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Реплікація перша. Вася 

Глянеш навкруги – всюди підійматися високі гори. 
Їх білі вершини сліпуче блищали під сонцем, болісно 
вражаючи очі. У цій гімалайській глибинці людина – 
рідкісний гість. Високо в горах можуть жити тільки 
небожителі, а звичайному людині там не місце: і 
холодно, і дихати нічим. Небожителі ближче до богів, 
які, можливо, чують їх прохання, але, ймовірно, не 
звертають на них увагу. Тим дивовижніше було бачити, 
як якийсь маленький будиночок знаходиться високо в 
горах в невеликій долині, вкритій суцільним килимом 
саду. Якщо дивитися зверху, будиночок здавався 
іграшковим та був майже непомітним серед квітучих 
яблунь та вишень. Сезони року утворювали в долині 
концентричні кола: найближчі до будинку завжди цвіли, 
в середині зріли плоди, а ближче до краю наступала 
осінь та дерева втрачали лист, після чого в останньому 
колі зимували. Білі хмари над оселею бавилися з 
сонцем, закриваючи його на секунду, та відразу 
пропускали його промені вниз на квітники біля будинку. 
Поруч з ґанком стояв колодязь з барабаном, а на 
приступці блищало оцинковане відро з водою.  

Воно теж гралося з сонцем, пускаючи в нього його 
ж блискучі віддзеркалення. Дивно, але вітри, що 
лютували на таких висотах, обминали це місце, немов 
боялися, що їх тут стриножать та позбавлять сили. На 
маленькій кухні з широким вікном, через яке зручно 
спостерігати сад та коротку дорогу вниз, що швидко 
зникала за скелями, стояла Єва Рейх, одягнена в чорну 
куртку та чорну кофту зі срібними нитками. На чорній 
голові Єви красивою смугою лежали сиве волосся, 
зроблені перекисом водню, а по обличчю плив до губ в 
чорній помаді маленький кит, що вирвався з хмар, 
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намальованих на щоці. На кисті правої руки, яка 
кришила салату для обіду, красувалася чорна свастика. 
Єва була злегка напружена після сутички з Туманним 
Котом, який маявся дурнею на дивані в кімнаті. 

— Ну, ти тварюка, Маргіна! — шипів Туманний Кіт, 
якому вона підступним шляхом видерла гнилий зуб: — 
Адже це моє останнє життя – дев'яте! 

Перериваючи тираду кота, у двері несподівано 
постукали, а Єва Рейх радісно вигукнула: — Це 
Лебедєв! — але коли відкрила двері, то перед нею 
з'явився той, кого вона навряд чи очікувала побачити. 
Єва розчаровано завмерла, бо, замість Лебедєва, 
виявила асасина Хасан ібн Алі аль-Каїна, свого 
колишнього кровного ворога та, мимоволі, коханця, 
який, у тяжкий для неї час, підтримав її. Трохи 
приголомшена тим, що він до неї прийшов, Єва мужньо 
запитала: — Що тобі потрібно, Хасан? 

— Маргіна ... допоможи ..., — сказав нещасний 
Хасан, і вона відразу зрозуміла, що біда не удавана. Єва 
побачила, як його лоб вкрили великі краплі поту, а 
обличчя, і так засмагле від природи, зовсім потемніло та 
стало, як зморщений пергамент. 

— Заходь! — рішуче сказала вона та відчинила 
вхідні двері. Хасан обережно переступив поріг, немов за 
ним очікував побачити кола Пекла, та уважно розглядав 
меблі в будинку, немов хотів їх украсти. 

— Мене звуть не Маргіна, а Єва Рейх, — сказала 
вона та поправила велику сережку, що прикрашала 
праве вухо. Єва не знала, як Хасан її знайшов, тим 
більше, звідки знає, що вона Маргіна, яка взяла собі тіло 
дівчини, що колись була Євою Рейх. 

— Ти пустила в будинок цілу зграю ворогів, — 
зашипів ображений Туманний Кіт, згинаючи спину та 
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запускаючи випущені пазурі в новий диван, тільки 
сьогодні відремонтований від його граблів. 

— Кіт правий, я не один, — захрипів Хасан та 
закашлявся. Такого Хасана Маргіна ще не бачила, а він 
продовжив свою перервану, злегка пафосну промову: — 
Як виявилося, не всі ембріони чахе1 покинули мене. Я 
заражений та є небезпекою для Землі. Якщо чахе 
з'явиться на відродженій Землі, то це буде крутіше 
астероїда Сатана. Виходжувати чахе, як на мене, 
нелегка справа. Організм чахе, що росте, як витончене 
катування, та не кожен його витримає. Переживаючи 
такі муки, я зрозумів, що мені не варто ставати новим 
Сатаною та знищувати нову Землю. Я хотів вчинити 
самогубство, але організм всередині мене дуже 
підступна штука: як би я не хотів, але вбити себе не 
можу. Тому я хочу, щоб ти знищила мене та звіра, що 
сидить всередині мого тіла. 

— Якщо ти не можеш себе знищити, то я не 
впевнена в тому, що це дозволено мені, — сказала 
Маргіна. 

— Я знаю, хто ти є зараз, тому вбити мене тобі під 
силу, — сказав Хасан та попросив, витираючи 
фальшиву сльозу: — Я хотів би, щоб мої кісточки 
поховали на горі Аламут. 

На порозі будинку, як тінь батька Гамлета, 
з'явився суворий Лебедєв.  

— Я пішов, — Хасан якось швидко почав 
збиратися та мало не бігом кинувся до дверей. Лебедєв, 

                                                           
1  чахе — прізвисько морве, які промишляють на інших 
планетах розбоєм, здирством, вбивствами та вживанням в 
їжу розумних жителів цих планет. Чахе розміщують свої 
личинки в тіла людей, та, коли народжується дитя чахе, воно 
з'їдає свою сурогатну матір. 
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ставши на його шляху, загрозливо промовив, 
наступаючи на Хасана:  

— Я говорив, що відірву тобі голову? 
— Не говорив, — сказав Хасан, — але я радий, 

що ти це зробиш... 
— Я говорив, що спущу тебе зі сходів? — запитав 

Лебедєв, схопивши Хасана за комір. Асасин відразу 
йому відповів: — Не говорив, але я радий це чути... 

Лебедєв виволік Хасана на вулицю та скинув зі 
скелі вниз. Повернувшись у дім, він обурено промовив: 
— Твої коханці сновигають в нашому домі, як таргани. 
Ти, що, їх підгодовуєш? 

— Він сказав, що заражений чахе, — 
виправдовувалася Маргіна. 

— Він заражений глистами та страждає 
розрідженням мізків, — сказав Лебедєв, — подивися на 
нього, він стрибає по камінню, як гірський козел. 

Маргіна виглянула у вікно та побачила, що Хасан 
хутко біжить вниз. Вигляд у нього був явно не кволий. 

— Пробач мені, я така легковірна, — сказала 
Маргіна, обіймаючи його за шию. Лебедєв дивно хрокнув 
та теж обняв її. Коли настала ніч, Туманному Коту 
довелося покинути будинок, бо він здригався від ударів, 
спровокованих примиренням подружжя. Не бажаючи 
струшувати вміст свого шлунку, кіт заліз у сад та виліз 
на вишню, де й проспав усю ніч. Коли у віконце зазирнув 
ранок, Лебедєв, він же Пилип Лис, знову покинув 
будинок та кудись пішов. Маргіна, вона ж Єва Рейх, весь 
ранок світилася, а маленький синій кит, виколотий на 
щоці, став рожевим та гламурним. Кіт, спостерігаючи за 
її змінами, муркнув у вуса та заліз їй на коліна, а вона, 
занурена у свої світлі думки, забула про все та з 
таємничою посмішкою гладила його шерсть. Кіт, що 
знаходився в нірвані, розпустив на всі боки свої 
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симпоти2 та раптово виявив таке, що підскочив та на 
смерть перелякав Маргіну: — Ти вагітна! 

Ошелешена Маргіна перевірила себе та з 
подивом виявила, що Туманний Кіт каже правду. 

— Що в цьому такого? — сказала вона та з 
посмішкою додала: — Це нормальний стан заміжньої 
жінки. 

— Ти розглянула плід? — нагадав Туманний Кіт. 
Маргіна занурила в себе свої симпоти, а коли побачила 
те, що носила під серцем, відразу втратила свідомість... 

*** 

Коли ввечері прийшов Пилип, то був здивований 
тим станом, в якому перебувала Єва. Коли він покидав її 
вранці, вона світилася від щастя, а зараз Лис бачив 
спотворене горем обличчя своєї дружини, а синій кит на 
щоці перетворився на чорну мітку, яку пред'явили 
піратові, приреченому на страту або, в кращому 
випадку, якого чекає вигнання. «Як же він пробрався до 
мене?» — напружено думала Єва Рейх та зрозуміла, що 
ембріон чахе покинув зараженого Хасана та непомітно 
заліз у неї. 

— Що сталося? — стурбовано запитав Пилип, 
сподіваючись, що Єва вередує з-за того, що поміняла 
свою оболонку. 

— Лебедєв, я вагітна, — повідомила Єва. Пилип 
Лис дивно подивився на неї та несподівано запитав: — 
Від кого? 

—... від Хасана... — машинально сказала Єва. 
— Я так і знав, — якось дуже награно обурився 

Пилип — його треба каструвати, як... 
Він подивився в бік Туманного Кота та 

демонстративно осікся, але, з інтонації голосу Лиса, Єва 
                                                           
2  симпоти — органи чуття дімензіальних істот. 



Реплікація перша. Вася 
 
 

10 

зрозуміла, що Пилип, на її здивування, не сердиться. 
«Він не знає, ким я вагітна!» — відчайдушно подумала 
Єва, лякаючись того, що Пилип запустить свої симпоти в 
її живіт та виявить всередині ембріон звіра. 

— Чому ж не знаю, знаю, — відповів Пилип на її 
мовчазне питання. 

— Тебе не бентежить, що я вагітна чахе? — 
навпростець спитала Єва та нагадала: — Він же чужий! 

— Для тебе та мене у всіх наших Всесвітах немає 
«чужих», — сказав Пилип та додав: — Для нас вони всі 
«свої». 

— Навіть чахе? — вигукнула Єва. 
— А чим вони відрізняються від людей? — 

запитанням відповів Пилип. 
— Тим, що досить мені його родити, як чахе з'їсть 

мене, мов біфштекс, — нагадала Єва. 
— Ти перебільшуєш, — сказав Пилип, даючи 

зрозуміти Єві, що дана тема розмови закрита. Після цієї 
бесіди життя в будинку плинуло своєю чергою, а 
ембріон чахе нічим себе не видавав, немов хотів, щоб 
про нього зовсім забули. Так минуло кілька неквапливих 
місяців. Пилип, як і раніше, кудись зникав вранці, а Єва 
залишалася з Туманним Котом, співрозмовником 
шкідливим, нахабним та мстивим, який, при кожному 
зручному випадку, пригадував їй свій видертий зуб. 
Одного разу Єва запитала:  

— Кіт, ти не знаєш, куди вранці ходить Пилип? 
— Хто ходить в гості зранку, має не одну коханку, 

— реалізував свою шкідливість кіт, а Єва замислилась 
над тим, яка необхідність змушує Пилипа залишати в 
ліжку тепленьку дружину та мчатись кудись в холодну 
далечінь. «Він мені зраджує», — вигадала Єва, 
вважаючи, що така причина дає їй право простежити 
ранковий шлях чоловіка. Варто було прийняти рішення, 
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як її ізольоване життя високо в горах придбала відтінок 
романтики, а кілька наступних днів обіцяли пригоди. 
Вона не стала розказувати Туманному Коту про 
майбутні слідчі дії, тим більше, що не була впевнена у 
зраді Пилипа. «Довіряй, але перевіряй!» — згадала вона 
народне прислів'я та наступного ранку, як тільки Пилип 
поцілував її сонну щоку та залишив будинок, негайно 
піднялася та понеслася за ним. Через те, що Пилип, для 
виду спустившись по кам’яних східцях біля будинку, теж 
летів у повітрі, то Єві довелося забратися вище, щоб він 
її не помітив. Незабаром Пилип опинився в долині між 
гір, де Єва побачила блакитну будівлю, яку вона, 
спочатку, прийняла за маленьке озеро. Через те, що 
поблизу не виявилося навіть маленької хмари, в якій 
вона могла сховатися, Єва шаснула вниз та здалеку, з-
за високого каменю, спостерігала за Пилипом.  

«Яка коханка живе в цьому будинку?» — 
подумала Єва, не ризикуючи відправити туди свої 
симпоти, щоб промацати всю будівлю у пошуках 
суперниці. Через деякий час Єва прозріла. Коли вона 
придивилася до незавершеної будівлі, то зрозуміла, що 
Пилип летів не на побачення, а працює на будівництві, 
як робітник. «Кому ж він будує такий палац?» — 
подумала Єва, розглядаючи будівлю, яка їй щось 
нагадувала, але пошуки аналога в гліфомах3 нічого не 
дали. Розуміючи, що більшого їй не дізнатися, Єва тихо 
покинула долину та, притискаючись до скелі, непомітно 
полетіла. Коли ввечері повернувся Пилип, Єва подала 
вечерю та запитала у нього: — Чим ти сьогодні 
займався? — на що він зітхнув та сумно промовив: — 
Керувати Всесвітами – нелегка справа, — після чого 

                                                           
3  гліфоми — осередки пам'яті дімензіальних істот. 
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глянув на неї та з посмішкою додав: — Ти ж сама про це 
знаєш! 

Єва пхикнула, але нічого не сказала. Її так кортіло 
запитати у Пилипа прямо: «Кому ти, мерзотник, будуєш 
палац?» — але інтуїція підказала, що говорити таке не 
варто. У підсумку Єва кілька разів слідкувала за 
Пилипом, але він, з незмінною наполегливістю, 
відправлявся на будівництво палацу. Через те, що 
таємниця зникнення чоловіка зранку трохи розкрилась, 
то Єва подумала, що слід залишити Пилипа до 
закінчення будівництва, а тоді вже подивитися, хто 
оселиться в новому палаці.  

Ще одна обставина сприяла тому, що їй довелося 
дати спокій Пилипу. Якось вранці, коли Пилип вже 
пішов, відкрилися двері, то Єва подумала, що він 
повернувся, а коли підняла очі, побачила, що на порозі 
стоїть її дочка, Маріко. З ніг до голови просвічуючи Єву 
пронизливим поглядом, Маріко запустила в неї свої 
симпоти та ошелешено завмерла на місці. 

— Що я пропустив? — спитав Тарас, що з'явився 
на порозі та випхнув Маріко своїм животом у кімнату. 
Побачивши Єву Рейх, він віддав їй величезний кошик та 
запитав: — Шановна пані, ви вмієте готувати реберця? 
Наскільки я знаю, Маргіна їх дуже любить.  

— Тарасе, дякую, любий, — сказала Єва, 
поставила кошик на стіл та обняла зятя. 

— Тарасику, а нічого, що я стою поруч з тобою, а 
ти лапаєш чужу дівку? — сердито сказала Маріко та 
уїдливо запитала у Єві Рейх: — Дівчино, ти навіщо 
вкрала віддзеркалення4 Маргіни? 

                                                           
4  віддзеркалення — образ живої сутності на Творці, 
душа. 
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— Віддзеркалення моє, то я вкрала тіло у бридкої 
дівчини, — заперечила Єва Рейх, а уражена Маріко 
розгублено запитала: — Деда5, з яких пір ти крадеш чужі 
тіла? 

Туманний Кіт, що валявся на дивані, відкрив одне 
око та сердито пробурчав: — Почалося! Прощай тиша та 
спокій... 

Тарас безцеремонно присів поруч з Туманним 
Котом, від чого диван затріщав, та придавив кота своєю 
широкою долонею: — А ти все добрієш та добрієш... 

Слід сказати, що з появою несподіваних гостей в 
маленькому будинку стало зовсім тісно. Коли ввечері 
з'явився Пилип, він, після взаємних привітань, 
невдоволеним поглядом подивився на всіх та рішуче 
сказав: — Збирайтеся! 

— Ти виганяєш нас з дому в глуху ніч? — 
здивовано запитала Маріко, розглядаючи дивного 
хлопця. 

— Я пропоную допомогти нам переселитися в 
інше місце, — сказав Пилип, а Єва зашарілася та 
зрозуміла, що блакитний палац будувався для неї, а не 
для міфічної любовниці. 

— Не вийшло сюрпризу? — з посмішкою запитала 
Єва, дивлячись на Пилипа, що нахмурився. 

