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гэты
момант.

колькі разоў 
ты да яго 
вяртаўся?

пякучая спякота. 
чан з дзіўным, 
але прыемным пахам 
зялёнага яблыка...

адлюстраванне 
на гэтым крывава 
чырвоным шлеме 
выгінаецца, як у 
пакоі смеха.

і ён. вось ён, тут, у сантыметрах 
ад тваіх пальцаў. так блізка, што 
можна адчуць цяплыню яго цела. 
ён тут, але ўжо падае...

не. ён дазволіў сабе ўпасці... 
ён быццам ведаў. ён быццам 
смяяўся з цябе з самага па-
чатку. з тваёй мэты. з твайго 
жыцця. з усяго гэтага.

быццам усё гэта не 
мае сэнсу. быццам 
усё гэта нічога не 
значыць.

часам ты ўяўляеш, што 
ў цябе атрымалася. што ты 
быў дастаткова хуткім. што 
паспеў схапіць яго.

але ён смяецца 
толькі мацней.

быццам што бы 
ты ні рабіў, усё 
заўжды...



...заканчваецца 
гэтым.

праціскаемся 
далей!

ён вось 
там!

хі хііі! толькі 
паглядзіце на яго! ён 
ідзе і ідзе! насуперак 
усяму! нягледзячы на 

марнасць усяго гэтага! 
які майчына!



вось, паглядзі, 
дарагі. пэўна, 
ты так гана-

рышся.



я сказаў ім, што ва ўсіх масках ёсць 
газ, які іх знепрытоміць, калі хтосьці 
пачне калечыць супернікаў.

гэта ня праўда, 
але павінна 
паўздзейнічаць.

маць цябе за 
нагу. іх занадта 
шмат! плюшч!

ужо.

ого, а ты добра таньчыш! 
выходзь за мяне. ведаю, 

гэта як пальцам у неба. ну 
дык што... лічыш, 

яшчэ рана?

бліжэй не 
падысці!

не ва 
ў сіх.

бэйн!

слухаю!



ух! так-так, 
бэтсссс...

не 
умешвайся!



да таго ж, мы 
з табой ужо 
ўсю падлогу 
сапсавалі...

...выгіны і 
завароткі...

...знаё-
мыя скачкі і 

нахілы...

...ці не здаецца 
табе, што надышоў 
час паспрабаваць 
новых партнёраў?!

яшчэ 
не!

ух!

пенні-два, 
ён мой!

зараз 
атрымаю 
вадкасць!

давай!

хутчэй!

хех. ты 
сапраўды лічыў, 

што ўсё будзе так 
проооста?! праз 

усё, што мы з та-
бой прайшлі... ты ўсё 

яшчэ можаш мяне 
насмяшыць! 



ааааааа!

што такое?! 
я цябе не чую з-за 
ста сарака дэцы-

бел вяселля!

але я ж табе казаў... 
апошнім, што ты па-
чуеш, будзе горад, 
які смяецца з цябе...

...і, лічу, 
засталося толькі 

дадаць сябе ў 
ансамбаль...

...і апусціць 
заслону! 
хахахаха!

«баюся, я не магу сказаць 
нічога смешнага наконт газа... 

старая добрая смерць 
у флаконе!»

«хаця яна не падзейнічае на маіх 
сяброў, толькі на тваіх, нечаканых 

гасцёў! і ён хуткі. падзейнічае 
праз секунду!»

удыхай глыбей, 
кажанчык. удыхай 

глыыыыбей.

не...

...яшчэ 
н...



стойстойстооой! 
ледзь не забыў! яшчэ 

штосьці, пакуль ты 
тут! паваджу цябе 
апошнім, лепшым 

жартам! ха!

разумееш, рэчыва, якое 
ты шукаеш. бэт-лекі ў 
маёй спіне. амброзія ў 

маёй шыі.

