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лічу, што я рабіў 
дрэнныя рэчы. але я 
ня дрэнны чалавек. 

унутры мяне жывуць 
дэманы, разумееце?

карацей...
мяне завуць 
арнульд, і я - 

алкаголік.

прывітанне,

арнольд!



калі ўспамінаць, усё пача-
лося ў маёй маладосці. у 
тыя часы я быў чартоўскі 

буяным.

але потым я сустрэў 
адну дзяўчыну. 

ажаніўся. яна мяне 
выправіла.

яны 
драстуць, 
абяцаю.

у нас нават нарадзіўся 
сын. усё было добра...

...але не доўга. жана захварэла. 
гэта стала ўдарам для мяне, і 
я пачаў яшчэ часцей прыклад-

вацца да бутэлькі.
для нас з сынам насталі 
нялёгкія часы. узніклі... 

сутыкненні позіркаў.

у мінулым меся-
цы я крануўся дна. 
і я зразумеў, што 
прыйшоў час усё 

змяніць.



мой хлопчык патрапіў у 
лякарню. ня ведаю, даклад-

на як. але ён быў у цяжкім 
становішчы.

і як я збіраўся стаць 
мацней дзеля яго...

...калі не магу 
дапамагці нават 

самому сабе?

гэй, арні!

анёл сказала 
пра твайго хлоп-

ца. заходзь. 
дазволь наліць 

табе выпіць.



ну што, ты 
даведаўся, 

хто яго 
парэзаў?

не-а.

зараз да 
дзяцей ніякай 

павагі.

у мінулыя часы 
ніхто б да цябе ці 
тваіх дзяцей не 
дакрануўся бы.

ніхто б 
ня сунуўся 

да хана.

та-ак...

даўно 
ўсё гэта 

было.

сапраўды. ар-
нольд «аціла хан». 
мы былі тымі яшчэ 
адмарозкамі. але 
зараз мая дачка 

ўсё сапсуе.

о-о, 
сапраўды?

разумееш... з аднаго 
боку, я ганаруся ёй. 
бо яна нават свайго 
татулю абскакала.

але 
ўсё ж такі... 

(глыць)

...пурпурныя 
цмокі ўжо ня 
тыя, што былі 

раней.

гэта 
страшна, 

разумееш?

жыць у 
супярэчнасці.

выбачай, 
бруклін. не 
хочу піць.

я сабраў усе сілы, 
каб зваліць адтуль і 

не напіцца.

як мы заўсёды тут 
гаворым... заўзятыя 
сябры могуць быць 

самымі небяспечнымі 
людзьмі для 
сяброўства.



але і новых сяброў 
так сама трэба 
асцерагацца.

ты абавя-
заны пайсці 

за мной.

ты...

...адзін з тых 
вырадкаў, што 
парэзалі майго 

сына!

цяпер, які я стаў цвярозым, 
я стаў разважлівым.

але некаторыя вырадкі 
ўмеюць маніпуліраваць.

я не «рэзаў» яго. але 
вось табе не пашан-
цуе, калі не будзеш 

мяне слухацца.

і хоць ён быў казлом, я 
вырашыў выслухаць яго.

...трыклятая 
мярзота...

угаманіся, старык. 
не будзем рабіць вы-
гляд, што ў цябе яшчэ 
ёсць сілы змагацца.

і ўспамінаць, 
што ра-

ней ты быў 
калісьці
 ханам.



хан...

а?
хто гэта?

хто ты, 
чорт бы цябе 

пабраў?

той, хто зменіць 
тваё жыццё.



чуў пра 
твайго сына. 

яму распаролі 
пуза як рыбе.

не смей так 
казаць пра...

твайго 
сына.

як ты забяспечыш яму 
належнае лячэнне? на 
якія сродкі? а калі ён 
выправіцца і выйдзе, 

што тады? людзі, ледзь 
не забіўшыя яго, яшчэ 
на волі. ці зможаш ты 

абараніць яго?

ці зможаш 
ты быць 

сапраўдным 
бацькам?

ты нічога 
пра мяне 

не ведаеш?

насупраць. 
камандуючы 

павінен ведаць 
сваіх ворагаў. 
так сама як і 
саюзнікаў.

выгляні са дна 
бутэлькі, і ты зной-

дзеш, што твой горад 
паглыбіўся ў хаос. банды, 
накшталт тваіх пурпурных 

цмокаў, абясцэлены. іх 
кіраўнікі зломленыя.



але калісьці ты вёў тую 
банду. трымаў у кулаку. 
я хачу, каб ты паўтарыў 

гэта. вярні сваю годнасць. 
свой гонар. будзь пры-

кладам для сына.

стань зноў 
ханам.

я 
не... не 
магу...

я ўжо не той 
чалавек.

так...

...але мог бы 
ім стаць.

паспрачаюся за тое, 
што гэта лайно і 

зрабіла з яго вось 
гэта, так? ператва-
рацца ў вырадкаў, 
накшталт яго і яго 

сямейкі, я не згодны.

яны мне 
не сям’я.



яго яно зрабіла 
найвыдатным. 
а цябе... проста 
зробіць лепей.

уяві: зноў быць у 
росквіце сіл. тваё 
цела стане хуткім, 

моцным. розум ста-
не вострым і праз-
рыстым. як раней. 
лепш, чым раней.