— Не вийшло, — відповів Пилип та розсміявся. 
Вони обнялися, а Маріко та Тарас з подивом чекали 
пояснень. Пилип не став патякати про свої плани, а 
наказав витягувати речі, щоб перемістити їх у новий 
палац. Туманний Кіт рішуче відмовився покинути диван, 
який Тарас з допомогою Маріко витягли у двір. Після 
вигуку Єви: «А як я буду без свого кухонного посуду?» — 
Пилип підняв у повітря весь будинок та потягнув його в 

                                                           
5  деда — мама, грузинською мовою. 
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бік нового палацу. За ним заквоктала й понеслась, як 
курка, Єва та пригрозила, що позбавить Пилипа життя, 
якщо він розіб'є хоч одну тарілку.  

— А диван? — запізніло крикнула Маріко, але її 
вже не чули. Довелося разом з Тарасом тягнути диван 
та кота, що дрімав на ньому. Летіли вище гір, щоб 
випадково не зачепити гострі скелі. Коли Пилип пішов на 
зниження, Маріко полегшено зітхнула – попри 
дімензіальну сіточку6, тягнути диван не найкраще у світі 
заняття. Тим більше, якщо на ньому валяється сплячий 
кіт, якого так і хочеться скинути вниз. З’явився палац, 
який у темряві не справляв такого враження, як при 
денному світлі, але Єва, розглядаючи високі вежі по 
кутах, не засмутилася – адже Пилип будував його для 
неї. Немов для того, щоб вразити Єву, Пилип запалив по 
периметру території вогні, які вихопили з темного 
навколишнього простору палац, миттєво перетворивши 
його в казковий замок. Пилип поставив їх маленький 
будинок біля залізних воріт та, взявши Маргіну за руку, 
повів всередину палацу. Маріко та Тарас залишили 
диван зі сплячим котом біля входу, а самі вирушили 
слідом за господарями. Нутрощі палацу вражали 
величчю, але, водночас, здавалися затишними та 
домашніми. Єва, розбираючись у своїх відчуттях, 
згадала, нарешті, чому палац так їй знайомий та 
захоплено вигукнула: — Ти побудував палац мого 
дитинства, такий як на Глаурії, моїй батьківщині? 

Пилип нічого не відповів, а лише посміхнувся. Єва 
обняла його та поцілувала в щоку. В цей час повз них 
проплив диван: кіт не збирався спати на вулиці та 
відправився на пошуки зручної кімнати. Слідом за 

                                                           
6 дімензіальна сіточка — багатовимірна сіточка, яка 
захищає тіло та здатна приймати будь-які мислимі форми. 
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диваном з котом, широкими сходами на другий поверх, 
які виходять на атріум, піднялася Єва в супроводі 
Пилипа. За ними йшла Маріко, захоплено відкривши рот, 
а Тарас підтримував дружину, щоб вона випадково не 
спіткнулася об сходинки. Єва згадала, де знаходилася її 
спальня та потягла туди Пилипа, але коли зайшла у 
відкриті двері, то побачила, що на ліжку під балдахіном 
нахабно валяється Туманний Кіт, який залишив диван на 
галереї, а сам перебрався в її ліжко. Обурена Єва 
сердито вигукнула: — Кіт! Негайно покинь мою спальню! 
— але той і не думав задовольняти законні вимоги 
господині. Втім, до ранку так ніхто й не заснув, бо гості 
ходили по палацу та ахали, чим привели в захват 
Пилипа, який примружував очі та посміхався. 

— А що тут буде? — запитала Маріко, заходячи в 
затишну кімнату. 

— Тут буду жити я, — сказав Туманний кіт, який 
слідував за ними в повітрі, та завалився на невелике 
ліжко. 

— Кіт, марш звідси! — сердито сказала Єва, 
безцеремонно скидаючи кота на підлогу, та ніжно 
погладила покривало: — Тут буде дитяча кімната. 

— Ти вагітна? — здивувалася Маріко. 
— Так, вже сім місяців, — сказала Єва, а Маріко 

випалила: — Деда, ти даєш! 
Звістка про те, що Єва вагітна, та ще й сином, 

заступило урочистість Пилипа з приводу палацу, а 
Тарас, що побачив, як тесть насупився, поплескав його 
по плечу та радісно сказав: — Вітаю тебе з сином. 

— Це не мій син, а Хасана, — поправив Пилип та 
додав: — Спасибі... 

Маріко, почувши слова Пилипа, щоб розрядити 
паузу, що настала, пафосно промовила: — У вас дуже 
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високі відносини, — а на вухо Єві прошепотіла: — Ти 
повідомила Пилипу, що син не його? 

— Взагалі-то, в мені ембріон чахе, — голосно 
пояснила Єва, а Тарас та Маріко витріщилися на неї, як 
на божевільну. 

— У вагітних так буває, — пояснила Маріко, 
думаючи, що Єва заговорюється, та підштовхнула 
Тарасика під бік: — Правда, Тарасик? 

— Так-таки, так, — підтвердив Тарас, не дуже 
розуміючи, що він підтверджує. 

— Пилип наполіг, щоб я виношувала чахе, — 
пояснила Єва, а Маріко втупилася на Лиса, як на 
ненормального. 

— Все під контролем, — сказав Пилип Лис, а 
Маріко повідомила, що їм поспішати не потрібно й вони 
з Тарасом залишаються до народження дитини. На 
слові «дитина» вона подавилася, і Тарас стукнув її по 
спині, а вона у відповідь – під ребро. Після чого Маріко 
сказала, що їм слід відпочити, і вони закрилися в 
першій-ліпшій спальні. Єва чула через двері, як вони 
щось голосно бубнили між собою, але нічого не брала в 
голову – все, що потрібно, родичам вона повідомила. 

— Може, і нам поспати? — запитала вона у 
Пилипа, і той узяв її на руки та потягнув Єву в їх 
спальню, вже спаплюжену Туманним Котом. 

*** 

Маріко дивилася на Єву та тихо плакала. Тарас, 
який несподівано застав її за таким заняттям, отримав 
стусана ліктем під бік, а коли з співчуттям запитав 
Маріко: «Що трапилося?» — почув сумне: — Мама 
шизонулась. 

— Які її дії наштовхнули тебе на таку блюзнірську 
думку? — спитав Тарас, професійним поглядом лікаря 
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розглядаючи тещу, яка спритно перебирала спицями та 
щось в'язала. 

— Ти що, не бачиш? — питанням на питання 
відповіла Маріко. Тарас придивився, але нічого не 
помітив. Спиці в руках Єви літали, немов пропелер 
вентилятора, перетворюючись у напівпрозорі крила 
метелика. Він глянув на Маріко та запитав: — Що ти 
маєш на увазі? 

— Ти не бачиш? — розсердилася Маріко та 
пояснила: — Вона в'яже без нитки... 

Тарас подивився на руки Єви та резонно 
зауважив: — Можливо, що вона в'яже невидимими 
нитками... 

Тарас підійшов до Єви та запитав: 
— Мама, а що ви робите? 
— В'яжу дімензіальну сіточку для сина, — сказала 

Єва. Придивившись до зятя та дочки, вона запитала: — 
А ви що подумали? 

— Маріко думала, що ви не в собі, — заявив 
зрадник, а Єва глянула на дочку, знищуючи її поглядом, 
та зухвало заявила: — Останнім часом вона все частіше 
думає, що я вижила з розуму. 

— Деда, не вигадуй, я турбуюся за тебе, — 
сказала Маріко та обняла її за плечі. Тарас покинув 
дружину з тещею та відправився до Пилипа. Вони удвох, 
не втрачаючи час дарма, добудовували палац, вірніше, 
облагороджували сад навколо будівлі та робили 
ланцюжок озер, наповнюючи їх водою з гірського 
струмка, який підживлював льодовик, що танув під 
сонцем. За турботами час летів непомітно і подія, яку 
так довго чекали, виявилася несподіваною. Увечері 
Маріко сиділа в загальному залі та спостерігала з крісла 
за полум'ям каміна, коли почула, як хтось увійшов. 
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— Мені здається, що у мене відійшли води, — 
сказала Єва, з'являючись на порозі залу в мокрому 
халаті. 

— Мені здається, що ти впісялась, — сказала 
Маріко, але, поглянувши на розгублене обличчя Єви, 
збуджено вигукнула: — Потрібно викликати швидку! 

— А ще пожежну та міліцію, — сказав Тарас, весь 
вимазаний землею, з'являючись разом з Пилипом. 

— Зараз помию руки та надам професійну 
допомогу, — продовжив Тарас та вийшов із залу. 
Невдовзі повернувшись, Тарас поклав Єву на канапу та 
заглянув їй між ніг. 

— Тужся, — сказав він тещі. Єва стала роздувати 
щоки, але Тарас сердито подивився на неї та запитав:  

— Що ти робиш?  
— Пихтю, — сказала Єва, а Тарас пояснив: — 

Треба тужитися, а не пихтіти. 
— Я не можу, — слабо заперечила Єва. 
— Чому? — запитав Тарас. 
— Я боюся, що мій син мене з'їсть, — зізналася 

Єва. 
— Не бійся, я з тобою, — сказав Пилип та 

притиснув руку Єви до своїх грудей. Єва охала, 
скаржилася на біль у попереку та нудоту, а потім раптом 
заспокоїлася, байдуже втупившись очима в стелю. 
Тарас, помітивши її стан, запідозрив недобре та виявив, 
що Єва відключила людські почуття. 

— Негайно віддай дімензіальну сіточку! — 
вигукнув він та провів рукою біля її вуха, знімаючи 
багатовимірну оболонку. Єва знову заохала, а Тарас 
наказав більше тужитися. З'явилася голова дитини, 
потім плече, а потім все тіло вислизнуло прямо на руки 
Тараса. 
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— Маріко, принеси льоду, — сказав Тарас, 
розглядаючи дитини. Називати народженого «дитиною» 
можна було з великою натяжкою: істота з людською 
головою, чотирма лапками та товстим хвостом була 
схожа на ящірку. Кіт кровожерливо глянув на щойно 
народжене темне тільце та промовив: — Так би й з'їв, 
заразу! 

— Не смій і думати про це, а то я тобі каструю 
...голову, — пригрозила Єва та розгублено запитала: — 
Як ми його назвемо?  

— Чахлик Невмирущий, — посміхаючись, 
пожартував Тарас, обрізаючи пуповину, а коли Маріко, 
що принесла лід для породіллі, штовхнула його в бік, 
знову пожартував: — Вася Чахлик! 

Тарас підняв маленьке тільце на руки. «Вася 
Чахлик» не схвалював панібратство, тому відразу 
обурився та заперечив: — Мама! 

— Він вже говорить! — розчулено сказала Єва та 
забрала Васю на руки. Пилип, розглядаючи Васю на 
руках Єви, радісно сказав: — Здрастуй, синку. 

— Що будемо робити з хвостом? — запитала 
Маріко. 

— Тарас відріже, — сказав Туманний Кіт та 
зацікавлено запитав: — Як ви гадаєте, він смачний? 

— Хто? — насторожилася Маріко. 
— Хвіст, — сказав Туманний Кіт, з насолодою 

спостерігаючи за хвостиком дитини, що ворушився. 
— Нічого обрізати ми не будемо, — сказав Пилип, 

взявши на руки свого сина. 
Маріко даремно турбувалась. Через два тижні 

хвіст відпав сам собою і кіт, який постійно крутився біля 
Васі, тут же його схопив. 

— Деда, Туманний Кіт відірвав Васі хвоста, — 
вигукнула Маріко, побачивши кота зі здобутком. Єва, 
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подивившись на життєрадісного Васю, заглянула йому 
між ніг та сказала: — Здається, хвіст відсох. 

— От і славненько, — зраділа Маріко, бо Вася без 
хвоста більше скидався на людську дитину. Проте, 
Васиного хвоста у незадоволеного кота відібрали та 
поховали в саду. Пройшов рік. Вася нічим не нагадував 
ту істоту, яка народилася. Швидше навпаки, Вася все 
більше ставав людиною, а по кмітливості та силі 
перевершував будь-яку людську дитину трьох чи 
чотирьох років. Єва не могла натішитися сином, хоча 
той весь час проводив з батьком та Тарасом, мимоволі 
набираючись у них премудрості. Єва, яка бачила, як 
дитина носиться по горах, запізніло згадала про 
дімензіальну сіточку, яку в'язала Васі ще до його 
народження та натягнула її на дитину, побоюючись того, 
що він коли-небудь звалиться зі скелі. Пилип, 
спостерігаючи це, зауважив Єві: 

— У нього вже є дімензіальна сіточка. 
— Ти подарував йому свою? — здивувалася Єва. 
— Вона є у нього від народження, — сказав 

Пилип, а Єва подумала, яка ж вона мати, якщо досі не 
знала цього. Дімензіальна сіточка і правда, була. 

— Нехай у нього будуть дві, — вирішила Єва. 
— Нехай, — погодився Пилип та додав: — Ти б не 

змогла організувати йому уроки. За своїм розсудом. 
— Він же маленький, — спитала Єва. 
— Він допитливий, — сказав Пилип. 
Відтоді Єва вела уроки по управлінню державою, 

Маріко навчала історії, а Тарас давав медичні знання, 
препаруючи птахів та жаб, яких, після експериментів, 
Вася оживляв та відпускав на свободу. Одного разу 
Маріко зайшла в операційну, організовану Тарасом в 
одній з кімнат, та побачила на столі свого чоловіка під 
наркозом. Вася стояв на підставці, бо йому не вистачало 
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росту, та копирсався в животі Тараса. Маріко завмерла 
від жаху та запитала у Васі: — Що ти робиш з Тарасом? 

— Видалив йому апендицит, — сказав Вася, 
показуючи на кювету з відрізаним органом. Коли Тарас 
прийшов до тями та пояснив, що операція була іспитом, 
Маріко його вилаяла та обізвала їх з Васею ідіотами. 
Пилип навчав поводження зі зброєю: пістолями, 
рушницями, шаблями, шпагами, рапірами та іншими 
інструментами, що позбавляють людину життя, а, крім 
того, давав Васі якісь теоретичні знання, про яких вони 
не розповідали, хоча Єва нишпорила симпотами в їх 
головах. Ця таємниця не давала Єві спокою. 

— Що ви вчили з татом, синку? — запитала Єва, 
сподіваючись випитати у Васі всю таємницю навчання. 

— Щось, — казав Вася, на швидку руку обідаючи, 
а потім зривався та говорив: — Я побіг до тата. 

Утім, дещо про що вона здогадалася, бо Вася мав 
звичку безцеремонно копатися в гліфомах матері, як у 
Великій Енциклопедії. Його інтереси стосувалися 
методів управління Всесвітами. Ймовірно, Пилип вчив 
Васю такому вмінню. Хоча Єва вмовляла його це 
зробити, Пилип Лис так і не признався Маріко та Тарасу, 
що є єдиним Творцем, а всі інші Творці – то рукавички 
ляльковика, через які він сам керує Всесвітами. Єва не 
розуміла, навіщо така таємничість, але сперечатися з 
чоловіком не стала. Туманний Кіт теж навчав Васю, в 
основному, трансформації тіла. Особливо любив, коли 
Вася перетворювався в мишеня, а кіт починав його 
ловити. Такі ігри не дуже подобалися Єві, яка 
попереджала кота: — Якщо у Васі постраждає хоч одна 
клітинка, я тебе розкладу на атоми та розмажу по різних 
Всесвітах, а що зробить з тобою Пилип – краще тобі не 
знати. 
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Тримаючи в зубах Васю, кіт відпускав його та 
сичав у відповідь, заспокоюючи Єву: — Ми ж-ж-ж-
жартуємо... 

Через кілька років Єва помітила, що Васі в їх 
будинку стало нудно. Все, чого вчили його рідні, він 
давно освоїв, а замість мишки перетворювався на 
швидку пантеру та ганяв Туманного Кота до обіду, поки 
той не приповзав до Єви та благально говорив: — Твій 
Вася перетворюється чахе та явно хоче мене з'їсти! 

— Кіт, не забувай, що Вася ще маленький, та, як 
всяка дитина, грається з тобою.  

Незабаром, навіть ігри з котом стали йому нудні, 
мабуть, у Васі настало пересичення. Він став байдужим, 
хоча не відмовлявся від занять, ймовірно тому, що не 
хотів ображати рідних. Це підтвердила й Маріко, яка 
повідомила, що повертається додому, в Санкт-
Петербург.  

— Чому? — здивувалася Єва і Маріко їй чесно 
зізналася: — Мені нема чому вчити Васю, він знає 
історію краще за мене.  

Єва вирішила поговорити з Пилипом. Коли вона 
розповіла йому про те, що Вася в їх будинку мається від 
нудьги, Пилип сказав: — Я подумаю. 