я ўжо сапсаваў яго! 
сапраўды, яго не выцяг-

нуць з мяне! калі б ты нават 
здабыў мой нектар, ён бы 

ссохся ў цябе на руках!

але. алеалеале!
вось у чым соль... хіі-хіі! 

о, будзе крута. 
зірні, бэтсі!

бачыш, 
тут яшчэ ёсць 
трохі дыянісія, 

тупень!
сапраўды! невялікі запас! 

але ён тут, глыбооока пад готэ-
мам! за вентыляцыйнымі танэлямі 
і выгнутымі пераходамі! унізе, ля 

самай матэрыковай пароды! 
схаваны, замініраваны!

калі б ты толькі ведаў 
свой горад лепш! калі б ты толькі 
быў бэт-каралём, які яму патрэб-
ны! але ты ўсяго толькі чалавек. 
просты хлопчык, які кліча сваіх 
бацькоў. самы слабы чалавек 

з усіх!

таму сумуй, крош-
ка кажан! пакуль у 
вачах становіцца 

цёмна-цёмна! але глядзі тымі ж вачамі, якімі 
бачыў, як застрэлілі маці і тату. 

вачамі, якія з тых часоў сталі 
сляпымі, як у кажана! дзе гэтыя 

сумныя зенкі?!

ілжывыя 
вочы...



...бруса ўэ...
што за...

ты... 
ты...

напэўна, ты хацеў 
сказаць кха... дзік.

грэйсссан?! 
не можа быць...

ну жа, нужа! 
ну чаму ты 

не...

не...



бэмтэн, 
ты праходзіш адзна-
ку ў трыста метраў. 

хутка будзеш занад-
та глыбока, каб...

я ўжо блізка. трос 
амаль закончыўся.

толькі, калі ласка, паспяшай-
ся... я раблю столькі перашкод, 
колькі магу, але выбухоўка не 

кантралюецца. я не магу доўга 
адкладваць выбух, і ты яшчэ 
дастаткова глыбока... завал 

будзе...

значыць, 
проста 

будзь гато-
ва выцяг-
ваць мяне.

як 
астатнія?

я згубіла 
кантакт.

...

гэта мо-
гуць быць 

перахопнікі. 
проста ідзі 

далей.

а яшчэ гэта можа азначаць, што яны 
загінулі. джулія не хоча гэтага казаць, 
але гэта праўда.

але гэта быў адзіны спосаб. памяняцца 
месцамі з дзікам у танэлях эйс.

ты ведаеш гэта. глыбока ўнутры ты ведаеш гэта. 
калі б джокер не ўбачыў, што бэтмэн там і ідзе за ім, 
ён бы зразумеў... ён бы актывіраваў бы бомбы ў 
танэлях раней, чым ты б зрабіў свой ход.

цяпер табе проста трэба знайсці гэта 
гробанае рэчыва. ёсць сведчанні. ты 
бачыў мадэль соў... яны капалі не-
далёка адсюль. і ўсё ж гэтыя пячоры 
- сапраўдны лабірынт.

твая здагадка? гэта 
тое самае вока, 
якое даў табе твой 
бацька, які прывёў 
цябе ў тую першую 
пячору.

апусціць яго са скалы, 
з якой ты скінуў яго ў 
апошні раз, няхай ён 
складзе мапу...

але...

...гэта рызыка. 
самая буйная ў 
тваім жыцці, 
бэтмэн.

дык куды?! яно 
павінна быць тут. 
ужо наяўнасць 
выбухоўкі гэта да-
казвае. але дзе ж, 
чорт бяры?! няма 
часу для...



пенні-два, 
я знайшоў 

яго.

знайшоў?!
знайшоў!

рыхтую 
аналізатар. дай 

мне пятнац-
цаць секунд.

чакаю. напэўна, 
джокер знайшоў яго, 

калі я скінуў яго са 
скалы.

