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This Sorrowful Life
Гэта сумнае жыццё

ЧАСТКА 6(6)

Што ты 
робіш?!

прыглядзі 
за карлам 
для мяне.

я іду 
за ім!

я збіраюся спыніць 
марцінэза раней, чым ён 

вернецца ў вудбэры... 
раней, чым ён раскажа 

ім, дзе нас знайсці.
калі ён не ведае мяс-
цовасць, тады адзіны 

шлях, які ён ведае, 
гэта дарога, па якой 
мы вярнуліся сюды. 

калі я буду на машы-
не, дагнаць яго будзе 

вельмі проста.

і што 
потым?

я спыню 
яго...

як лічыш, 
чаму я 

адпраўляюся 
туды адзін?

адзін?!
ты не...

рык! ты 
ня можаш 

зрабіць гэта 
адзін!

рык!



хах.

гэты хло-
пец штосці 

задумаў... і ён 
зробіць гэта, 

чым бы гэта ні 
было, разумееш 

аб чым я?

ён гэта 
зробіць... ён 

зробіць.

давай, карл. 
пойдзем 
знойдзем 
тваю маці.

тайрыс... як ты 
лічыш, тата любіць 
мяне? у сэнсе, па-

сапраўднаму?

я не 
ўпэўнены, 

што любіць.

канешне, твой тата 
любіць цябе.

чаму ты так 
кажаш, карл?

ня ведаю, проста ён 
працягвае ўхадзіць. ён 

казаў мне, што ён больш 
не пакіне нас адных... і 

зрабіў гэта. маці плача па 
начах, калі ён не з намі. 
часам з-за гэтага я не 

магу заснуць.

калі б ён любіў 
нас, маю маці і 

мяне, тады ён бы 
не пакідаў нас так 

часта, так жа?

таму я і баю-
ся, што ён не 
любіць мяне.

паслухай, сынок. твой 
бацька вельмі моцна 

любіць вас... твой баць-
ка проста добры чала-
век. калі ён уходзіць, ён 

робіць гэта, каб абараніць 
цябе і тваю маці... 

і ўсіх нас.

твой тата вялікі чала-
век, ён утрымлівае гэту 

суполку разам... на-
ват калі ён не тут. усе 
прыходзяць да яго за 

парадай і адабрэннем... 
гэта цяжкі крыж для 

яго.

твой тата робіць 
тое, што трэ-

ба... і што бы ён 
не рабіў... гэта 

робіцца для нас.

зразумела?

я...
лічу, 
што 
так.



фухх!

фухх!

фухх!



вось
 лайно!

звар’яцелы 
выблядак. 

не... рухайся.

лайнюк.

хацеў... хацеў 
забіць мяне. 
не зможаш...

забіць 
мяне...

ты збіраўся прывесці іх 
прама да нас?! збіраўся 

выдасць усіх нас?! 
стварыць небяспечнае 
становішча... для маёй 

сям’і?!

ты збіраўся 
здрадзіць нам?!

ты эгаістычны кавалак 
лайна. у вас ёсць... 
пакоі... харчаванне 

для ўсіх у вудбэры... 
для цэлага чортавага 

горада!

для ўсіх.

кхе!

кха!

плот на вуліцы... 
што абараняе го-

рад... дрэнна дапа-
магае. кусачыя... яны 

заўсёды... знаходзяць 
шчыліны... мы ўвесь 
час аднаўляем ага-

роджу.

а турма 
абаронена.

мае людзі 
так сама маюць 

права быць у 
бяспецы.



пасля таго, што яны 
зрабілі з намі? са мной?! 
з мічоні?! ты прывядзеш 

іх да нас?!

ты прывя-
дзеш яго 
да нас?!

вы як атрута... горш 
чумы, горш мерцвякоў! 
вы арганізоўваеце баі... 

людзі гінуць дзеля вашай 
забавы!

вы жывёліны!

губернатар... ён адправіў мяне... але я 
б не прывёў яго сюды. іншых, жанчын, 
дзяцей, не дрэнных, добрых людзей. 

мы б так сама ўцеклі ад яго.