Маріко та Тарас відлетіли, а Пилип пропадав пару 
днів, а коли з'явився, сказав Васі: — Збирайся, ти будеш 
вчитися в Кембриджі. 

Збори у Васі зайняли три хвилини, і вони, разом з 
Пилипом, пурхнули, як метелики. 

— А я? — розчаровано сказала Єва та побачила, 
як Туманний Кіт піднявся з дивана та поволік своє пузо 
на вулицю. 

— Ти куди? — запитала Єва, спостерігаючи за 
тим, як все наявні мешканці покидають дім, а вона 
залишається одна. 
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— Треба ж, щоб хтось нагледів за Васею, — 
пробурчав кіт на порозі хати та, як маленький 
бомбардувальник, важко злетів у небо. «Я теж не в 
в’язниці!» — подумала Єва та потягнулася за котом, 
який уже сховався в сусідній хмарі та дрейфував вгору 
черевом в бік Європи. 

*** 

Єва знайшла Пилипа Лиса на мосту через річку. 
Він спокійно спостерігав, як ті, хто бажав прогулятися по 
річці Кам, сідали на плоскодонні човни, керовані 
студентами Кембриджа. Відштовхуючись від дна річки 
довгими жердинами, студенти-гондольєри направляли 
човна вздовж берегів з вербами, які кидали свої довгі 
зелені гілки в спокійні води Кама. Туманний Кіт 
приземлився на плоский залізобетонний парапет моста 
та з висоти байдуже спостерігав за човнами, уважно 
занурюючи свої симпоти у воду, після чого зацікавлено 
повідомив: — Тут навіть риба є! 

Єву не цікавила риба, тому вона запитала 
Пилипа: — Де Вася? 

Пилип відповідати не поспішав, тому Єва 
відправила свої симпоти та дізналася, що Вася 
знаходиться десь у лабіринті прилеглих будівель.  

— Проходить співбесіду, — пояснив Пилип та 
запитав її: — Ти хочеш покататися на човні? 

— Ні, — відповіла Єва запитала: — Чому ти 
залишив його одного? 

— Професор, з яким розмовляє Вася, відправив 
мене погуляти, — пояснив Пилип та додав: — Крім того, 
Вася вже великий! 

— Який же він великий, йому немає ще й десяти, 
— заперечила Єва, а кіт, що дражнив рибок своїми 
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симпотами, з нею не погодився: — Вася вже 
статевозрілий юнак. 

— В якому сенсі «статевозрілий»? — обурилася 
Єва та вигукнула: — Він ще хлопчик! 

— Ти не бачила його сни, — професійно зауважив 
кіт, який в чужих гліфомах бував частіше, ніж у своїх, та 
з видом закоренілого ескулапа додав: — Вася давно 
страждає полюціями. 

— Якими «полюціями»!? — обурилася Єва, а коли 
зрозуміла, що сказала, задумалась та додала: — Може, 
йому дівчину знайти? 

Пилип хмикнув, а кіт переможно промовив:  
— Зауваж, не я це сказав! 
Час тягнувся довго, а Вася все ще знаходився в 

одному з будинків Трініті коледжу. Єва, роздратована 
тривалою відсутністю сина, обурено запитала: 

— Що він там довго робить? 
— Розмовляє з професором, — сказав Туманний 

Кіт. «Звичайно, заліз своїми мерзенними симпотами в 
голову хлопчика» — подумала Єва та відправила свої 
симпоти в гліфоми кота. Вона побачила кімнату, схожу 
на бібліотеку, де скрізь були книги, а біля дошки стояв 
Вася та щось малював фломастером на аркуші паперу.  

— Чорні діри відправляють матерію та енергію у 
вигляді світла в минуле, — натхненно розповідав Вася, 
малюючи на папері довгу лійку, в яку направив стрілки зі 
всіх сторін. 

— Тому, що чорні діри діють, як помпа, нема 
потреби початку Всесвіту та необхідність робити якийсь 
Великий Вибух, щоб виникла матерія та енергія, — 
продовжував розповідати Вася, а професор, чомусь 
радіючи, питав у нього: — Ти хочеш сказати, що вся 
сучасна наука йде не в тому напрямку, а твої 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

25 

міркування, що порушують причинно-наслідкові зв'язки є 
істинними? 

— Я в цьому впевнений, — злегка урочисто сказав 
Вася, а Маргіна повернулася до Пилипа та обурено 
вигукнула: — Ти не виклав дитині стандартні положення 
сучасної науки? Тепер його, ймовірно, не приймуть. 

Пилип нічого не відповів, а Єва знову встромила 
свої симпоти в гліфоми Туманного Кота. Професор 
сказав Васі: — Мене не хвилює твоя думка, якщо твої 
аргументи не мають доказової сили. 

В цей час професору зателефонували по капу, 
особистому комунікатору у вигляді персня на пальці, і 
він про щось довго домовлявся, а потім повернувся до 
Васі та засмучено сказав: — На свій превеликий жаль, я 
мушу з вами розлучитися. 

— Як він посмів! — обурилася Єва та голосно 
сплеснула руками, від чого дівчина, що проходила по 
мосту, здивовано на неї подивилася. Повернувшись до 
Пилипа, Єва голосно зашепотіла: — Наш Вася знає 
більше за будь-якого академіка, а цей миршавий ...— 
вона подумала, що зробить з цим професором 
найближчим часом, але, на жаль, екзаменатор 
знаходився в іншій точці простору, то знову вишкірилася 
на Пилипа: — Чому ти відправив Васю одного? Не міг 
сказати професору своє слово? 

— Вася досягне всього сам, — сказав Пилип, — 
підемо, зустрінемо його. 

Він попрямував алеєю, обсадженою липами, до 
напівкруглої арки в старовинному двоповерховому 
будинку, а Єва попленталася за ним, перебираючи в 
голові слова, які скаже Васильку, щоб його заспокоїти. 
Покинувши арку, вони опинилися в замкненому подвір'ї, 
де посередині зеленого круглого газону стояло єдине 
високе дерево. Минувши таку ж арку на протилежній 
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стороні двору, вони опинилися в тісному старовинному 
провулку з почорнілими цегляними стінами, де й 
зустріли Васю. Єва побачила, що він злегка засмучений 
результатом співбесіди, тому запропонувала:  

— Полетіли додому? 
Вася кивнув, а Єва озирнулася. Провулок 

виявився порожній та тільки купа велосипедів під 
стінами будинків говорила про те, що тут проживають 
люди. Злітаючи, Єва помітила краєм ока, як у світлому 
отворі арки з'явилася якась людська постать у чорному 
вбранні. За Євою злетів Вася, за ним Пилип, а Туманний 
Кіт, затримавшись, буркнув на перехожого, що з'явився:  

— Вештаються тут всякі! 
Піднявшись під хмари, вони полетіли в бік Тибету. 

Засмучені тою обставиною, що Васю не взяли в 
Кембридж, всі мовчали. Кіт, побачивши таку обструкцію 
його планам пожити в Англії, причепив свою сіточку до 
ноги Васі та задрімав. Коли він відкрив одне око, щоб 
побачити околиці, над якими вони пролітали, то побачив 
внизу довге озеро. Кіт витяг з гліфом карту Землі та 
дізнався, що це Балатон, тому вирішив спати далі. 
Погляд, кинутий назад, вивів кота з сонного забуття, а 
коли кіт розглянув побачене, то повідомив: — За нами 
женеться якийсь псих. 

Звістка кота порушило напружене мовчання, і всі 
озирнулися. До них пливла якась темна постать, 
дриґаючи ногами, і Єві здалося, що це дівчина. Коли 
незнайомець наблизився настільки, що можна було 
роздивитися обличчя, то всі зрозуміли, що кіт прав і 
перед ними зовсім юний хлопець з тонкою ниточкою 
вусів під носом. 

— Я втомився вам кричати, — важко дихаючи, 
сказав він англійською мовою та представився: — Мене 
звуть Крін Кріт. 
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— Які причини змусила переслідувати нас? — з 
цікавістю запитала Єва, пильно дивлячись на 
зеленкувате обличчя юнака, яке прикрашали дивні чорні 
малюнки 

— Професор Рейнольдс доручив мені 
проводити... — хлопець затнувся, дивлячись на Васю, — 
...його в наш кампус та пояснити правила гуртожитку. 

«Отже, Васю прийняли!» — зраділа Єва, 
розглядаючи розмальованого юнака та розуміючи, що 
він інопланетянин, а його батьківщина явно не Земля, де 
тільки в казках літають відьми. 

— Якби ти не літав, то що зробив би з дорученням 
професора Рейнольдса? — запитала Єва, 

— Невиконання доручення вчителя гідно ганьби, 
що на нашій планеті рівносильно смерті, — спокійно 
пояснив Крін Кріт. Єві здалося, що юнак явно збрехав та 
йому байдуже все, в тому числі й доручення професора. 
Крім Туманного Кота, якого Крін Кріт цурався та боявся, 
але з цікавістю, розглядав. Єва хотіла заглянути в 
голову Крін Кріта, але вперлася в стінку, а якби 
прочитала думки юнака, то дізналася б, що йому 
наплювати на професора та його доручення. Якби Єва 
заглянула ще глибше в його гліфоми, то постереглись 
залишати Васю з цим юнаком, бо він мав до сина пекучу 
ненависть. 

— Добре, полетіли назад, в Кембридж, — сказала 
Єва та почула голос сина, який насупився та сказав з 
притиском: — Вам потрібно летіти додому. 

— Василь правий, — сказав Пилип та сунув йому 
золоту картку банку HSBC. Єва хотіла обійняти Васю на 
прощання, але, кинувши погляд на сина, зрозуміла, що 
при чужому юнакові цього робити не варто. 

— Бувай, — махнула вона рукою. 
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— А цей звір полетить з нами? — напружено 
запитав Крін Кріт, спостерігаючи за тим, як кіт тягнеться 
за ногою Васі. 

— Кіт гуляє там, де хоче, — сказала Єва, радіючи 
з того, що хоч хтось догляне за сином. 

Після цього вони розлучилися. 
*** 

У коледжі Трініті нудьгою не пахло, особливо 
тому, що студенти вчилися самостійно, а лекції, в 
більшості своїй, були схожі на дискусії, до яких завчасно 
готувалися. Вася днями пропадав у бібліотеках 
Кембриджа, не обмежуючись коледжем Святої Трійці7. 
Читаючи пару десятків книг на день та заповнюючи свої 
гліфоми отриманою інформацією, Вася відчував себе 
цілком щасливо та, навіть, не згадував свій будинок, про 
який нагадував лише Туманний Кіт, що дрімав під 
стелею його кімнати в кампусі. 

— Уявляєш, на мене сьогодні впала цеглина, — 
поділився Вася, коли прийшов ввечері з черговою 
стопкою книг, але Туманний Кіт тільки хмикнув: — А 
завжди носити свою дімензіальну сіточку ти не 
пробував?  

Кіт перевірив Васю, та не знайшов жодної 
подряпини, тому сприйняв розповідь Васі, як вигадку. 
Через кілька днів Вася приніс додому металеву 
загартовану зірочку, яку, в минулі часи, використовув 
японський ніндзя, та повідомив, що ледве встиг 
ухилитися, бо інакше ця страшна зброя розірвала б 
шию. Кіт не повірив у Васіну казку та прямо запитав: «Де 
купив?» Через пару днів Вася приніс отруєний короткий 
дротик, поповнюючи свою колекцію на стіні кімнати, а 
Туманний Кіт, посміхаючись, як чеширський, підніс йому 
                                                           
7  Коледж Трініті — коледж Святої Трійці. 
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лук та колчедан, повний стріл: «Ось, від мене 
подарунок». Десь через пару місяців, як вони приїхали, 
Туманний Кіт, перебуваючи на своєму звичному місці під 
стелею, почув, як щось шкребеться у двері та азартно 
насторожився, ставши невидимим та прикрив свої 
нетерплячі симпоти. Кіт з жалем подумав, що дурна 
мишка в коридорі навряд чи зможе проникнути в закриту 
кімнату, тому знову хотів задрімати під стелею, як 
раптом двері відкрилися, а в отвір промайнула чорна 
тінь. Кіт відразу впізнав Крін Кріта, але не став себе 
видавати, а, як і раніше, висів під стелею. Юнак прикрив 
двері та став нишпорити по кімнаті, а потім перетрусив 
речі Васі, які він прикупив у Кембриджі. Крін Кріт 
злостиво блиснув очима, бо нічого не знайшов, та пішов 
до дверей. Визирнувши в коридор, він вислизнув з 
кімнати, і Туманний Кіт знову почув знайоме шарудіння 
та клацання. Мабуть, Крін Кріт закрив замок дверей, щоб 
ніхто не здогадався, що в кімнаті хтось був. «Оце так 
діла?!» — подумав кіт, розуміючи, що полювати на Крін 
Кріта, краще, чим ловити мишей. Вася з'явився після 
обіду та став збиратись на тренування з веслування, 
куди він записався за рекомендацією професора 
Рейнольдса. Туманний Кіт не став розповідати Васі, що 
в їх кімнаті побував Крін Кріт, а ті загрози, які Вася 
раніше озвучував, не його вигадки, а дійсно відбувалися 
наяву. Наслідком цих подій стало те, що кіт повідомив:  

— Я з тобою прогуляюсь! 
— Я не вважаю, що це хороша ідея, — сказав 

Вася, уявивши собі, як за ним волочиться Туманний Кіт. 
Йому не хотілося бути посміховиськом перед 
веслярами, тим більше, що він органічно влився в 
резервну команду Кембриджа. Вася виглядав зовсім 
юним та ніколи не пробував себе у веслуванні, не в 
приклад іншим веслярам, які своїми атлетичними 
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розмірами перевершували його на голову. Коли новачку 
зробили іспит на воді й Вася тримався нарівні з іншими, 
підкоряючись ритму керманича, то дружньо поплескали 
його по плечу, висловлюючи своє схвалення. 

— Добре, я піду один, — погодився кіт, але цей 
варіант Васі теж не сподобався. Він швидко зібрався та, 
як метеор, покинув кампус, прямуючи в бік річки Кам. Кіт 
заліз у шафу та накинув на себе Васін спортивний 
костюм з капюшоном, попередньо скоротивши його до 
свого розміру. Прикривши голову капюшоном, він 
покинув кампус та відправився до річки. Дві команди, 
основна та запасна, розминалися біля причалу, 
перевіряли вертлюг 8  та весла. Маленький карлик з 
натягнутим на ніс капюшоном, що з'явився подивитися 
на тренування, нічим не здивував спортсменів, бо 
влився в юрбу знайомих та звичайних роззяв. Коли 
команди сіли на весла, одягаючи кросівки, прикріплені 
до підніжки, карлик підійшов до запасного човна та з 
сарказмом сказав: — З таким керманичем ви далеко не 
втечете, — а всі засміялися з жарту карлика. 

— Може, ти хочеш покерувати? — запитав з 
усмішкою загрібний, восьмий номер. Вася, у якого був 
третій номер загрібного, помітив вуса кота, що стирчали 
з капюшона, та з жахом подумав, що буде далі. Тим 
часом, кіт підійшов до керманича та наказав: — Вилазь! 

Керманич, на подив веслярів, з відмороженим 
обличчям виліз із човна, а Туманний Кіт зайняв його 
місце. Веслярі основної команди чули нахабну 
пропозицію карлика та стали обсипати глузуванням 
запасну команду та її нового керманича. Всі помітили 
незвичну зовнішність керманича, але не надали цьому 
особливого значення – інопланетяни на Землі вже давно 

                                                           
8  вертлюг — рухоме кріплення весла. 
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не рідкість. Тому, що правила не забороняли участь у 
змаганні іноземців та інопланетян, то поява в команді 
кота нікого не здивувала. Єдина умова, вчиться або 
вчити в Кембриджі, дотримувалося, хоча й з натяжкою – 
Туманний Кіт ні в одному навчальному закладі 
Кембриджа не вчився, але, потенційно, міг викладати. 

— Зібралися, — сказав кіт своїм веслярам та 
повернувся до основної команди: — Ставлю десять 
фунтів стерлінгів на те, що ми першими пройдемо шлях 
до моста Вікторії та назад. 

— Приймаю! — крикнув керманич основної 
команди. Тут же знайшлися охочі стати стюардами9, а 
через кілька хвилин по свистку розстібні вісімки рвонули 
від імпровізованого старту у вигляді двох плоскодонних 
човнів. Веслярі дружно налягли на весла, й вісімка 
полетіла, як випущена ракета. Кіт кричав так, що його 
чули жителі найвіддаленіших куточків Кембриджа. Вася, 
як і всі, слухав команди Туманного Кота та налягав на 
весла, підкоряючись ритму, заданого котом.  