магчыма, ён 
выкупаўся ў ім ці 
знайшоў, пакуль 

поўз, хто ведае. але 
яно... вылечыла яго. 
яго твар, яго злама-

ныя косці.

але ўсё ж немагчыма, 
каб ён знайшоў яго 

некалькі стагоддзяў 
назад, калі...

кіпцюроў трэніравалі казаць 
праўду. калі бун спрабаваў 

запэўніць мяне, што джокер 
жыў у яго час, я ведаў, што 

ён падманвае.

але 
бэтмэн, біялогія 

нежыці...

ён проста 
чалавек. павінен 

быць ім.

скажы, што 
ўжо гатова.

...гатова! 
давай, давай, 

давай!

супадзенне па 
вірусу! гэта тое, 

што выкарыстоўваў 
джокер, каб ства-
рыць разлагаючы 

рэагент. з яго дапа-
могай мы зможам 

стварыць лекі.



эх... дзякуй богу. 
зараз набяру трохі. 
гэтага павінна быць 
больш чым дастат-

кова...

бэтмэн! 
выбірайся адтуль 

зараз жа! выбухоўка!

яна 
зараз...

бэтмэн! 
брус, ты...

я ў парадку! 
будзь гато-
ва падняць 

вока!

толькі паспяшай-
ся! паказчыкі... 

увесь гэты рукаў 
пячор становіцца 

незбалансава-
ным!

джулія! слухай 
мяне! што б ні 
здарылася...

не! 
не, зараз жа 
прышпіліся!

я 
прышпілены! 
толькі абя-
цай мне...

калі будзе 
нейкая прабле-
ма, хоць якая 
маленькая..



хто замаўляў 
праблему?! 

хахаха!

аааааааааа!

памятаю, як ты 
казаў мне, што ведаеш 

свае пячоры лепш усіх... што 
ж, гэтыя пячоры - маее-

ее. самыя глыбокія, самые 
цёмныя ў готэме. сардэчна 

запрашаю сюды, 
бэтсссс.

брус, я 
цябе падымаю! 
скажы, што ты 
прышпілены!

ух...
ён проста... 

пойдзе за ім. 
ён спыніць 

яго.

брус, ты ж 
прышпілены? ты 

прышпілены, чорт 
бяры?!

не.
выцягвай 

вока.

але 
б...

цягні.

мне яшчэ 
трэба тут 
штосьці 
зрабіць.



хаха! які 
баявы дух!

такі хуткі. я амаль 
забыў, які ён хуткі. 
але цяпер ён здаецца 
яшчэ больш хуткім, 
занадта...

ух!

я ведаю, 
аб чым ты 
думаеш, 
брусі...

такі хуткі! ён 
трэніраваўся 
пасля нашай 

апошняй сустрэ-
чы? хаха!

гэта дыянісій? ці,
 мабыць... я заўсёды 

быў такім хуткім і 
проста дазваляў 

табе лічыць, што я 
павольны? хах.

ооо, не 
глядзі на 
мяне так!

успомні 
пра лепшы 
час, што ў 
нас быў...

...і 
ўсміхніся!



хііі!
ааааа!



ай!

ну вось, заста-
нецца шрам. 
а дакладней, 
застаўся б...

...калі 
б я быў 

такім, як 
ты.

хех. але шрам 
насамрэч заста-
нецца, джокер.

ці бачыш што, той бэта-
ранг быў з блакіратарам 
імуннай рэакцыі, засна-
ваным на аналізе, якія я 
толькі што ўзяў з гэтай 

ямы.

таму, калі ты вы-
лечваешся з дапамо-

гай гэтага дыянісія 
ў яго цяперашняй, 

слабой форме, тады 
гэты блакіратар 

проста спыніць твае 
невялікія здольнасці 
да самавылячэння... 

калі толькі ты не 
прымеш яго зноў.