яны б не зрабілі 
вам больна... з 

тваёй сям’ёй усё 
было б добра.

добра?! 
ты давяраеш 

гэтым 
людзям?!

гэтага не будзе, 
марцінэз! няўжо ты 
не ведаеш, на што 
здольныя людзі?!

іркк!

я...

я...

лічу, што ў 
мяне ёсць...

...ідэя.

хкк.

хкк.





хвалюешся?

я? ужо не. 
не зараз.

хутчэй я больш 
клапачуся аб тым, 
каб быць у стане 

падняцца раніцай... 
па мешнай меры 
так, каб не ўпасці 

зноў на ложак.

гэта не значыць, што я меньш клапачуся 
аб рыку, гэта не так. проста ён заўсёды 
вяртаецца назад. я б хутчэй здзівілася, 

калі б ён не вярнуўся.

так, я хвалююся, але ведаючы 
гэта, я больш не адчуваю сябе 
вінаватай, калі не хвалююся за 
яго. нават пасля таго, што з ім 

здарылася.

магчыма, гэта проста 
абарончы механізм. пра-
цягваць увесь час хваля-
вацца... заўважаць, што 
думаеш, як прыйдзецца 
выхоўваць карла... і но-

вае дзіцяці без рыка, гэта 
можа зжэрці мяне. ма-
быць мне проста трэба 

перастаць хвалявацца аб 
выжыванні.

ня ведаю... ці 
ёсць у гэтым 

сэнс?

сэнс? ня ведаю. мне 
ўсё гэта здаецца 

разумным.

але на свеце не шмат  
рэчаў, у якіх зараз 
ёсць сэнс, згодна?

так было 
заўжды?

так.

мабыць мы проста 
падманвалі самі сябе, па-
куль не здарылася штосьці 

сапраўды сур’ёзнае, каб 
прымусіць нас спыніцца 

і ўсвядоміць у якім 
звар’яцелым свеце 

мы жывём.

так. ха!

цяпер ты 
даганяеш!

ня чэсна!

ты хутчэй 
за мяне!

я больш 
не хачу гуляць. 

я стамілася.

ты дагнаў 
мяне занадта 

хутка.

прабач. тады чым 
ты хочаш заняцца?

можам пагу-
ляць у мяч.

проста гэта 
гульня для 

хлопцаў. чаму 
б не згуляць 
у нешта для 
дзяўчынак?

як лічыш, рука 
твайго таты вырасце 
зноў? лічыш, такое 

можа быць?

вырасце? 
не. гэта 

немагчыма.
не, магчыма. мая маці 

чытала мне на нач 
кнігу па біялогіі. дык 
вось, у ёй напісана, 
што яшчаркі могуць 

нанава адрасціць свой 
хвост.

гэта нак-
шталт таго, 

так?

не. некаторыя 
жывёліны мо-

гуць рабіць тое, 
што мы не мо-

жам.

як птушкі. мой 
тата ж не можа 

лятаць.

ня трэба 
так груба.

прабач.

мы ўсё яшчэ 
з табой пара?

так.

гэй.



хершал? сэр? 
ёсць хвілінка?

я здаецца хацеў 
бы паразмаўляць 
з вамі пра нешта.

што такое, 
глен? усё 
добра?

што гэта 
ў цябе ў 

руцэ?

хадзі сюды, сынок. 
калі ты хацеў майго 
адабрэння, тады ты 

яго атрымаў.

зрабі яе шчаслівай... 
беражы яе. гэта ўсё, 

што я прашу. шануй 
вас бог.

ой, і калі ласка... 
глядзі, каб яна не 

стала цяжарнай. не 
тут... толькі не ў 

гэтым свеце.

хаця б не за-
раз... а калі 
мы будзем 

цалкам аба-
роненыя.

так... 
канешне.

канешне 
не зараз.

дзякуй, 
хершал.

усяго гадзіну назад я лічыў... 
што большасць істот, якіх мы 
выцягнулі адсюль, была ляг-
чэй. я цягнуў іх без праблем, 

разумееш, пра што я?

цяпер... яны, зда-
ецца, сталі цяжэй, 
чым звычайна. я 

падыхаю, чувак. ня 
ведаю, ці змагу я 
працягнуць пасля 

гэтага.