Як здалося Васі, темп веслування виявився 
набагато вищим, ніж на звичайному тренуванні, але 
головне – команди кота надходили вчасно. Не частку 
секунди раніше, коли він міг збити ритм, а в ту саму 
мить, коли веслярі були готові. Крім того, Вася відчув 
якесь веселе задоволення від веслування та охопив 
спортивний азарт, щоб перемогти. Розстібні вісімки 
летіли по воді, як молоді грайливі дельфіни, але човен 
запасний команди все ж випередила своїх суперників на 
половину корпусу. Такий розрив тримався недовго, бо 
човен, керований Туманним Котом, швидко залишив 
основну команду за кормою, а потім і зовсім понісся, 

                                                           
9  стюард — суддя, який тримає човен за корму до 
стартового сигналу. 
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стрімко збільшуючи розрив. Розворот біля мосту 
команда кота здійснювала в самоті, бо човен основної 
команди залишалася за поворотом. Запасні веслярі 
зустріли основних веселими криками та збили темп, але 
Туманний Кіт дико закричав і всі здригнулися, немов їх 
стьобнуло струмом. Вася підозрював, що джерело 
електрики мав цілком земне походження у вигляді 
Туманного Кота. Відразу закралася думка, що кіт 
використовує для управління веслярами свою 
дімензіальну сіточку, а в правилах змагань про це нічого 
не говорилося. Від цих думок Вася збився з ритму та 
отримав електричний удар, а Туманний Кіт грізно 
крикнув: — Четвертий, три шкури спущу! Тримай ритм! 

Фінішували вони в повній самоті під схвальні 
крики захоплених глядачів, а основна команда 
припливла під веселе улюлюкання всіх присутніх роззяв. 
Коли пристали до берега, восьмий загрібний сказав, 
звертаючись до кота: — Пора тебе мочити. 

— Що значить «мочити»? — обурився Туманний 
Кіт, а перший баковий пояснив: — За не писаною 
традицією, керманича необхідно кинути в річку, — та, не 
чекаючи, штовхнув кота, що стояв на кормі, у воду. 
Туманний Кіт встиг укласти себе в повітряну оболонку, 
яка відразу викинула його на поверхню, тому традиція 
була дотримана, але кіт вийшов сухим з води. 

— Так не чесно! — обурився перший, але кіт 
перекинув його в воду під сміх задоволеної команди. 
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Реплікація друга. Ільме  

Того вечора Вася спав, як убитий, а під ранок 
йому приснився світлий сон. 

— Спостереження: 06 Елєтъ 5555 колір духу 
святого... «Човен рухався серединою ріки, а Андрій 
дивився на високий лівий берег, який, трохи попереду, 
здіймався пласкими горами. В цьому місці ріка ділилася 
на два потоки, омиваючи величезний острів. На веслах 
сиділи його учні, яких підбирав Андрій по своїй дорозі, 
проповідуючи слово Боже та потім відпускаючи їх, щоби 
вони далі несли славу Божу до своїх народів. Он 
налягає на весла спокійний Інан, а поруч на дошці 
сидить гордовитий Рим, а за ними насмішкуватий Пінна 
разом з високим Разом. Вже декілька років, покинувши 
благословенну Галілею та перебравшись на береги 
Понтійського моря, Андрій несе Боже слово в люди.  

Так сталося, що потрапив він в гирло могутньої 
ріки Борисфен, яку місцеві жителі називають 
Славутичем, та піднявся по ній вище, до венедів, 
багатолюдного народу з безліччю племен, які й досі 
дивували Андрія своєю розумністю та неординарністю. 
Рим вважав їх за варварів, однак поважав їх мечі, ковані 
їхніми ковалями. Ці мечі, що зрідка попадали в руки 
римлян, цінувалися по вазі вище золота. Андрій не був 
воїном, та все ж довелося спостерігати за майстерною 
роботою ковалів та милуватися цими мечами, що 
рубали римські аналоги, наче лозину. Після Воскресіння 
Спасителя на Єлеонській горі, коли Господь 
благословив їх на апостольську стезю для проповіді 
Євангелія та піднісся на Небо, Андрій, як і інші апостоли-
галілеяни, вирушив туди, куди показав йому кинутий 
жереб. Петро із Віфсаїди, разом з Іваном Богословом, 
пішов проповідувати хрестиянське вчення в Самарію, а 
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далі в сусідні країни. Яків, син Заведеїв та брат Івана, 
залишився в Єрусалимі. Пилип із Віфсаїди пішов у 
Скіфію та Фрігію, щоб навчати там людей Слову 
Божому. Натанаїлу із Кані випало проповідувати у 
країнах Малої Азії, в Аравії, Ефіопії, Індії та Вірменії. 
Матвій із Капернаума, пішов у Юдею, потім в Ефіопію, 
щоб нести хрестиянське вчення мідянам та персам. 
Фома проповідував у Парфії, Мідії та у східній Індії. Яків, 
син Алфеїв, двоюрідний брат Ісуса Хреста залишився 
Єрусалимі. Фадей, його брат, проповідував Євангеліє в 
Юдеї, Галілеї, Самарії, Ідумеї, та в Аравії, Сирії, 
Месопотамії, Персії та Вірменії. Симон із Кані, рушив до 
Персії. А Андрію випало проповідував хрестиянське 
вчення в Азії, Візантії, Греції, навколо моря Скіфського 
та у венедів. Відірвавшись від спогадів, Андрій побачив 
гирло якоїсь річечки, а недалеко від неї біленькі оселі 
під стріхою, які ховалися далі у діброві. Повернувшись 
до учнів, Андрій сказав: — Закинемо невід, бо маємо 
чимось зміцнити свою плоть, перед тим, як слухати 
слово Боже. Зупинивши човна та маневруючи одним 
веслом, учні зробили півкільце із довгого невода, та 
стали чекати, спостерігаючи, як на берег викотився 
зацікавлений люд. Як завжди, спочатку були діти, що 
вгледіли незнайомців, а потім до берега спустились 
декілька чоловіків, які, не побачивши загрози, спокійно 
спостерігали за риболовлею. Коли прийшов вже час 
витягати сіті, то невід вибрали струшуючи рибу на дно 
човна, а вже тоді пристали до берега на другій стороні 
від осель, де діти випасали худобу в лісі. На цій же 
стороні Андрій примітив декілька озброєних чоловік, у 
яких на поясі висіли мечі, мабуть, ті, славнозвісні.. 

— Доброго вам дня, люди, — звертаючись до 
мужів, сказав Андрій місцевою мовою, яку вивчив, 
подорожуючи Борисфеном. 
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— І вам того ж, — сказав один з воїнів, мабуть, 
старший, та спитав: — З чим до нас прийшли? 

— Несемо людям слово Боже, — сказав Андрій, а 
старший воїн так і залишився стояти, бо не втопав, що ці 
люди хочуть робити та від якого Бога те слово. Тим 
часом учні хутко почистили рибу, а хтось уже зібрав 
хмиз, який запалив Андрій, після чого поставили казана 
на вогонь. Місцеві жителі, спостерігаючи за вправною 
роботою учнів, заусміхалися, не відчуваючи загрози, а 
діти то й зовсім стали бігати серед чужаків, що дуже не 
сподобалось старшому воїну і він на них нахмурився. 
Діти трохи притихли, та потім знову стали вештатись 
коло багаття. Коли юшка приспіла, Андрій запросив до 
казана воїнів, та ті чемно відмовились, а дітлахів 
відігнати не змогли. Андрій роздав їм дерев'яні ложки й 
усі стали черпати з казана. Поруч з Андрієм сиділа 
білява дівчина, на ймення Лада, яка відрізнялось від 
інших своїм каліцтвом – у неї не розгиналась нога, яку 
вона трохи тягла, коли йшла. Як запримітив Андрій, 
Лада була дочкою старшого воїна, який бачив її 
задоволене обличчя, то уже й не дуже сердився. Попри 
це, він махнув рукою до Лади й та покірно, але трохи 
сумно, підвелася та підійшла до батька. Той щось їй 
сказав і Лада пострибала через гирло маленької ріки, 
яке в цьому місці було широке, але мілке. Через деякий 
час Андрій побачив Ладу, яка поверталася з якоюсь 
жінкою, яка тримала перед собою плетеного кошика. 
Перейшовши річечку, жінка попрямувала до старшого 
воїна, який кивнув їй і вона підійшла до Андрія. 

— Пригощайтесь, — з усмішкою сказала жінка та 
протягнула кошика Андрію. Він прийняв подарунок та 
запросив жінку до казана, а вона, оглянувшись на 
чоловіка, присіла та взяла запропоновану ложку. Андрій 
роздав хліб, який жінка принесла в кошику, то вже сіли й 
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воїни чоловіки до гурту. Коли пообідали й учні потягнули 
мідного казана до води мити, Андрій, дивлячись на 
Ладу, спитав у жінки: — Давно вона у вас так ходить? 

— Три літа, — сказала жінка та пояснила: — 
Налякав ведмідь, що приперся до вуликів, то вона 
заклякла та не могла зрушити з місця. То вже Мезамир 
поспів на часі, — вона кивнула на старшого воїна, — та 
убив його. Вона ще й досі заїкається, коли говорить. 

— Я маю її зцілити, але мушу про це просити 
Бога, то мені потрібно її хрестити, — сказав Андрій, а 
Біловида, так звали жінку, з острахом спитала: — А це 
боляче? 

— Я занурю її в воду три рази, — сказав Андрій, а 
Біловида усміхнулась та сказала: — Воду вона любить. 
А то наш знахар її так налякав, що вона ще більше 
заїкається та тягне ногу. 

Біловида піднялася, підійшла до Мезамира та 
щось нашептала йому на вухо. Мезамир хмурився та 
скоса дивився на Андрія, а потім уже махнув рукою, 
погоджуючись, мов, роби вже, що хочеш. Біловида 
повернулась, усміхаючись, та сказала: — Мезамир 
дозволив. 

Андрій покликав дівчину та про щось довго 
говорив з нею, а тоді зібрав своїх учнів і вони пішли до 
річечки. За ними рушила юрба місцевого племені. 

— Як ця річка називається? — спитав Андрій, а 
Лада, заїкаючись, сказала: — Х-хрещатик. 

Андрій погладив її по голові та подумав: «То 
Божий знак!» 

— Пам’ятаєш, що маєш робити? — спитав Андрій 
і дівчина кивнула: — Повинна родитися з води й Духа, 
що б увійти в Царство Боже. 
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— Хреститься раба Божа Марія в ім'я Отця. Амінь. 
І Сина. Амінь. І Святого Духа. Амінь! — проказав Андрій, 
тричі зануривши Ладу у воду. 

— Нарікаю тебе Божим ім’ям Марія, — сказав 
Андрій та підштовхнув її в спину: — А тепер іди! 

Марія побігла до батьків зовсім не кульгаючи, а 
Мезамир здивовано дивився на дочку, не знаючи, як 
себе вести. Врешті решт запросив Андрія та його учнів 
до своєї хати, але той відповів: — Вечорами я розказую 
своїм учням про Бога, хай приходить Марія...і ви з 
Біловидою можете прийти. 

Ввечері, на берег Хрещатика, прийшов не тільки 
Мезамир з Біловидою та Марією, а майже всі жителі 
цього поселення. Андрій, як завжди ввечері, розказував 
про Ісуса Хреста та те, що казав він про Бога. Місцеві, 
розкривши рота, слухали про нового Бога, який зцілив 
Марію, а коли проповідь скінчилась, то разом з учнями 
Андрія затіяли хороводи навколо багаття, та співали 
своїх мелодичних пісень. На ранок, після сніданку з 
рідкої юшки, Андрій вирішив пройтися з учнями по 
навколишніх місцях, щоб зрозуміти, скільки тут люду.  

Від Марії, яка з ранку вешталася у їх таборі, 
Андрій дізнався, що в окрузі декілька великих поселень, 
кожне з яких є військовим підрозділом під час нападу 
ворогів, а всім керує вибраний вождь. Коли ворогів нема, 
то справи вирішує народне зібрання старійшин. Щоб 
краще побачити місцевість, Андрій захотів забратися на 
якусь гору. Марія побажала їх супроводжувати, то ж 
побігла питати дозволу від батька чи матері. 
Повернулася разом з Мезамиром та декількома воїнами, 
то ж Андрій зрозумів, що їм ще не зовсім довіряють, а 
може вбачають в них шпигунів. Мезамир повів їх 
стежками, що заросли кущами та травою, обходячи 
якусь велику гору, а вже тоді опинились коло трохи 
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меншої, на яку й піднялись. Марія казала правду, з гори 
було видно декілька селищ, особливо велике по долу 
під горою, але деякі ховалися за лісами та високими 
горбами. Як розказував Мезамир, венеди займалися 
землеробством та скотарством, а ще полювали звіря, 
ловили рибу, збирали гриби та ягоди. Винятковою 
повагою венедів користувалися знавці бджільництва, як 
дикого, бортники, так і ті бджолярі, що розводили 
домашніх бджіл. Обов’язково у селищі був хоч один 
коваль, а гончарів водилося більше, бо міняли горшки та 
посуд аж у дальні краї. 

— То Щока, — сказала Марія, показуючи на гору 
перед ними, а Андрій поцікавився, чому так назвали. 

— Бо кругла, як щока, — засміялася Марія і 
показала на іншу гору: — А то Хори. 

— А ця так чому? — спитав Андрій і Марія з 
радістю пояснила: — Бо там дівчата співають хором. 

— А що це за ріки? — спитав Андрій і Марія, 
показуючи пальцем, пояснила: — То Лебідь, а то Пучай.  

Андрій встромив свого кия в землю і сказав учням, 
махнувши рукою навкруги: 

— Чи бачите ви оці гори? На горах тих засяє 
ласка Божа; тут повстане місто велике, Києве, та Бог 
побудує багато церков в душах людей! 

— Учитель, — спитав Інан, — ти вже скільки своїх 
київ поставив, де міста мають бути та Боже слово, то 
вони всі звуться Києві? 

— Де Кий, де Київець, де Прут, а де і Палиця, — 
усміхнувся до учня Андрій. Коли вже спускалися, то 
Мезамир придержав Андрія та спитав: — Чи можу я і 
Біловида хреститися у твою віру? 

— Приходь увечері до нашого вогнища, слухати 
мої проповіді, то й сам утвердишся у своєму бажанні 
прийняти Бога в душу, щоб потім не передумати. 
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— Буду, — пообіцяв Мезамир, замислився, та 
тихо додав: — Будемо...вчителю...» 

— Спостереження зняте: 07 Елєтъ 5555 
колір Божої благодаті ....  

Вася прокинувся в чудовому настрої та 
посміхнувся – сон, який він бачив, в точності повторював 
розповідь з книги, яку він взяв з собою: «Історії з 
України». 

*** 

Туманний Кіт, на відміну від попередніх днів, весь 
час вештався по Кембриджу, а тому, що відразу став 
знаменитістю, то придбав купу друзів. Крім того, кіт став 
відвідувати деякі лекції та семінари, хоча його ніхто не 
запрошував. Перебуваючи в задніх рядах, кіт безсовісно 
дрімав, зрідка кидаючи в дискусії яку-небудь фразу. 
Через те, що повідомлення Туманного Кота завжди було 
на межі людських знань, то вони викликали незмінний 
ажіотаж у студентів та викладачів, сумісний з тріумфом 
кота в перегонах човнів. Всі з любов'ю називали кота 
«вченим» та намагалися погладити по голові, в чому 
Туманний Кіт нікому не відмовляв.  

Єдина причина, по якій Туманний Кіт приохотився 
до лекцій та семінарів, полягала в тому, що він 
спостерігав за Крін Крітом. Після того, як він обшукав 
кімнату, де жив Вася, Туманний Кіт постійно 
супроводжував його, а Крін Кріт, як зауважив кіт, часто 
спостерігав за Васею. «Що він хоче від Васі?» — думав 
кіт, але в голову Крін Кріту забратися не міг, бо він її 
постійно прикривав. Звідси випливало, що Крін Кріт 
штука не проста та щось приховує. Про його наміри 
щодо Васі кіт судив за забарвленням симпот, коли вона 
випадково відкривалася. Дивний інтерес до Васі не був 
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пофарбований приятельськими нотками, а ніс темну, 
ворожу складову. 

Те, що Туманний Кіт не сидить вдома, а 
вештається, де попало, не дуже займало Васю, бо він 
поринув у своє нове життя, отримуючи від спілкування з 
новими людьми величезне задоволення. На відміну від 
будинку, де він мав обмежене коло рідних, з якими міг 
спілкуватися, в Кембриджі його найбільше цікавила 
думки інших людей на всі питання, що його хвилювали. 
Питання були прості та складні: про життя та смерть, 
про людські та статеві стосунки, бо він уже мав дівчину. 
А ще про знання та для чого вони служать людям, про 
земних богів та про місце віри в суспільстві. 