з іншага боку, калі ты 
тое, за каго сябе выда-
еш, і знайшоў гэту яму 
сотні гадоў назад, калі 
дыянісій быў чыстым... 
тады тое, што я з та-
бой толькі зрабіў, не 

будзе мець значэння.

гэта можа трохі 
запаволіць тваё вы-
лячэнне, але ў рэш-
це рэшт тваё цела 

аднавіцца.

таму, лічу, 
засталося толькі 

паказаць свае 
карты... джокер.

з зада-
вальнен-

нем!



фух
фух

фух
фух



кха. павярніся, брус. я хачу, 
каб ты паглядзеў на мяне. 
кха. я хачу, каб ты ўбачыў, 

хто я на самой справе!

бо я той, хто смяецца, 
зразумеў?! я заўсёды быў тут, 
смяяўся з цябе, з усімі вамі, з 
найвялікшага жарта, быццам 
ваша жыццё мае сэнс! нават 
калі я быў у іншым вобліку, 
насіў макіяж ці чырвонае, я 

казаў так!

аднак потым ты... з’явіўся 
з ніадкуль, ператвораны 
ў нешта такое ж шалё-
нае, як і я, больш іх, і ты 

супрацьстаяў мне.

і доўгі час прадметам 
жарта быў я, я не па-
мыляюся? змагацца 

за бяссэнсавасць, але 
надаваць сэнс самой 

гэтай бітве! ха!

як нам было весела, па-
куль мы змагаліся. але 

потым, калі ты трухануў, 
калі ты адступіў, што 
ж... гэта было як доўгі 

востры...

...нож 
у сэрцы! ух. я мог зрабіць 

цябе вечным, як ты 
заўсёды хацеў! мая 
кроў, гэта... я мог. 

ух... ратаваць цябе! ва 
ўсяго гэтага мог быць 

шчаслівы канец!

гэта... 
магло быць... 
весела!

гэта... яшчэ 
не канец.





...што ты... а! 
мая спіна... дыянісій... 

я...

стой... 
джокер...

я 
загадаў, 

стой!

ух!

мне трэба 
сказаць табе 

нешта.

адчапіся... 
ад мяне!

мне трэба 
сказаць табе... я 
нарэшце паверыў 

табе.

я зразумеў. тут і 
цяпер. ты сапраўды 

бледны чалавек.

адпусці, 
прытырак!

мы мог пакінуць мяне 
ўнізе ў цемры, аднаго, але 
табе прыйшлося прыйсці, 
сапраўды? ты павінен быў 

даказаць мне. і я зразумеў! я 
зразумеў, што табе не патрэбна 
новая порцыя дыянісія. канешне, 

не. таму што ты гэта ён!

але я, джокер. я паміраю. 
я памру ад траўмаў праз 

некалькі хвілін. таму... кха... 
мабыць застанешся са 

мной? ненадоўга?

ух!

застанься і прабач 
мне. прабач, што я 
быў такім сляпым.

зараз тут 
усё... адчапіся 
ад мяне! калі 
ласка! про-

ста...

не! толькі калі 
ты прабачыш мне, 
што я не зразумеў 
гэтага раней! па-

куль ты не скажаш 
гэтага!

прабачаю, 
добра?! пра-
бачаю! я пра-
бачаю табе, 

б...



дзякуй.

не! 
дыянісій!

ты... ты забіў 
нас. нават... на-

ват калі я зламаў 
кожную частку.

не, не 
зламаў.

«я ўсталяваў вока ў іх маскі. 
адну з сумясей дэккера. не можа 
параўнацца з тым, што было тут, 
але ўсё ж...»

«...яны будуць 
у парадку...»

...упэў-
нены, і ты 
так сама.



брус! брус, на сувязь! 
сістэма пячор разбу-
раецца! і твае жыццё-
выя функцыі... у цябе 

недахоп крыві!

не, не, 
не...

слухай мяне, 
адкрый вока 
і прымі трохі 

дыянісія! хутка 
прымі!