і ў чым пастка? 
чым я павінен 

буду заплаціць 
за гэта?

нічым з таго, аб чым ты не 
сумаваў. прывядзі сям’ю 

ў парадак. вярні ўладу над 
цмокамі. зноў зрабі з іх 

пагрозу.

і не забывай, 
каму ты 
служыш.

так. гэта 
мне па 
сілах.

калі ты бярэш на 
сябе адказнасць 
за свае дзеянні і 

падпарадкоўваешся вы-
шэйшай сіле, гэта сіла 
цябе ўзнагароджвае.

вось так я і 
атрымаў працу!



гэта быў рэальны шанс, 
і я ні за што ў свеце не 

збіраўся выпускаць яго. 
таму, перад вяртаннем 

на працу, я пачаў 
рыхтавацца.

прывёў сябе 
ў форму.

навёў 
марафет.

гэй, трэба 
выглядаць 
адпаведна, 

сапраўды ж?

і вось, ён надышоў. мой 
першы дзень на службе. 
як ведаць, ці не страціў 

я навык?



рукі сталі 
халоднымі...

самы час зрабіць 
наш крок, анёл. 
саваты нават не 
чакаюць гэтага!

не. мы не ўвязваемся 
ў бандыцкія войны. 
цмокі гэтым ужо 
не займаюцца.

лоб змакрэў...

давайце 
вырашаць, 
хто за і хто 

супраць.

тут я галоўная, 
так што ніякіх 
за і супраць.

згодны. у 
пурпурных 

цмокаў няма 
галасаванняў.

што яшчэ 
за...?

але са словамі 
пра тое, што ты 
- «галоўная»...



...гатовы 
паспрачацца.

мой першы дзень зноў 
за работай. трэба было 

стварыць уражанне 
хлопца, які ведае, што 

рабіць.



абрабаваў 
магазін 

стэроідаў, 
арнольд?

добра, 
прыкінуся 

дурненькай: 
калі не я бос, 

тады хто?

у мяне ёсць 
на конт гэтага 

меркаванне.
бо я магу прыгожа 

гаварыць...

а як жа.

хлопчыкі, я лічу, 
наш прыяцель 

зваліўся з ложка і 
раптам вырашыў, 

што жыве 25 гадоў 
назад.

выштурхніце 
яго адсюль.

а вось пацвярдзіць 
словы справай?

што ж, скажу я вам, 
рабяты...



...аказалася, што 
яшчэ як магу!





цяпер.

мы праз шмат 
чаго прайшлі разам 

з тваім бацькам, а ты - 
сяброўка кейсі. і лепш, 
каб яны не даведаліся 
пра гэта... «непаразу-

менне».

ці я - бос, ці ты 
застанешся без 
башкі, уцяміла?

так, 
уцяміла.

добрая 
дзяўчынка. а 
што да вас...



...вы ўжо 
зразумелі, хто 

ваш лідар?



упэўніваю вас, 
рабяты, гэта 

было выдатна.

мой першы дзень - 
і я ўжо на пасадзе 

кіраўніка.

усе дзверы 
былі мне ад-

чынетыя.

так здарылася, што 
гэта праца дазволіла 
наладзіць кантакты з 

былымі калегамі.

і, як гучыць крок 
нумар 8, я загладзіў 

віну.*

*маецца на ўвазе восьмы этап з праграмы «12 крокаў», прынятай у таварыстве ананімных алкаголікаў.

кіраўнік быў 
мной задаво-

лены.

зноў мець мэту 
- гэта проста 

выдатна.



гэта натхніла мяне на 
сустрэчу з сынам...

як адчу-
ваеш сябе, 

кейс?

...ужо і не 
падлічыць, у 

якой колькасці 
палат мы ўжо 
пабывалі, так?

...так. 
пабывалі.

гэй, слухай. 
хачу, каб ты 

ведаў...

я завязаў 
з бухлом і 

ўладкаваўся 
на працу.



я пахадзіў у 
спартыўны зал. 
ёсць яшчэ сілы, 

як лічыш?

змяніў бухло 
на стэроіды, 

так?

разумею, што, 
э, рознае між 

намі было.

але цяпер я хачу 
паклапаціцца пра 

цябе. стаць моцным. 
лічу, маці б узрада-

валася гэтаму.

усё будзе 
па-іншаму, 

кейс.

я цепер іншы. ве-
даю, што павінен 
даказаць гэта. і 

дакажу.

а пакуль...

час вярнуцца да рабо-
ты. калі ты ўстанеш на 
ногі, тады мы абмяр-
куем тваё магчымае 
далучэнне да мяне.

для двух 
джонсаў няма 

перашкод, 
сапраўды?



мы з сынам ідзем 
рознымі шляхамі. 

але думаю, дойдзем, 
куды трэба.

ЛЯКАРНЯ
не скажу, што не падумваў 

напіцца зараз і тады...

але я пачынаў думаць пра 
сваю справу, пра тое, які я 
ў ёй майстар. і, звыш таго, 

што абажаю яе.

а яшчэ пра сына. пра тое, 
каб быць добрым бацькам. 
і тады я кажу сабе: «чорт...



...лепш ужо 
глытну-ка я 
газіроўкі».

і вось мой жэ-
тон за месяц. я 
ганаруся, што 
атрымаў яго.

то лі 
яшчэ 

будзе.

канец.