Він наколов собі на обличчя якісь дивні малюнки, 
наслідуючи молодіжну культуру готів10, яка відродилася 
та яку підтримували багато учні Кембриджа. Професура 
не заперечувала, бо незалежність та толерантність 
щодо інших – основний принцип коледжів. Кіт, 
побачивши малюнки на обличчі Васі, хмикнув та влучно 
сказав:  

— Яблуко від яблуні далеко не падає, — маючи 
на увазі наколотого на щоці Єви кита. Вася лежав 
увечері, занурившись у свої думки про дівчину, з якою 
він кохався та сьогодні не міг з нею зустрітися, бо вона 
готувала доклад, а Вася зі своїми поцілунками її тільки 
відволікав. Прокинувся Туманний Кіт та став натягувати 
на себе спортивний костюм, який належав Васі, але 
укорочений під кота. Вася мимохіть відірвав погляд від 
книги, в яку дивився та намагався читати.  

                                                           
10  готи — субкультура, що зародилася наприкінці 70-х 
років XX століття у Норвегії та Великій Британії на основі 
панк-руху. 
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— Ти куди? — запитав він, але кіт його ігнорував 
та не зволив відповісти, проходячи через закриті двері. 
Пущені Васею симпоти нічого не сказали, бо Туманний 
Кіт закрився, як в танку. «Ах, ти так!» — обурився Вася, 
прикриваючи свої симпоти. Недовго думаючи, він пішов 
за котом, візуально не випускаючи його з поля зору. 
Невідомо чому, Туманний Кіт кружляв по Кембриджу, 
притискаючись до стін будівель. Найімовірніше, він 
когось переслідував, але жертву його слідчих дій Вася 
помітив не відразу. Коли вони підійшли до вулиці Трініті, 
під ліхтарем Вася побачив чиюсь постать в одязі до п'ят. 

Незабаром вони опинилися біля воріт довгої 
будівлі Каплиці Королівського коледжу, кутові вежі якої 
йшли вгору, як ракети на старті. Величні розміри 
коледжу вражали навіть у темряві, змушуючи відчувати 
себе ліліпутом під ногами Гуллівера. Тихо рипнули 
залізні ворота, і Вася побачив, як в тому ж напрямку 
шугнула темна постать кота. Вася пішов за Туманним 
Котом, а коли опинився біля каплиці, то пробрався 
всередину крізь найближчі двері та сховався коло них, 
щоб себе не виявити. Усередині будівлі було темно, 
тільки попереду, десь в далекій стороні зліва, горіла 
червона лампа біля виходу. Довгі смуги кольорових 
вітражів на вікнах сяяли яскравими фарбами, підсвічені 
вуличними ліхтарями, але тільки злегка висвітлювали 
високі ажурні склепіння будівлі, залишаючи низ в 
напівтемряві. Попереду щось стукнуло, мабуть, хтось 
зачепився за стілець. Вася не думав, що це кіт, бо він і 
без дімензіальної сіточки добре бачив у темряві, а ще 
краще – чув. Сховавши симпоти, Вася повільно та 
безшумно рухався посередині залу, уважно 
вслухаючись у тишу. Здається, вони опинилися біля 
вівтаря. Раптово перед очима Васі виникла 
флюоресцентна світла цятка, яка повільно потягнулася 
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вниз, перетворюючись на яскраву лінію. Точка, яка 
виникла зліва від лінії, потягнулася вправо, 
перетворюючись в лінію, яка перекреслила попередню.

 
 «Хрест! — усміхнувся Вася. — Хтось бавиться 

містикою», — з сарказмом подумав він. Виявилося, що 
ні, бо світлі лінії вивернулися, а хрест перетворився на 
світлий ромб до самої підлоги. В цьому вікні Вася 
побачив жовто-коричневу пустелю, освітлену зверху 
невідомим джерелом, що ховалося за жовтими 
хмарами. Вдалині, в напрямку вікна, рухалась людська 
фігура в чорному широкому плащі з капюшоном. На тлі 
ромбічного вікна стояв чоловік і Вася впізнав у ньому 
Крін Кріта, який спостерігав за наближенням фігури до 
ромбічного вікна. Незабаром чоловік опинився біля вікна 
і Крін Кріт йому повідомив: — Ільме.  
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Людина в плащі з капюшоном кивнула та негайно 
вирушила у зворотній шлях. Крін Кріт спостерігав за 
фігурою, що віддалялася та йшла по піщаному бархану. 
Вася випадково махнув рукою та звалив канделябр з 
погаслими свічками, який, у тиші, прогримів, як дзвін. 

Він побачив, як Крін Кріт обернувся та втупився на 
Васю розширеними очима, які блиснули червоним в 
напівтемряві, відображаючи світло від ближніх вітражів 
та вікна в пустелю. Вася хотів сказати, що він тут 
випадково, але раптом відчув, як в його груди встромили 
щось велике та гостре. Крін Кріт відскочив до вікна, 
утримуючи в правій руці хрестоподібний тонкий меч з 
гострими гранями. «Але ж кіт попереджав про 
дімензіальну сіточку», — майнула остання думка, а Вася 
боком звалився на підлогу. 

— Спостереження: 21 Елєтъ 6384 колір 
темного неба та кривавої комети ... 

«На вершині гори хтось давно встромив кия в 
землю, що стоїть одиноко, вимитий дощами та 
вибілений сонцем. Хоч стоїть він з діда-прадіда на цій 
крутій горі, не струхлявів кий від часу, не сточили його 
деревоточці та ніяка рука людська не піднялася, що б 
зламати його. Бо стоїть кий на сторожі цього краю та 
чекає, коли здійсняться слова, сказані тим хто звав у те 
світле майбутнє. Кий дивиться на темне зіркове небо, та 
бачить знак, що попереджає про небезпеку. Той знак, 
комета, розтягнувшись на пів неба, жахала не тільки 
тим, що вона з’явилася, а ще рідким кольором – рудим, 
якого не пам’ятають навіть старі люди. Не тільки кий 
відчуває загрозу, а й люди, бо по Києву поширилися 
чутки, що то не з добра, а віщує чиюсь смерть чи велике 
горе чи страшну хворобу – чуму, про яку розповідали 
старці. Ще до цього в це літо була така спека, що надії 
на урожай залишалися мізерними. А ще обізнані люди 
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розказували, що Ас-Коліда, намісник Рюрика, хоче 
хрестить усіх у східно-римську віру. Для цього з ним 
приїхали священники з Константинополя. То ж не дивно, 
бо Римська Імперія побила його, так він переметнувся 
до них. Насправді було зовсім не так, та про це знали 
тільки найближчі до Ас-Коліда люди: бек Джір, дружина 
Сєрах та син Аврам. Старий і недужий Рюрик послав 
свого полководця Ас-Коліда, вихідця із хазар, на 
Ромейську імперію і той, взявши з собою 200 човнів, 
заполонив бухту Золотий Ріг та обложив 
Константинополь. Імператор Михайло запросив мир та 
заплатив за нього величезну суму золотом.  

Між іншим, імператор вів з Ас-Колида хитрі 
розмови, нагадуючи тому, що він тільки полководець при 
Рюрику, а не каган, як йому і належало бути по його 
роду та таланту. «Хрести слов'ян у нашу віру, то ж ми 
признаємо тебе каганом, а на Рюрика не звертай уваги, 
бо він уже старий та нічого не зможе», — зваблював 
своїми речами імператор, то ж не дивно, що Ас-Коліда 
згодився, тим більше, що тримав при собі вірний йому 
загін хазар, яких наймав Рюрик у свої війська. Коли Ас-
Коліда повернувся додому, то не пішов до Новгорода, 
де був Рюрик, а став у Києві. Звідти послав Рюрику 
звістку, що з Києва легше ходити на Ромейську Імперію, 
тому він з військом залишиться там, а ще передав 
Рюрику золото від імператора Михайла, та не все – 
половину залишив собі. Царювати в Києві сподобалось 
Ас-Коліда, хоча хрестити народ не став, бо в Києві уже 
була стара хрестиянська віра. Коли станеш 
перехрещувати, то підуть чутки та дійдуть до Рюрика, а 
Ас-Коліда ще не набрав тої сили, щоб на це не звертати 
уваги. Попи, взяті в Константинополі, хрестили тільки 
близьких йому хазар, яким ця віра байдужа. Коли вже 
другий раз ходили на Константинополь, то Ас-Коліда, 
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взявши звичайну контрибуцію, повернувся до Києва, а 
військо, крім своїх хазар, відправив громити болгар під 
командуванням свого сина. Бо саме за це вони 
домовились з імператором, а в Києві, оголосив, що похід 
був невдалий і багато війська загинуло під час бурі у 
морі. Рюрику, у зв’язку із поганим здоров’ям, було уже 
не до Константинополя та Києва, то ж Ас-Коліда наказав 
своєму беку Джіру, щоб гнав київських мешканців до 
Дніпра, де їх мали хрестити константинопольські попи. 

Ранок теж не обіцяв нічого хорошого, бо замість 
темної ночі на небо натягнуло чорні хмари, які закрили 
сонце та жахливу комету, видну з самого ранку. Люди 
ще вчора почули звістку про хрещення та замість того, 
щоб йти до Дніпра, підіймалися на гору Андрієвицю, де 
стояв пам’ятний кий, колись поставлений апостолом 
Андрієм. Учитель Волемир, у хрещенні Іван, 
заспокоював хрестиян, запевняючи, що вдруге хрестити 
ніхто не буде, бо це гріх. Джір, виганяючи хрестиян з 
церкви до Дніпра, побачив велике скупчення народу на 
сусідній горі, то зараз же повідомив про це Ас-Коліда і 
той примчався на коні. Кинувши повід від коня якомусь 
воїну, він подерся на гору, а за ним Джір та вірні хазари. 
Зупинившись перед києм, навкруг якого стояли 
хрестияни, Ас-Коліда, щоб віддихатися, обвів сердитим 
поглядом зібраних людей та втупився в Івана. 

— Ви поклоняєтесь цьому кию, — зневажливо 
крикнув Ас-Коліда, на що Іван відповів: — Цей кий дав 
назву цьому місту, а віримо ми в Бога Отця 
Всемогутнього, Творця неба та землі. І в Ісуса Хреста, 
Його Єдиного Сина, Господа нашого. Віримо ми в Духа 
Святого, святу Вселенську Церкву в душах людей. 

— Твоя віра, то єресь, якою ти дуриш людей, а 
твій кий, не що інше, як ломака, — сказав Ас-Коліда та 
рубанув по кию мечем, але той тільки прогнувся та 
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встояв. Темне небо, затягнуте чорно-синіми хмарами, 
відізвалося різким гуркотом, а над головою раптово 
блиснула яскрава блискавка, розколовши небо навпіл, 
начеб-то вона хотіла когось налякати. Ас-Коліда аж 
здригнувся від такої несподіванки, тому повернувся до 
своїх воїнів-хазар, та сердито крикнув: — Женіть їх в 
Дніпро! — а сам навис над Іваном: — Будеш 
хреститися? 

— Віру мені передали від Андрія апостола та 
хрестили на цьому, тому вдруге цього робити не буду. А 
тобі треба думати про свою душу, бо можеш померти в 
гріху.  

— Тебе я точно переживу, — сказав Ас-Коліда і 
махнув рукою Джіру: — Рубай! 

Хрестиянська кров потекла на землю, застеляючи 
все навкруги червоним, але небо уже взяло на замітку 
Ас-Коліда, бо вже скоро помре. Гроза пролилася 
зливою, змиваючи кров та руйнуючи хрещення, 
небажане небесами ... 

— Спостереження зняте: 21 Елєтъ 6384 
колір червоний на білому та свята вода ...  

Перед очима Васі майнула червона кров, та він 
ще встиг впізнати, що то Туманний Кіт, який запізно 
кинувся навперейми гострої зброї. Рудий колір затулив 
весь простір перед очима Васі й він поринув у 
смертельне небуття ...» 

*** 

Фате труснула головою. Вона трохи задрімала та 
їй приснився дивний сон про якісь блідолицих морве, що 
сперечалися про якихось богів. Какофонія абсурду, що 
приснився, так напружила мізки, що у Фате розболілася 
голова. Вона піднялася та подивилася через вхід у 
підземелля на жовті піски пустелі, які плавилися від 
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полуденної спеки. Втім, полуденна спека нічим не 
відрізнялася від спеки ранкової або вечірньої, бо 
розігріта планета палала жаром навіть вночі. Світло, що 
падало згори, проникало крізь жовті хмари, висвітлюючи 
підземелля на кілька кроків, а далі склепіння з ґране11 
поглинула темрява. Зелений прозорий ґране на лобі 
Фате віддзеркалював жовті піски та таке ж небо, від чого 
теж ставав жовтим, як око змії. З підземелля віяло 
приємною прохолодою, яка перебивала спеку пустелі, 
що тягся до самого горизонту. Фате засмучено зітхнула: 
на її рідній планеті Аре не залишилося жодного клаптика 
землі, вільного від жовтих пісків. «Ми самі винні!» — 
подумала Фате, не особливо засмутившись, бо сама не 
могла змінити нещастя, яке сталося з планетою. Її 
народ, іменований морве, занадто довго захоплювався 
чужими планетами, зовсім запустивши свою. В 
результаті техногенної експансії вся планета 
перетворилася на пустелю, а коли схаменулися – було 
пізно, бо фатальні процеси вже відбулися. Колись 
технічно розвинена цивілізація поступово переселилася 
під землю, споживаючи останні планетарні ресурси у 
вигляді води та кисню. Давно виснажені родовища 
природних копалин перетворилися в підземні порожнечі, 
населені останніми представниками народу морве. 
Підземні нетрі з'єднувалися з такими ж підземними 
містами за допомогою тунелів з вузькоколійкою, рейки 
якої повільно обплутали планету. Після того, як на 
планеті Тувара викрили «чахе», одне з племен морве, у 
знищенні місцевого населення, яке вони вживали в їжу 
та для продовження свого роду, їх знищила звичайна 
бацила грипу. Крім того, в активному винищуванні 
«чахе» брали участь жителі планети Тувара та деякі 

                                                           
11  гране — камінь. 
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Хроностатики, які опинилися там. Звістка про це 
облетіла всі довколишні галактики й «чахе» почали 
активно знищувати. У результаті виявилося, що «чахе», 
залишилися тільки на своїй рідній планеті Аре. Якщо 
подивитися на планету Аре з космосу, то спостерігач 
побачить голубі води океанів та зелені масиви лісів, але 
це обманка: і океани, і лісу не що інше, як сині та зелені 
піски. Дана планета, доведена самими морве до ручки, 
доживала останні дні, повільно, але неухильно 
перетворюється на пустелю з різко континентальним 
кліматом. На відміну від «чахе», що живуть на чужих 
планетах та використовують місцевих жителів для їжі, 
народ морве відновлював свої сили з допомогою 
дімензіальної енергії планети. У народу морве були 
статеві відмінності: чоловіків називали морв, а жінок – 
морвіна. Морве, що народився, називали морвяко, і до 
свого дозрівання він не мав ні статі, ні імені, ні опесу12. 
Батьківські обов'язки входило обрати морвяко стать, 
коли він дозріє, та дати своє ім'я, а в усьому іншому 
морвяко покладався на самого себе. Коли морв або 
морвіна досягали похилого віку, то їх називали морх і 
морхіна, а якщо вони жили близько тисячі сезонів, то з 
фази лялечка морве перетворювалися на довгого 
хижого звіра, званого зюд, який повз у підземелля, 
якомога далі від осель. Чим зюд харчувався, невідомо, 
можливо, дімензіальною сіточкою, але йому належало 
покинути житлову зону підземелля, бо такий звір черв’як 
небезпечний для морве. Добровільний відхід зюда в 
Нижнє Підземелля відповідав нечисленним традиціям, 
які ніхто не смів порушувати. Планета Аре була розбита 
на дванадцять районів, званих мурдеон. На чолі кожної 

                                                           
12  опес — малюнок на обличчі, по якому визначали, до 
якого мурдеону, роду та статі належить морве. 
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стояв мурде, а планетою, формально, керував кантер, 
обраний внаслідок смертельних змагань претендентів. У 
його підпорядкуванні були нумеси, командувачі нумів, 
воїнів, які працювали, вбиваючи вічне дозвілля або за 
конфісковані чаки13. Слід сказати, що управління було 
номінальним, так само як і закони, які в мінімальній мірі 
регулювали життя на планеті. Виживав найсильніший, а 
все інше не бралося до уваги. Останній кантер на ім'я 
Чахе, дивом вижив під час винищення «чахе» на планеті 
Тувара та доживав останні дні, бо насилу переніс 
зараження грипом. Хвороба завдала незворотні зміни в 
організмі, який сам руйнував дімензіальну сіточку і Чахе 
ледь утримував форму лялечки у вигляді морве. 
Розуміючи, що дні його полічені, і він незабаром 
перетвориться в зюда, Чахе закликав усіх мурде на 
турнір, за результатами якого з'явиться гідний наступник 
кантера. Мурде Ґране теж доживав останні дні, тому 
легко відмовився від турніру на користь своєї дочки 
мурдессе Ґране, на ім'я Фате. Вилучена зі своїх спогадів, 
Фате відчула, як хтось доторкнувся до її плеча та 
здригнулася. Озирнувшись, Фате побачила Ді з 
задоволеним обличчям, бо вона принесла добрі вісті. 
Фате повернулася до Ді та, єхидно посміхаючись, 
запитала: — Сподіваюся, він довго не мучився? 