не.

калі адкрыць... 
кха... можна 

разбурыць усю 
структуру.

падымай 
вока. зараз 

жа.

не без цябе! 
ты ўсё яшчэ 

можаш...

джулія. 
падымай 

яго.

я проста 
адпачну тут 

трохі са сваім 
сябрам.



ПРАЗ ДВА ТЫДНЯ

зачыні.

тата, табе 
патрэбна трохі 

святла.
горшы момант абуджэння... 

гэта калі першую секунду зда-
ецца «дзякуй богу, усё гэта быў 

нейкі жудасна кашмар». але яго 
сарпаўды 
няма, так?

так. яго 
няма.

і, ведаю, ты 
б не хацеў аб гэтым 

размаўляць, але твая 
рука. яе атрымалася 
захаваць, але калі 

ты не...

не.

больш некага 
цыраваць.



...

чаго я не разумею... за той 
кароткі час, што я была тут, я 

бачыла, як ён сутыкаўся з усякімі 
рэчывамі. электрум. лазарус. 
магія і навука. але ён ніколі... 

ніколі нічога не выкарыстоўваў, 
каб абараніць сябе.

ён быццам 
выклікаў 

смерць на бой. 
я проста не...

я не 
ведаю.

ён пакінуў нататку. 
яна  трохі загадкавая. 

і, мякка кажучы, карот-
кая. шчыра кажучы, я не 

разумею яе. хочаш яе 
ўбачыць?

не. так.

вось. 
глядзі.



«разумееш, 
пра што я?»

«загадкавая».

«... «так. 
раз-

умею».

«ёсць ідэі, 
што гэта 

значыць?»

«эх... гэта 
значыць, 
што ў яго 
было сла-

бое месца».

«слабое 
месца?»

«яму ніколі не пада-
балася глядзець на 

сваю смерць, джулія. 
ён толькі думаў, як 

яе прадухіліць».

«але я ведаю, што 
апошнія некалькі дзён 

яму прыходзілася 
глядзець на розныя 

спосабы сваёй смерці 
шмат разоў».

«я спадзяваўся... заўсёды 
спадзяваўся... што як-небудзь, 

убачыўшы яе, зразумеўшы яе, ён 
знойдзе выхад. я заўсёды ведаў, 

што ён ніколі не спыніцца, але, 
мабыць, хаця б, як ты сказала, ён 

зможа знайсці больш моцную 
абарону. нейкі выхад...»

«але гэта глупа. і таму 
джокер... таму ён памыляўся, 
падштурхоўваючы бэтмэна 

да хэпі энда. гэтага ён ніколі 
на самой справе не разумеў у 
бэтмэне са сваімі прапановамі 

бессмяротнасці і перавагі...»

«гэта брус ведаў пра бэтмэна лепш, 
чым хто-небудзь іншы».

«тое, што глыбока ў душы 
мы ўсе ведаем, але не 
хочам прызнаваць...»



«...што гісторыя 
пра бэтмэна - 
гэта заўсёды 

трагедыя».

«брус ніколі б не 
дазволіў ёй быць 
чымсьці яшчэ».

«бэтмэн мог бы жыць веч-
на. ён мог бы ўцекці. але ён 
гэтага не робіць. ён памірае, 

як кожны з нас, нават калі 
гэтага можна пазбегнуць».

«гэта яго 
слабое 
месца».

«але ў гэтым і яго 
магутная сіла. менавіта 
гэта робіць яго бессмя-

ротным».

«ён гаворыць, што 
мы разам. ён га-
ворыць, пражыві 
смела той час, 

што ў цябе ёсць, і 
ўсміхніся бездані».

«таму нататка гаво-
рыць тое, што яна 

гаворыць. таму тут 
усяго адно слова».

«таму апошнім 
словам бэтмэна 

заўсёды будзе...»

ха.