некаторыя з 
іх цяжэй, чым 

іншыя. так сама, 
як і людзі.

гэты апошні 
на сёння. ужо 
позна. сонца 
амаль сышло.

гэта 
суцяшае. Ты размаўляў 

з гэтай чорнай 
дзяўчынай... 

ціхоняй? 
як яна?

чуў у яе былі 
нейкія прабле-
мы, калі яны 

ўхадзілі.

так, але я не цалкам ве-
даю ўсю гэтую гісторыю, і 
наўрад ці даведаюся калі-
небудзь. яна проста тры-

мае ўсё ў сабе.

я даў ёй зразумець, 
што калі яна захоча з 
кімсьці пагаварыць, 
тады я буду рады 
быць для яе гэтым 

чалавекам. калі шчы-
ра... я ўвогуле не 
магу зразумець 
гэтую жанчыну.

ну ведаеш...
як заўсёды.

мне шкада, што мы 
разышліся з кэ-

рал. так няспрыт-
на атрымалася з 

ёй... і як цяжка яна 
ўспрыняла гэта... 
што спрабавала 

зрабіць.

ня важна.



што ж...
хутка ён.

што гэта ў 
яго на капоце?

ты ж вымыеш яго ад 
рэшткаў зомбі... так?

так... 
не турбуйся. я 
паклапачуся 

аб гэтым.

ты схапіў яго? 
прыцягнуў яго 
назад? дзе ён?

я не 
прывез яго.

дапамажыце мне зачыніць 
вароты, пакуль не павеча-
рэла. убяром астатнія целы 
заўтра... а зараз нам трэба 

ўнутр.

я збіраю 
агульны збор.

нават ня ве-
даю... магу я 
падумаць?

ох, ты паверыў?! ка-
нешне, я выйду за цябе! 

чорт... не магу паверыць, 
што ты не зразумеў, 

што я жартую.
у сэнсе...

не падобна, 
што ў мяне 
ёсць іншы 

выбар.

...

і... я 
безумоўна 
кахаю цябе, 

ёўбала.

ну... пайсці ў царкву ў нас 
дакладна не атрымаецца. як 

ты сабе гэта ўяўляеш? пастаім 
перад усімі, патрымаем 

адзін аднаго за рукі ці яшчэ 
штосьці?

не, я думаў 
папрасіць 

твайго баць-
ку правесці 
цырымонію.

ён тут самы рэлігіёзны... 
наколькі я ведаю... так 
што ён самая лепшая  
кандыдатура на ролю 

святара.

лічу, будзе прыго-
жа... ён прачытае 

што-небудзь з бібліі... 
таму ўсё будзе вы-
глядаць як трэба.

тады мы зможам 
афіцыйна праводзіць 
колькі заўгодна часу 
разам, як муж і жана.

я кахаю 
цябе.

я таксама 
цябе 

кахаю.



як ён? ён спіць... ён вельмі стаміўся. як 
бы ён не супраціўляўся, ён заснуў 

адразу, як толькі яго галава 
кранулася да падушкі.

білі паглядзіць за дзецьмі, 
пакуль усе будуць на збо-
ры. хершал прымусіў яго... 
проста ён дастаткова да-
рослы, каб быць адказным 

і занадта малады, каб 
прымаць удзел у зборы.

ты гатовы?

не.

лоры, 
сёння я забіў 

чалавека.

марцінэза, чалавека 
з вудбэры, які дапамог нам 

уцякчы адтуль... ён працаваў 
на іх. ён прыйшоў сюды, каб 
даведацца, дзе знаходзіцца 

гэтае месца.

ён ушоў сёння. ён 
збіраўся прывесці 
іх да нас. я спыніў 

яго.

вось куды 
я ўязжаў на 

фургоне.

пасля таго, як я забіў яго, я 
нешта зразумеў... гэта да-
памагло мне зразумець, як 

моцна я змяніўся. я заўсёды 
быў добрым паліцэйскім... 