— Так, — погодилася Ді та прошепотіла мурдессе 
на вухо: — Вино, приправлене корінням трави книш, не 
дає ніяких шансів на виживання, — вона витягла зі свого 
одягу маленький вентилятор, що вічно обертався, який 
вона зняла з чола мертвого мурде Ільме, ім'я якого 
означає повітря. Фате, взявши в руки талісман роду 
мурде Ільме, задоволено посміхнулася та сховала його 
в складках свого широкого чорного одягу. Принесена 

                                                           
13  чак — умовно можна назвати грошима(див. в кінці) 
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звістка про те, що мурде Ільме раптово помер, дивно 
вдавившись під час дегустації різноманітних делікатесів, 
підняла настрій мурдессе Ґране. Часу до вибору 
кантера залишалося зовсім небагато, а щоб перемогти 
решту дев'ять мурде сил у мурдессе Ґране замало. 
Чахе, кантера, який за сумісництвом керував 
мурдеоном Чахе, вона не рахувала, бо він сам оголосив 
турнір, хоча мав право змагатися нарівні з іншими 
мурде. Був ще один претендент, тринадцятий, але Фате 
завчасно про нього дізналася та він вже не жилець на 
цьому світі. До перемоги над іншими мурде слід підійти 
творчо, тим більше що ніякі закони планети Аре не 
обмежують способи досягнення мети. Після кончини 
мурде Ільме всі інші мурде насторожаться, але це тільки 
й потрібно Фате – в таких випадках всі можуть робити 
помилки. Єдине, чого боялася мурдессе Ґране, щоб на її 
шляху не з'явився який-небудь дурень, який так зав'яже 
вузол, що десять мудреців не розв'яжуть. Наскільки 
вона знала, мурде, що залишилися, не мали славу 
дурнів, і Фате їх не боялася, бо передбачала, що вони 
можуть зробити. 

— Нам потрібно йти, — сказала вона Ді та 
попрямувала вглиб підземелля. Вони спустилися 
витоптаною доріжкою, яка повела спочатку вправо, а 
потім наліво, та опинилися в одному з тунелів з двома 
рейками від вузькоколійки. Нічого не кажучи, Фате 
присіла на блок з ґране та стала терпляче чекати кана, 
електропоїзда з відкритими платформами. Ді присіла 
поруч, не порушуючи мовчання подруги, та притулилася 
стінці, відчуваючи приємне халле14, після чого заснула. 
Розбудив її розмірений стукіт коліс, що доносився з 
тунелю. Протираючи свої великі очі, Ді побачила, що 

                                                           
14  халлэ — холод, замороженная вода, лёд, снежинка. 
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мурдессе Ґране вже виставила білий круглий знак на 
зупинці, попереджаючи канате, водія кана, що йому 
слід зупинитися та прийняти пасажирів. З'явився кан та 
яскравим світлом свого прожектора вихопив з темряви 
дві фігури в чорних плащах-накидках з капюшонами. 
Світло сліпило очі, і Фате, прикриваючись долонею, 
насунула нижче капюшон. Власне, не світла боялася 
Фате, а хотіла, щоб не бачили її обличчя. Кан зі скрипом 
зупинився, і нові пасажири присіли на вільні місця. 
Відкрита платформа із сидіннями не мала огорожі по 
периметру, то слід було спостерігати за своїм одягом, 
щоб він, бува, не зачепився за нерівні стіни з ґране. Кан 
знову застукав колесами, вибиваючи ритмічний дріб. Ді 
не знала, куди наразі прямує її подруга. Без сумніву, 
перш ніж вирушити в дорогу, мурдессе Ґране 
заздалегідь все обдумала до найдрібніших подробиць і 
коли говорила Ді, що-небудь зробити, то вона все 
виконувала без найменших сумнівів. 

— Віддавай чаки, — почула Ді та відчула на шиї 
халле уве15. Будь-яке уве для Ді не перешкода, якщо 
його лезо не змазати соком трави книш, який діє на 
дімензіальну сіточку, як сірчана кислота на все живе. Ще 
гірше, якщо вістря уве змастити слиною тисячолітнього 
зюда, бо мікроскопічної краплі достатньо, щоб через 
кілька миттєвостей ворог випарувався, як туман. Слина 
тисячолітнього зюда – зброя дорога і навряд чи хто 
стане змащувати ним уве. Така технологічна операція з 
уве при найменшій помилці може виявитися 
смертельною для його власника. Утримуючи халле уве 
на шиї Ді, чиясь рука поповзла по грудях, розшукуючи 
нитку з чаками, але Ді не дурна, щоб носити чаки в 
зручному місці для кожного дрібного мисливця за чужим. 

                                                           
15  увэ — металл, нож, металлическое изделие. 
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Помацавши груди, розбійник сильніше натиснув на уве і 
прошипів на вухо: «Віддавай чаки або я нацькую на тебе 
свого мрзеля». Ді подумала, як в її організмі буде 
повзати якась гидота у вигляді чужого ручного мікроба, 
та гидливо здригнулася. Їй не шкода  підроблених чаків 
у вигляді різнокольорових ґране, які вона тримала на 
поясі, але справжні чаки: зелені прозорі фати 16  та 
червоні хрузи 17 , отримані від Фате, вона зберігала в 
зовсім затишному місці. 

— Якщо ти її не відпустиш, я знесу тобі голову, — 
втрутилася Фате, а Ді відчула, як лезо ще сильніше 
придавило їй горло. 

— Ти теж віддавай свої чаки, — промовив той 
самий мерзенний голос, а потім Ді відчула, як рука з уве 
безсило впала їй на плече. Краєм ока вона побачила, як 
щось кругле полетіло до стінки напівтемного тунелю, а 
потім відскочило прямо їй в руки. Ді бачила багато 
смертей, але вигляд закривавленої голови на руках 
змусив її здригнутися. Вона з огидою викинула голову, 
яка впала кудись під колеса, та відчула, як тіло здирника 
стало хилитися від неї та звалилося під платформу.  

— Спасибі, Фате, — сказала Ді, а Фате, змотуючи 
тонку струну з саритіума, склала свій сепп з кулькою на 
кінці, але нічого їй не відповіла. Кан їхав далі, роблячи 
зупинки, і на відкриті платформи сідали пасажири у 
тапі, звичайному одязі морве, що складається з 
широкого чорного плаща з великим капюшоном на 
голові. Те, що жителі планети Аре каталися на древній 
вузькоколійці, а не використовували свою дімензіальну 
сіточку, регламентувалося законами планети. Якщо всі 
жителі Аре скористаються дімензіальної сіточкою, то 

                                                           
16  фати — зелёние изумруди. 
17  хрузи — красние рубини. 
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навколишній простір позбудеться величезної кількості 
енергії. При тривалому використанні дімензіальної 
енергії планета швидко перетворитися на неживу кулю з 
ґране, наповнену халле. Тому всіх жителів Аре 
поставили на лічильник та, в разі перевищення ліміту, 
забирали у порушника дімензіальну сіточку на певний 
час. Марнотрати дімензіальної енергії світилися 
яскраво-червоним кольором та за ними полювали бжуї 
— енергетичні інспектори мурдеону, які знімала з 
порушника дімензіальну сіточку. Всі морве 
використовували дімензіальну енергію для отримання 
калорій в організмі та економили її, а від 
розтринькувачів, що світилися червоним,  шарахалися, 
як від хворих на проказу. Відволікаючись від своїх думок, 
Ді краєм ока стежила за мигтінням тунелів, що відходили 
від основного шляху, та непомітно для себе заснула.  

Ді прокинулася від того, що кан зупинився, а Фате, 
що сиділа навпроти неї,  піднялася з місця. Ді нічого не 
залишалося, як піти за нею. Фате почекала, поки кан 
пішов далі, та лише потім перейшла колію та  пірнула в 
бічний тунель. Ді, крокуючи за нею, відчула, як в 
обличчя війнуло теплим повітрям, з подивом розуміючи, 
що вони підіймаються на поверхню. Так і виявилося, а 
попереду з'явилося жовте сяйво. Халле підземелля 
поступово змінила приємна теплота, яка природно 
перейшла в спеку. Пориви спекотного вітру несли 
піщинки, що сікли щоки, а Фате невпинно крокувала 
вперед, до широкого розтруба виходу, за яким сліпило 
очі. Вони вийшли під відкрите жовте небо, на якому 
яскраво світило місцеве сонце. Звичайні жовті хмари 
кудись зникли, підставляючи піски під смертельні 
промені. Фате, не зупиняючись, крокувала вперед, 
немов хотіла закінчити своє життя, підсмаживши своє 
тіло до коричневої скоринки. Ді не дивувалася Фате, бо 
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вона завжди діяла парадоксально, домагаючись своєї 
мети. Якщо для цього слід подолати пустелю, Фате це 
зробить, а Ді піде за нею, тому що поки довіряє її розуму 
та інтуїції. Час тягнувся, як нескінченна тягуча смола, а 
сили танули з кожною миттю. Вони не використовували 
дімензіальну сіточку, як останній засіб збереження 
життя, тому що насправді бувають ситуації ще гірші, ніж 
спекотна пустеля. Раптом Ді почула свист та отримала 
удар, а тільки потім відчула біль, який проштрикнув 
праву ногу. Нахилившись, вона підняла своє тапі та 
побачила маленьку рану на стегні, з якої з'явилася 
крапелька крові, що миттєво засохла від спеки.  

— Вакар, — сказала Фате, і Ді, яка жодного разу 
не бачила цю дивну летючу тварюку, згадала, що вакар 
живиться тілом жертви та здригнулася, подумавши про 
те, як її хтось їсть зсередини. 

— Тут марно його витягати, — сказала Фате, 
уважно роздивляючись Ді, та запитала: — Ти зможеш 
іти? 

— Так! — швидко погодилася Ді, побоюючись, що 
раціональна Фате покине її в пустелі заради досягнення 
своєї мети. Перший же крок, зроблений Ді, викликав 
різкий біль, тому вона скрикнула та впала на гарячий 
пісок. 

— Нам не можна тут довго залишатися, — 
сказала Фате та звалила Ді собі на плече. Від подяки у 
Ді навернулися сльози, бо від Фате вона такого не 
очікувала. 

— Ти така безстрашна та сильна, — сказала Ді та 
почула: — Я боюся тільки кіка, — помовчавши, Фате 
додала: — Мені вдалося його бачити. Добре, що на 
планеті Аре його немає.  

Поправивши Ді на своєму плечі, Фате сказала:  
— Мовчи та заощаджуй сили. 
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Ді подумала, що економити сили, подорожуючи на 
плечі Фате, не зовсім благородна справа: вона б із 
задоволенням віддала їх своїй подрузі, щоб полегшити її 
тягар. Бовтаючись на плечі Фате, та ще й у спеку, Ді 
мимоволі задрімала, а коли прокинулася, то побачила, 
що Фате, як раніше, йде по пустелі. Ді втратила всякі 
орієнтири, а ще не розуміла, чому вони подорожують 
пустелею, адже на кані, нехай і довго, але можна 
потрапити в будь-яку точку планети.  

Перебувати на плечі Фате виявилося не дуже 
зручно, бо все тіло оніміло, але Ді доводилося терпіти, з 
гіркотою розуміючи, що наразі є гальмом операції, яку 
задумала мурдессе Ґране. Коли вона втомилася висіти 
вниз головою та думала попросити подругу залишити її 
в пустелі, Фате безжально скинула її на пісок та 
промовила: — Прийшли! 

Від падіння біль у нозі відновилася, але Ді 
стерпіла та відкинула каптур. Вона підняла голову та 
озирнулася. Перше, що впадало в очі – нескінченна 
пустеля до горизонту і Ді не повірила, що вони могли 
стільки пройти. За спиною у Ді виявився майже 
занесений піском вхід у підземелля. Мабуть, він і був 
метою їх тривалого переходу по пустелі. Фате порилася 
всередині свого тапі та витягла з кишені якусь таблетку, 
яку простягла Ді.  

— Проковтни, — сказала Фате. Ді проковтнула та 
через мить відчула, що втрачає свідомість та вмирає. 

*** 

Мурде Бризге криво посміхався, спостерігаючи за 
двома крапками, які повільно рухалися по екрану. Його 
вороги виявилися такими передбачуваними, що трохи 
розчарували Бризге, і затіяна ним гра вже не здавалася 
такою цікавою. Точки на стародавньому локаторі 
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наближалися до Бризгероду, бази Бризге і його 
підземного роду, місту, де влада мурде безмежна. Сам 
Бризге знаходився на острові посеред глибокого 
підземного озера, яке розташоване в самому центрі 
Бризгерода. У ньому водилася деяка кількість 
ненажерливих істот, що пожирали один одного та всяку 
живність, що впала в озеро, хоча все живе на планеті 
Аре харчувалося дімензіальною енергією. Бризге, що 
зберігається в підземному сховищі була чаком для 
Бризге і його ім'ям, тому, для справжніх гурманів, тут 
розлучалася різноманітна риба та всяка екзотична 
водяна живність. Всю цю екзотику обмінювали на що-
небудь інше, що є чаком для жителя Бризгерода, та 
використовували для обміну між мурдеонами. Бризге не 
шкодував, що його предки вибрали такий чак, хоча в той 
час, коли його обирали, на планеті Аре були океани 
бризге. Відмітний знак роду Бризге у вигляді маленького 
замкнутого акваріума з вічною рибкою красувався на 
його лобі. Тепер бризге величезний дефіцит, а те, що 
Бризге володіє її рідкісними запасами, робило його 
найвпливовішим мурде на планеті Аре.  

Не варто сумніватися, що він, мурде Бризге, 
виграє турнір та стане кантером планети Аре, але слід 
було тримати все під контролем. Бризге відправив кілька 
досвідчених нумів до входу в підземелля, щоб 
простежити подальший шлях своїх ворогів, бо під 
землею локатор марний. Те, що мисливці за місцем 
кантера вибрали занедбаний у пустелі вхід в рід, 
говорило про те, що ворог підступний та небезпечний, 
але тим приємніше ліквідувати суперників. Бризге 
вийшов з камери, де знаходилося обладнання локатора, 
та вирушив вниз, в лабіринт тунелів під його 
резиденцією. Загорнувши в один тупиковий тунель, 
Бризге озирнувся в темряві, щоб перевірити чи немає за 
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ним стеження, а потім підняв руку та направив свій кап 
на стелю. Без шуму відвалилася стіна та відкрився вхід 
в замкнуту камеру. Коли імпровізовані двері зачинилися, 
Бризге включив кап, як джерело світла. На полицях, 
якби їх побачив сторонній морве, лежали дивні речі, але, 
насправді, бліді промені капа вихоплювали з темряви 
найдосконалішу зброю, що коли-небудь 
використовувалась у Всесвіті. Крім бризге, ця колекція 
зброї теж було таємним чаком для мурде, про який ніхто 
не знав. Бризге зупинився перед блискучим механічним 
пристроєм з планети Бергуча на ім'я «щурс», яке, варто 
було простягнути руку, охоплювало долоню, 
перетворюючись у разючий лазерний меч довжиною у 
дві руки. Давши спокій щурсу, Бризге підійшов до 
наступної полиці та обережно взяв корч, який в руках 
мурде ожив та заворушився, перетворюючись в змія.  

