаў...

...Вы чуе-
це? Вы не 

асмеліцеся!

Зараз 
гэта было не 
так і цяжка, 
сапраўды?

Ты забіў маіх 
людзей. Здохні, 

дзікун!



Ты... 
ты стрэліў 

у мяне, 
лайнюк.

Даўненька 
не бачыліся, 

лялечка.

Гэта ты, 
малы?

Ці гэта 
мой сон?

Усё так, Кіці, 
ты ў сне.

Добра, добра, добра. Не 
хвалюйся, вось з гэтым 
мы дакладна ніколі не 

прачнемся!

Толькі... Будзь калі 
ласка цішэй, добра? 

Тссс.

Буду ціхім, 
як мыш.

І ўсё ж такі скажы мне... 
Тое, што сказаў стары 
Фрэнчы - гэта праўда?

Хто такі 
Фрэнчы?

Палкоўнік Фрэнч. Скажы 
мне шчыра, дарагая. Гэта 

ты падставіла мяне? 
Ці не так стары Каміла 
атрымаў інфармацыю?

Ты здала мяне 
Джыму Буку?

Канешне, я, 
малы. Я кахаю 

цябе.



Выдатным споса-
бам ты вырашыла 

даказаць гэта.

Спі 
спакойна, 
лялечка.

Ты нават 
не падзякуеш мне?

Падзякаваць табе? 
Ды я башку табе за 
такое адарву, Кіці.

Але я ўсяго толькі 
жадала даць табе 
канцоўку, якую ты 
хацеў. Правільную 

канцоўку.

А з чаго ты 
ўзяла такое? Усяму прыйшоў канец. 

Усяму. Свету, які мы 
ведалі. Усё пратаптана. 

І агароджана.

Усе бачылі тое, 
што надышло, усе, 

але не ты.

Гэй, ты памятаеш той час, калі я 
прывяла цябе на рэчышча, і мы 

зкінулі з сябе ўсю адзежу...

Ты расказвала пра 
тое, як падставіла 

мяне.

А, канешне. Зразумей, што 
той шэрыф, Бук, ён бы ні ў 
якім разе не дазволіў табе 

пастраляцца з ім.

Ён бы ня даў табе такой 
магчымасці. Табе было напля-

ваць, але мне не. Ён хацеў схапіць 
табе, каб павесіць перад натоўпам 

нікчэмнасцяў.

Ён сур’ёзна быў нацэле-
ны супрць цябе, малы. 
Мне было адваротна ад 

адной думкі аб гэтым. Ты 
заслугоўваў большага.

Ты заслугоўваў 
шанса ўйсці славута. Таму 

я і звязалася з Каміла, 
выдаўшы яму...

Проста я ня ведала, што 
Бук быў ужо так блізка. Я 
лічыла... лічыла, што за 
ўзнагародай прыйдуць 

Каміла і яго людзі.

Але прыйшоў Бук, 
і... І ты пакінуў 

мяне.

Мы скончылі свой шлях, 
як і павінна было быць. 

Усё, чаго я жадала - 
загінуць разам з табой, 

малы. Разам.

Я меркавала, што яны 
з’явяцца той жа ноччу, уз-
броеныя да зубоў, а ты і я, 
Джыкс і блізняты, мы ўсе 

загінем разам. У баі.

Чаму ты 
дазволіў тако-
му здарыцца, 
малы? Чаму 
дазволіў мне 

старэць?

А што калі я скажу, што 
магу ўсё вярнуць? Магу 
зноў амаладзіць цябе? 

Назаўсёды.

Гэта так міла, малы. Але зараз бессэнсоўна 
зноў мяне амалоджваць. Зараз свет, часткай 

якога мы былі - знік.



Але не мы.

Не, толькі ты, 
малы. Ён заўсёды 

быў у табе.
Дзікі Захад 
заўсёды з 

табой.

Я буду сумаваць 
па табе, Кіці.

Ты знойдзеш 
сабе іншую. Ты жа 
ведаеш, што так і 

будзе.

Цяпер ідзі, прэч 
з майго сна.

Свет, які мы ведалі, які я 
любіў... Загінуў у агні. Я выдат-
на, як ніхто іншы, гэта разумеў.

Але, што пацешна... У апошні 
час смерць больш не здаецца мне 

такім ужо і нязменным.

Больш не 
здаецца.



Ну і ну. Што 
ў нас тут?

Кёрціс Джэні*. 
Лепшы лятальны 
апарат у свеце.

*Самы вядомы амерыканскі вучэбны 
самалёт пачатку ХХ стагоддзя.

Ніколі ў жыцці не бачыў 
іх жыўцом. Не супраць, 

калі я азнаёмлюся?

Чорт, ды я не супраць 
пракаціць табе на 

ім. Дай мне некалькі 
даляраў, і я падкіну 

цябе, куды пажадаеш.

Куды пажадаю?
Канешне, сябра. 
Неба наша. Куды 

ні зірні. Дык 
куды ж?

Ну, паколькі 
я магу 

выбіраць...

...як наконт 
Каліфорніі?

«Чуў, у іх там знайдзец-
ца некалькі прыхожых 

дзяўчынак».