мая праца складалася з таго, 
каб падтрымліваць закон. а 
зараз я адчуваю сябе, як не-

падпарадкаваны законам 
дзікун... як жывёліна.

сёння я забіў чалаве-
ка і мяне гэта нават 
не хвалюе. я зрабіў 

гэта таму, што думаў, 
што ў мяне была 

правільная прычына. 
я нават не думаў, 

калі рабіў гэта.

і ўсё ж такі ты ўсё 
правільна зрабіў. ён бы 
прывёў сюды людзей, 
якія б нам нашкодзілі, 

карлу, мне... нава-
роджанаму.

ты ўсё зрабіў 
правільна і ты не 
павінен катаваць 
сябе згрызотамі 

сумлення.

гэта не тое, што я хацеў 
сказаць. забойства марцінэза... 

ёно мяне не кранула... зусім. 
але прымусіла мяне зразумець, 

якім бесчулым я стаў.

я б забіў тут усіх да аднаго, калі б 
ведаў, што тады вы будзеце ў бя-
спецы. я ведаю гэтых людзей... я 

клапачуся аб іх... але я ведаю, што 
здольны прынесці гэтую ахвяру.

часам я заўважаю, 
што ацэньваю іх... 

гляджу на іх і думаю... 
хто мне больш падапа-
ецца... хто мне больш 
патрэбны... проста на 
выпадак, калі штосьці 
здарыцца і мне прый-

дзецца выбіраць.

я бачыў так шмат 
смерцяў... што ў мяне 
ўжо амаль няма ніякай 
прыхільнасць да гэтых 

людзей... зусім... і я магу 
забіць любога з іх у любы 
момант, калі ў мяне будзе 

правільная прычына.

што робіць мяне 
дрэнным? няўжо 

гэта не зло?

я... я ня 
ведаю.

як і я.



...пасля таго, як мы 
вырваліся адтуль. мы 
прыехалі і аказалася, 
што турма напоўнена 
хадзячымі. у рэшце 

рэшт мы змаглі прабіцца 
ўнутр і знайшлі ўсіх вас 

тут.

усіх, акрамя 
оціса.

я падазраваў 
марцінэза, але па да-

розе з вудбэры я пачаў 
давяраць яму... інач я 

не прывёў бы яго сюды. 
сёння... ён уцёк.

ён не дайшоў да вудбэ-
ры... яны не даведаліся 

пра наша дакладнае мес-
цазнаходжанне, але яны 
ўсё яшчэ там, і іх непас-
рэдная блізкасць прыму-

шае мяне думаць, што 
аднойчы яны знойдуць 

нас.

дык што ты 
прапануеш? уехаць?

не, ні ў якім выпад-
ку. я памятаю праз 

што мы прайшлі, 
пакуль не знайшлі 

гэта месца. і ў мяне 
няма ніякага жадан-

ня кідаць яго.

як далёка гэтая база нацы-
янальнай гвардыі, на якой 
яны знайшлі сваю зброю? 
мабыць мы таксама маглі 

б зрабіць туды выпраўку за 
боепрыпасамі?

я ня ведаю... я ніколі 
там не была... але ўсе 
заўсёды казалі аб ёй 
так, быцца гэта зусім 

радам. вось і ўсё, 
што я ведаю.

дык яны збіраліся і 
глядзелі, як людзі на 

арэне б’юцца да смерці 
дзеля пацехі?

што ж гэта за 
людзі такія?

ты казаў, што гэты... 
губернатар магчыма 

мёртвы? аму ты так не 
ўпэўнены?

што дакладна 
ты зрабіла з 
ім, мічоні?
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зараз нам трэба клапаціцца 
аб тым, што яны радам, а аб 
дэталях будзем хвалявацца 
пазней. хутка яны зразуме-
юць, што марцінэз ужо не 
вернецца... што хутчэй за 

ўсё ён мёртвы... і тады яны 
прыйдуць за намі.

у нас застаўся 
мабыць тыдзень, 

мабыць месяц, 
але яны ўсё роўна 

нас знойдуць.

нам трэба быць 
упэўненымі, што 
калі яны прый-
дуць сюды...

мы будзем 
гатовыя да 

сустрэчы з імі.