Він повільно поклав змія назад на полицю, на 
табличці якої було написано: «Шибе». Поруч 
знаходилась заткнута пробкою та залита сургучем 
порожня скляна посудина. «Ріпт» — свідчив напис на 
полиці. Це говорило про те, що в посудині смертельний 
вірус, який гине від впливу кисню за пару годин, але за 
цей час вб'є будь-якого ворога. Далі у великому заритий 
скляному акваріумі росли гриби, трутте, що стріляють 
своїми спорами в будь-яку живу істоту. Трутте 
проростають уздовж кровоносних судин жертви та 
харчуються її кров'ю. Коли жертва гине, трутте 
виходять назовні та знову стріляють своїми спорами. Всі 
біологічні види зброї, які тут перебували, адаптувалися 
до життя на суворій планеті Аре та тільки тому вижили, 
що навчилися швидше інших вбивати та харчуватися 
своїми жертвами. Мурде Бризге не став затримуватися 
біля акваріума з трутте, а пройшов в найдальший 
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куток та став вибирати для себе зброю, якою збирався 
усувати претендентів на посаду кантера планети Аре. 

*** 

Ді відкрила очі та побачила схилену над нею 
Фате. Відразу згадала про те, що Фате хотіла її отруїти 
та різко відсунулася, чекаючи нападу. Фате уважно 
розглядала її, а потім показала обвуглене тіло якоїсь 
тварюки. 

— Що це? — не стримавшись, запитала Ді, проте, 
побоюючись Фате. 

— Це твій вакар, — сказала Фате та пояснила: — 
Я отруїла тебе, щоб убити вакаря – інакше його не 
викурити з тіла.  

Ді не дуже повірила Фате та способом 
позбавлення від вакаря. У будь-якому випадку вона 
використовувала свою дімензіальну сіточку, 
відновлюючи своє тіло, і тепер тут в будь-який час може 
з'явитися бжуй, енергетичний інспектор мурдеону, щоб її 
заарештувати та посадити до в'язниці, де їй доведеться 
чекати суду. Ді озирнулася. Вони перебували на вході в 
тунель, звідки тягнуло прохолодою, а перед очима Ді 
тремтіла від спеки жовта пустеля. Фате присіла поруч та 
сперлася спиною на стінку тунелю з ґране, насиченого 
халле. «Чого вона чекає?» — подумала Ді, 
спостерігаючи за Фате. Якби вона хотіла вбити Ді, то 
зараз саме слушний час. Можливо, вона не брехала та 
справді хотіла вбити вакаря, обвуглене тіло якого 
валялося біля ніг Фате. Коли очікування стало 
неприродно довгим, Ді не витримала і запитала:  

— Так ми йдемо далі? 
— Почекай, — сказала Фате, напружено 

вдивляючись в тремтячу жовту пустелю. Ді подивилася 
в тому ж напрямку та побачила в небі дві сині мухи, які 
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летіли в їх бік. «Бжуї!» — здогадалася Ді, нагадуючи собі 
про те, що бжуї, на відміну від всіх морве носять сині 
тапі. «Навіщо нам чекати бжуя?!» — подумала Ді, 
маючи на увазі те, що вони повинні рухатися потай. Ді 
випадково кинула погляд на своє тапі та побачила, що 
вона палахкотить неприродним червоним вогнем з 
халле. Раптово, Ді осяяла страшна здогадка – Фате 
спеціально чекає бжуя, бо вона все підстроїла, щоб бжуї 
тут з'явилися. Можливо, що вакар дресований, а Фате 
спеціально нацькувала його на Ді. Вона згадала, що 
вони прийшли сюди з мурдеону Ільме, де Фате могла 
вільно купити дресованого летючого вакаря, поки Ді 
вбивала тамтешнього мурде. Залишалося тільки отруїти 
напарницю, щоб Ді скористалася дімензіальної сіточкою. 
Тільки незрозуміло, навіщо це потрібно Фате?  

«Мене ж за це посадять до в'язниці?! Чим це 
допоможе мурдессе?» — думала Ді, а бжуї вже 
приземлялися біля входу. 

— Ви порушили енергетичний закон, — сказав 
один з бжуїв та зняв з Ді дімензіальну сіточку. Фате 
встала та пальцем не ворухнула, щоб перешкодити 
цьому.  

— Я свідок, — сказала Фате, — і підтверджую 
порушення енергетичного закону, а також вимагаю собі 
захист, як свідок. 

«От тварюка! Здала мене, не моргнувши оком!» — 
подумала Ді, а Фате докладно розповідала, що вона 
бачила. Бжуй, включивши кап, все ретельно фіксував і 
навіть обвуглене вакаря помістив в герметичний пакет. 
Потім витягнув з синього тапі значок такого ж кольору 
та прикріпив його на груди Фате. «От тварюка, тепер 
вона під захистом бжуїв і її ніхто не може зачепити, 
навіть кантер, правитель планети Аре», — подумала Ді, 
а бжуї вже підхопили її під руки та потягли вглиб тунелю, 
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залишивши Фате біля входу. Пропетляв темними 
завулками, бжуї зупинилися біля камери в тунелі, де 
лежали рейки кана. Ді закрили в камері з ґратами на 
дверях та залишили в темряві. Їх фігури, що сяяли 
блакитним мертвим кольором, зникли за поворотом 
тунелю, а Ді сповзла вниз вздовж шорсткої стіни та 
присіла на підлозі з ґране, наповненою халле. 

*** 

Мурде Бризге передали дивні вісті – точки на 
старовинному локаторі розділилися: одна швидко 
рушила в Бризгерод, а друга стала віддалятися від роду 
в пустелю. Трохи подумавши, Бризге розв'язав цю дивну 
задачу, яка виявилася простою: вбивця найняв собі 
носильника, щоб притягти зброю вбивства, а потім 
відпустив його та той повернувся через пустелю додому. 
«Ось ти й попався, голубчику!» — радісно подумав 
Бризге, розмірковуючи про те, який мурде підіслав 
вбивцю. Як йому доповіли, мурде Ільме раптово помер, 
вдавившись під час дегустації різноманітних делікатесів. 
Бризге не дуже вірив у природну смерть Ільме, а 
вважав, що його явно хтось отруїв. Швидше за все, 
мурде Шибе, кращий знавець підземних повзучих шибе 
та смертельних жаб. А може виявитися, що миттєва 
смерть настала від удару маленької блискавки, 
організованою мурде Ягде. Втім,  інших мурде не варто 
скидати з рахунків, бо в боротьбі за місце кантера всі 
засоби вбивства суперника годяться. Бризге пройшовся 
по своєму кабінету та виглянув у стрілоподібне вікно без 
скла, які в підземеллях ні до чого. Із самотнього отвору у 
висоті лилося неяскраве світло, нездатне розігнати 
темряву у колишньому кратері колишнього вулкана, не 
кажучи вже про острів, розташований внизу та 
посередині величезного озера. Від берега озера до 
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прямовисних стін внутрішньої каверни вулкана 
розташовувався рід Бризгерод, від якого в різні боки 
йшли старі гілки вузькоколійки, що з'єднують род з іншим 
світом планети Аре. В більшості будинки в роді, дероди, 
будувалися за єдиним зразком: стіни з ґране, дах 
відсутній, відсутнє опалення та вікна. Зате дероди мали 
по двоє дверей, одні вхідні та другі – для виходу.  

На відміну від інших деродів, резиденція Бризге 
височіла на острові, немов стрілоподібна ракета, тому 
його дерод, коли місцеве сонце досягало зеніту, був 
доступний для оглядин всім жителям Бризгерода. Крім 
Бризге, в резиденції завжди знаходилась його 
добровільна охорона та помічники, що відповідають за 
окремі господарські структури мурдеону. Мурде 
розташовувався у самому верхньому приміщенні 
дерода, пройти в яке можна тільки через нижній поверх, 
де завжди чергувало як мінімум десять нумів, воїнів 
мурдеону, які підпорядковувалися нумесу. У двері 
постукали, і Бризге направив на неї свій кап. В отворі 
дверей з'явився нумес Ларте, керівник нумів мурдеону 
та повідомив: — Об'єкт локалізовано. Бажаєте особисто 
керувати операцією по затриманню або доставити об'єкт 
сюди? 

— Я йду з вами, — сказав мурде та слідом за 
Ларте став спускатися сходами на поверх нижче. При 
появі Бризге всі насторожилися, уважно спостерігаючи 
за мурде, а Ларте без слів махнув рукою на вихід. 
Бризге тут же опинився всередині каре, і весь загін 
вийшов назовні будівлі, після чого нуми в червоних 
плащах швидко попрямували на берег озера. Човен з 
уве заскрипів набором та прийняв на борт весь загін 
нумів, а потім, під дією весел з уве, стрілою полетів на 
протилежний берег. 
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Якась тварюка, що збереглася в озері, хотіла 
вискочити з бризге та поживиться яким-небудь морве, 
але впала назад у бризге, розсічена навпіл щурсом, що 
раптово виник в руці Ларте. Мурде Бризге схвально 
усміхнувся, дивлячись на свого нумеса, а той, ховаючи 
лазерний меч в рукавичку, тільки кивнув, 
підтверджуючи, що всі нуми в будь-яку мить готові 
битися з будь-яким ворогом. Як тільки човен 
приткнулась до набережної Бризгерода з ґране, нуми 
розтеклися вздовж причалу, уважно спостерігаючи за 
кожним морве, які зазвичай, снували у пошуках цікавих 
чаків. До нумів, що припливли човном, приєдналися 
нуми роду, які клином розсували натовп зовсім не 
шанобливих жителів Бризгерода. Під прикриттям 
червоного клина нумів Бризге швидко попрямував до 
околиці міста, де морве, що гуляли, стало значно 
менше. Незабаром вони залишили місто та опинилися в 
лабіринті тунелів, що оточують кожне місто на планеті 
Аре. У тісних тунелях нуми йшли спереду та ззаду, а 
поруч з Бризге крокував тільки вірний Ларте. Через 
деякий час нуми, що рухаюлись попереду, зупинилися, і 
Бризге зрозумів, що вони прийшли. Під ногами лежали 
рейки вузькоколійки, і Бризге з посмішкою подумав, що 
їх у будь-який момент може задавити кан. Така вигадка 
розвеселила мурде, і він засміявся, злегка здивувавши 
Ларте, який не міг зрозуміти емоції Бризге. За ґратами 
дверей була напівтемрява, і Ларте направив світло від 
свого капа всередину невеликої камери. Вид морвіни в 
чорному тапі злегка спантеличив Бризге і він з подивом 
подивився на Ларте – чи того морве він показує. 

— Дана особа використовувала свою 
дімензіальну сіточку та прийшла з пустелі, — сказав 
Ларте, а Бризге, уважно розглядаючи морвіну, запитав: 
— Як тебе звати? 
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— Ді, — сказала морвіна, злісно блиснувши 
очима, а Бризге знову запитав: — Куди ділася твоя 
супутниця? 

— Щоб її тіло забрали гнюси! — вимовила 
морвіна, а Бризге здивовано на неї подивився: тільки 
явного ворога можна бажати, щоб невидима сутність 
поцупила його тіло, залишаючи для душі тільки 
дімензіальну оболонку, перетворюючи, таким чином, 
колишнього господаря тіла у нового гнюса. 
Спостерігаючи за щирим обуренням морвіни, Бризге 
запитав: — Хто вона така та що тобі зробила? 

— Мурдессе Ґране! Вона підло нацькувала на 
мене вакаря і мені довелося використовувати 
дімензіальну сіточку, — сказала Ді та додала: — А потім 
отруїла та здала в руки бжуїв. 

Бризге не дуже їй повірив та знову запитав:  
— Навіщо ви прийшли в Бризгерод?  
— Я думаю, що вона хотіла вбити тебе, — 

сказала Ді, роздивляючись на лобі Бризге посудину з 
вічною рибкою – знак мурде. Бризге, уважно 
спостерігаючи за обличчям Ді, знову запитав: — Вона 
використовувала тебе для вбивства Ільме? 

— Так, — відповіла Ді, хоча могла заперечувати 
свою участь у знищенні мурде. 

— Якщо я посприяю твоєму звільнення, ти 
виконаєш моє замовлення? 

— Яке? — запитала Ді. 
— Вбити мурдессе Ґране, — сказав Бризге, 

уважно спостерігаючи за реакцією Ді. 
— Я виконаю твоє замовлення, — погодилася Ді, 

а мурде запитав: — Чому Фате повернулася в пустелю? 
— Я не знаю, — розгублено сказала Ді, а Бризге, 

спостерігаючи за її реакцією, зрозумів, що пособниця 
дочки мурде Ґране, дійсно, нічого не знає або так 
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майстерно прикидається, що не можна помітити фальші. 
Він залишив Ді в камері та пообіцяв її звільнити, що для 
мурде теж складно: бжуї, попри те, що обслуговували 
його мурдеон, безпосередньо підпорядковуються 
кантеру планети. Повертаючись у свій дерод, Бризге 
розмірковував про те, чому новоявлена претендентка на 
посаду кантера планети повернулася в пустелю, що 
було істиною, бо древній локатор не бреше. Мурде не 
збирався наближати до себе Ді, бо не виключено, що 
вона грає призначену їй роль, а метою є вбивство 
Бризге. Тільки слід послати свого нума, щоб він 
розшукав Фате та простежив за нею, а в разі небезпеки 
подав знак. Опинившись в дероді, Бризге піднявся 
нагору у свою кімнату та обдумав ситуацію, що виникла 
до ранкових астів, звуків дзвону, які відзначали початок 
дня та ночі на поверхні планети. З першим ударом 
дзвону мурде викликав до себе Ларте. Вони довго 
обговорювали всі дрібниці, а потім нумес покинув мурде 
Бризге. 

 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

65 

Реплікація третя. Фате 

Фате, здавши бжуям Ді, після довгої подорожі по 
спекотній пустелі спустилася в систему тунелів та на 
найближчій зупинці почекала кан, що йде в бік мурдеону 
Ільме. Після тривалої тряски на кані, Фате повернулася 
назад у столицю мурдеону, Ільмерод. У зв'язку зі смертю 
мурде Ільме та неможливістю участі мурде Ільме в 
турнірі на отримання звання кантера, в Ільмероде був 
оголошений траур. Тіло мурде Ільме перемістили в 
пустелю до тих пір, поки його кістки не обгризуть дрібні 
тварини, що там живуть. Після цієї процедури скелет 
мурде опустять в підземний пантеон і залишать поруч з 
кістками попередніх мурде Ільме.  

Варто сказати, що оголошений траур ніяким 
чином не позначився на жителях Ільмерода, бо їх життя 
текло своєю чергою. Вплив мурде на життя морве був 
мінімальним та стосувався нечисленних законів, що 
обмежували ті чи інші можливості жителів мурдеону. 
Фате рухалася по напівтемних вуличках Ільмерода 
зовсім вільно, не побоюючись того, що її можуть 
запідозрити у вбивстві Ільме. Тільки нижче опущений 
капюшон тапі приховував зелений фат на її лобі та не 
давав можливості побачити її опес, малюнок на обличчі, 
за яким можна визначити, до якого мурдеону та роду 
відноситься морве. Крім того, попри закон кантера, в 
якому доведене вбивство каралося смертю, в 
суспільстві морве не засуджували вбивць, а 
захоплювалися та наслідували самих відчайдушних та 
щасливих душогубів. 

Раптом, Фате зупинилася та, зціпивши зуби, 
привалилась до стінки з ґране. Вона здригалася від 
болю, який охопив все тіло. Ді не знала про те, що вакар 
не літає в поодинці, а завжди з парою, тому не знала, 
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що друга летюча тварюка вп'ялася в Фате. Рятуючи Ді, 
Фате не могла дозволити собі померти й не тому, що 
боялася бжуїв або економила дімензіальну енергію. 
Вона не могла померти з простої причини: у своєму 
житті Фате нікому не довіряла. Навіть своїм рідним! Біль 
знову досягло свого піку, і в очах у Фате потемніло. ...  

«Сіра субстанція поглинула Ільмерод та хутко 
насунулась на Фате й вона здригнулась від 
несподіванки. Фате зовсім не відчувала свого тіла, яке 
вона втратила разом з болем. Те, що вона прийняла за 
свої очі, не було зором: Фате бачила все позаду себе та 
попереду, й з боків одночасно. Коли Фате злегка 
заспокоїлася, то змогла розрізнити в сірому тумані якісь 
постаті: попереду світліші, а за спиною темніші за туман. 
Під ногами у Фате пульсували поодинокі червоні 
сполохи, немов внизу вирував казан з розплавленим 
уве. Світла постать вийшла вперед та сказала: — Що ж, 
почнемо? 

— Орел чорні, я підкидаю, — сказала темна 
постать за спиною Фате та кинула монету вгору. Монета 
злетіла над головою, блиснула в тумані та завмерла, 
немов там був низ, а Фате стояла на голові. 

— Решка, — розчаровано вигукнула світла 
постать попереду та тут же стала темніти разом зі своїм 
світлим натовпом. По тих, що стояли позаду, пройшла 
хвиля та вони посвітлішали. Якась сіра істота вискочила 
перед Фате, клацнула рамкою з чорно-білим 
шлагбаумом вгорі, та голосно заверещала:  

— Спостереження: 37 Бейроkъ 6660, колір 
сірий... Відразу усі постаті, білі та чорні, кинулися вниз, 
в розпечений казан, розганяючи в сторони червоні 
спалахи та сірий туман. Монета над головою 
спалахнула величезною червоною зіркою, освітлюючи 
простір, що з'явився внизу, а далі зоря покотилася до 
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горизонту. Фате побачила з висоти широку річку та 
береги: високий правий та пологий лівий. Чорні та білі 
сутності витягувалися змійками й пропали біля землі, а 
коли Фате придивилася, то побачила людей на обох 
берегах. «Це їх душі»! — здогадалася Фате та відразу 
відчула біль. Вона, рятуючись від неї, занурилася в 
самотню постать, що стояла на березі. 

Сонце сховалося за високим протилежним 
берегом, занурюючи в темряву схили, покриті молодою 
весняною травою, які вдень вабили погляд та не 
здавалися неприступними. Вони приховували військо 
київського князя Ізяслава Мстиславовича, яке рішуче 
чинило опір спробам суздальського князя ступити на 
землю Київську. Князь Юрій, спираючись на борт судна, 
дивився на темний протилежний берег, думаючи про те 
чи повернеться до нього удача чи знову доведеться 
піти, несолоний з’ївши.  

Ще біля Вишгорода Суздальського князя Юрія 
зустріла невдача, бо хитрий князь Ізяслав Мстиславович 
присік переправу, виставивши наперед туру у дві палуби 
зі стрілками та абордажними воїнами. Хмари стріл, 
пущені передовим загоном половецького хана Севенча, 
виявилися даремними, бо ратників у броні стріли не 
брали, а товсті нарощені борти прикривали веслярів. У 
відповідь полетіли стріли, й мертві тіла багатьох 
половців та коней поплили повз Київ, надихаючи жителів 
на відсіч північному ворогові.  

Не маючи можливості пройти біля Києва, князь 
Юрій відправив човни до Долобського озера, а звідти їх 
волочили берегом до річки Золотча, після чого пливли 
знову в Дніпро. Половецький хан Севенч Бонякович вів 
своє військо уздовж берега. Узявши раду з 
Володимиром Давидовичем, князем Чернігівським, та 
Святославом Олеговичем, князем Сіверським, князь 
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Юрій вирішив пробувати щастя нижче за течією Дніпра. 
Спроба перейти бродом біля Витачева не вдалася, бо 
там князя Юрія вже чекали. Після того, як атаку половців 
та чернігово-суздальського війська відбили, князь Юрій 
вирішив спустити частину війська ще нижче по Дніпру, 
щоб пробувати щастя на Зарубському броді. Розвідка 
доповіла, що там усього лише один невеликий загін 
київського воєводи, боярина Ізяслава Шварна.  

«Немає мені честі в Руській землі, та й дітям моїм 
теж», — похмуро подумав князь та скрипнув зубами, 
звівши брови докупи над вузько посадженими очима. 
Князь Юрій відірвав свій погляд від високого темного 
берега та відправив слугу до хана Севенча. Чалапаючи 
по воді у шкіряних чоботах, хан підійшов до 
пришвартованої тури. 

— Вирушай у Зарубу та перейди Дніпро, — сказав 
князь, знаючи, що половці, переправившись на правий 
берег, спустошать його та знесилять князя Київського. 
Хан тільки криво посміхнувся та похвалився: — 
Рубатиму Золоті ворота, як мій батько! 

Хан Севенча махнув рукою й половці, поганяючи 
коней, рушили в темряві уздовж берега вниз по Дніпру. 
Князь Юрій відправив з ханом своїх синів, а сам з 
основним військом залишився чекати добрих вістей. 
Через три дні сини князя Юрія повідомили: половці, хто 
піший, хто на конях, прикриваючись щитами, прямо з 
ранку перейшли убрід Дніпро біля фортеці Заруби. За 
ними, на турі, пливли воїни синів князя Юрія, чернігівці 
та мешканці півночі. Їх зустріли стрілами, але сили були 
нерівними. Київський воєвода Ізяслав Шварн, 
захищаючи переправу, побачив численне військо 
половців та суздальського князя, тому скочив на коня та 
помчав до Києва, щоб попередити князя Ізяслава 
Мстиславовича. Князь Юрій негайно знявся з Витачева 
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та поспішив до Заруби, поки князь Київський не розбив 
передовий загін. Переправившись на західний берег 
Дніпра, Суздальський князь послав своє військо у бік 
Васильєва, а далі на Київ.  

Їх вже чекало київське військо: Ізяслав 
Мстиславич, князь Київський, перед Золотими воротами, 
князь Ізяслав Давидович – між Золотими та 
Жидівськими воротами18; Ростислав Мстиславич, князь 
Смоленський, з сином Романом – перед Жидівськими, 
Борис Всеволодович, князь Гродненський – біля 
Лядських воріт. Озброєні кияни, кінні та піші, 
розподілилися ближче до своїх домівок. Приведені 
князем Володимиром Мстиславичем берендеї стали від 
Ольгової могили до гори Щековиці, торки, печеніги та 
ковуї від Золотих воріт до Лядських та далі до Клова, 
Берестова, уздовж річки Хрещатик до Угорських воріт 
біля Козиного болота та уздовж Дніпра, замикаючи 
суцільне кільце навколо Києва. 

Передові загони половців хана Севенча 
Боняковича, разом з сином князя Юрія, Андрієм, і 
Володимиром Андрійовичем, князем Білгородським, 
намагалися форсувати річку Либідь і Оболонь, що 
впадає в неї, але отримали відсіч. Військо князя Юрія, 
що підійшло, втягнулося у бій і стало переходити Либідь. 
У відповідь князь Ізяслав повелів зібрати в один загін 
найвідчайдушніших і відправив їх до Либеді. Кияни 
атакували суздальське військо, що переправилося, і 
перебили усіх, так що багато хто втратив голову, 
зокрема й хан Севенча. Князь Юрій, на відміну від князя 
Ізяслава Мстиславовича, що особисто брав участь в 
захисті Києва, побоявся сильного супротивника та 
поспішив відійти від міста з військом, що залишилося, 

                                                           
18  Жидівські ворота — стояли на Львівській площі в Києві. 
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сподіваючись на те, що його сват Володимир 
Володаревич, князь Галицький, прийде йому на 
допомогу. Місто Білгород, що трапилося на шляху, 
попри штурм, не здалося, а крім того суздальське 
військо став переслідувати князь Ізяслав.  

Князеві Юрієві нічого не залишалося, як відійти до 
Стугни та перейти на інший берег нижче Василева, а 
потім здолати земляний вал. Передиху не вийшло, бо 
військо Київського князя, як і раніше переслідувало його. 
Більшість половців розбіглися ще біля Києва, тому 
князеві Юрієві залишалося сподіватися тільки на 
допомогу свата, князя Галицького. 

Варто було суздальському війську перебратися 
через річку Велика Рута, як його наздогнали берендеї та 
стали грабувати обоз, нав'язуючи битву. Київське 
військо, що приспіло, зробило втечу неможливою, і 
довелося приймати бій. Князь Юрій, що ніколи не 
славився особистою мужністю, сподівався тільки на 
своїх синів і князя Чернігівського, Володимира 
Давидовича, та князя Сіверського, Святослава 
Олеговича. Болотиста місцевість поміж річок ніяк не 
сприяла битві, бо піймала в пастку усе військо, що тут 
зібралося, і єдиний вихід залишитися в живих – 
перемогти, що прекрасно розуміли протиборчі сторони. 
Князь Ізяслав скакав попереду свого війська зі списом в 
руках, показуючи приклад своїм бійцям. 

Миттєва атака зім'яла суздальські ряди та 
зав'язалася кривава битва. Військо князя Юрія 
відступило у бік річки Рута, чим підірвало військовий дух 
та з’явилась реальна загроза суздальському війську 
зав'язнути в болоті. Київський князь Ізяслав, отримавши 
рану в ногу та руку, ледве тримався, махаючи мечем, і 
його витягнули з січі, як символ, піднявши на плечі. 
Побачивши свого князя, кияни надихнулися його 
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відвагою та невблаганно посунули на ворога, який, 
разом з головами, втрачав надію покинути поле бою 
живим. Суздальському князю Юрію нічого не 
залишилося, як відступати та втікати на другий берег 
річки. Багато хто потонув, переправляючись через 
болотисту Руту, а половці, що залишилися та не бачили 
собі наживи, кинули князя Юрія першими, за ним 
потягнулися князі Олеговичі, а Володимир Давидович, 
князь Чернігівський загинув, порубаний в річці. 
Суздальський князь Юрій не став чекати розв'язки та 
разом з синами кинувся бігти. 

Фате покинула князя Юрія, але тут же відчула, що 
біль повертається. Тому вона хутко кинулась до двох 
лицарів, що стояли неподалік та спостерігали кінець 
бою. Біль, який її супроводжував, покинув її, але Фате 
відчула, що поранена в ногу, а ще те, що попала в князя 
Ізяслава Мстиславовича, який, сміючись, сказав її 
устами: — Князь Юрій відтепер не «довгорукий»! 

— Князь Юрій та його рід жадібний та мстивий, 
так що чекай його знову, — заперечив йому князь 
Ізяслав Давидович. 

— Спостереження зняте: 02 Гейроkъ 6660, — 
вигукнула сіра істота. Поранена нога віддалася болем в 
животі, і князь Ізяслав Мстиславович подумав: «Невже я 
поранений і в живіт?» Ізяслав Давидович нахилився до 
нього, а Мстиславович здивовано його розглядав. 
Старий князь на очах Ізяслава дивно змінився 
обличчям, а його рідке волосся перетворилося на густу 
копицю кучерявого волосся. «Біси долають»! — подумав 
князь та перехрестився, але зелене обличчя, покрите 
чорними смугами, нікуди не зникло, а нахилилося нижче, 
заглядаючи в очі. 
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— Чого тобі потрібно, смерд? — запитав князь 
Ізяслав Мстиславович, бо кучерявий на біса не схожий, 
а на старого князя Ізяслав Давидович тим більше. 

— Мене звати Трутте, — чемно 
відрекомендувався смерд і князь подумав, що на 
смерда він теж не схожий. Він взагалі не схожий на 
морве, бо таке волосся могло належати тільки морвіні. 
«Який морве, яка морвіна»? — подумав князь та тільки 
зараз зрозумів, що він зовсім не князь, а Фате». 

... Плутало те, що вона досі пам'ятала свій дивний 
сон про події, які відбувалися на Землі, як здалося Фате. 
Сон відрізнявся ясністю та натуральністю, ніби вона 
наяву бачила страшну битву, а руки з болота, що 
хапалися за повітря, викликали у неї спазми в 
порожньому шлунку, тому Фате відразу вивалила його 
вміст назовні. Дивні фантазії її свідомості Фате 
пояснювала тим, що вона втратила свідомість.  

«Проклятий богами вакар!» — згадала Фате, але 
не помітила присутності мерзенної тварі у своєму 
організмі. «Нажерся та спить!» — вирішила Фате та 
спробувала встати. Дивний кучерявий морве взявся їй 
допомагати, й вона не стала відмовлятися від його 
послуг. 

— Мене звати Трутте, — нагадав незнайомець, і 
Фате, мимоволі, розсміялася: тільки ненормальний 
морве може вибрати собі ім'я, яким називають гриби, що 
заражають своїми спорами усяку живу істоту, щоб потім 
харчуватися її кров'ю. Реакція на сміх Фате теж 
виявилася дивною. 

— Я радий, що тобі сподобалося моє ім'я, — 
промовив Трутте, а Фате зрозуміла, що перед нею морв, 
а не морвіна. Фате подякувала Трутте за допомогу та 
збиралася піти, але її зупинив дивний «рятівник».  

— Я можу скласти тобі компанію, — повідомив він. 
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— Компанія зі мною може виявитися смертельно 
небезпечною, — сказала Фате, бо збиралася відшити 
Трутте, та запитала: — Ти готовий віддати своє життя за 
жменю піску. 

— Якщо моє життя потрібна тобі, я готовий, — 
сказав Трутте, і Фате зрозуміла, що має справу з 
міським дурником. 

— Ні, — відрізала вона й пішла вперед, не 
озираючись. Дурник виявився впертим та ув'язався за 
Фате. Вона спробувала петляти по вузьких міських 
вуличках та насилу відв'язалася від наполегливого 
Трутте. Притулившись до стінки, щоб перевести дух, 
вона нижче насунула свій капюшон і вже збиралася йти 
далі, як почула над головою: — Хіба так ховаються! 

Піднявши голову, Фате побачила кучеряву макітру 
Трутте, який забрався на стінку з ґране з іншого боку. 
Його опес на обличчі розтягла широка посмішка, ніби 
він, раптом, знайшов рідкісний чак. 

— Трутте, відчепися! — обурилася Фате, 
розмірковуючи, якою зброєю його втихомирити, але 
почула гучний голос Трутте: — Я знаю, що ти вбила 
мурде Ільме. Якщо ти мене не візьмеш, я відразу 
викликаю нумів або бжуїв. 

Фате мимохіть схопилася за внутрішні кишені 
тапі, розуміючи, що мерзенний Трутте обшукав її, коли 
вона втратила свідомість. Трутте виявився не таким вже 
дурником, тільки незрозуміло, чого він хоче. 

— Я хочу з тобою співпрацювати, — сказав 
Трутте, немов читав її думки. Фате не помітила його 
дімензіальної сіточки та навіть не здогадувалася, скільки 
їх у нього є. 

— Зважаючи на твій опес, ти належиш до 
мурдеону Ільме чи немає в цьому суперечності? — 
єхидно запитала Фате. 
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— Я належу тільки собі, а цей опес зробили мені 
до мого дозрівання та без моєї згоди, — відповів Трутте, 
й Фате вловила в його голосі нотку жалю. Опес 
малюють, коли морве дозріє та визначить для себе, хто 
він такий: морве чи морвіна. Розмірковуючи над 
ситуацією, що виникла, Фате схилялася до того, щоб 
погодитися прийняти Трутте собі в попутники, бо не 
виключала напади болю в недалекому майбутньому. 

Немов підслухавши її, вакар всередині тіла 
ворухнувся, поглинаючи нову порцію їжі, й Фате знову 
скрутилась від болю. Спостерігаючи концентричні кола 
перед очима, Фате провалилася в темряву. Перед 
очима замигтіла сіра в'язка субстанція, а якась сіра 
особа знову голосно грюкнули шлагбаумом, від чого 
голова у Фате мало не тріснула від болю. Якась тварюка 
крикнула прямо в обличчя Фате: 

— Спостереження: 38 Айроkъ 6664, колір 
колишній. «Князь Ізяслав Давидович виявився правий – 
жадібний та мстивий Суздальський князь Юрій два 
подальші роки ходив на Київ, але без успіху. Тільки у 
березні третього року, після смерті Київського князя 
Ізяслава Мстиславича, князь Юрій, зібравши величезні 
сили, разом з половцями пішов на Київ. Ізяслав 
Давидович, князь Київський, щоб не руйнувати Київ, 
поступився йому князівським титулом. Тільки князював в 
Києві Юрій не довго — через пару років знайшов тут 
смерть. Князь Юрій завжди славився, як ненажера, та в 
їжі міри не знав. Якось його збирач данини, Петрила, 
давав для князя бенкет. Стіл ломився від страв, а князь 
багато їв, запиваючи зміни звичайним просяним пивом. 
Коли встав князь з-за столу, то стало йому погано, 
переїв до завороту кишок. Декілька днів князь мучився 
від приступів болю, що доводили князя до втрати 
свідомості. Живіт, і без того великий, роздувся, та через 
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п'ять днів князь у муках помер. Наступного дня його 
поховали в селі Берестово в церкві Святого Спасу. 

Довгорукий Юрій за час недовгого князювання в 
Києві зумів настроїти проти себе усіх князів. На 
Суздальського князя давно мав зуб Ростислав 
Мстиславович, князь Смоленський, син померлого князя 
Ізяслава Мстиславовича. Князь Волинський, Мстислав 
Ізяславович, теж не палав любов'ю до нового Київського 
князя. Був не проти змістити князя Юрія колишній його 
союзник, Ізяслав Давидович, і князь Святослав 
Олегович. Зовсім не поважали Суздальського князя 
київські купці та простий народ. Відразу після смерті 
князя Юрія кияни перебили усіх суздальських 
ставлеників по містах та селах Київської землі та 
розгромили усі його садиби. Через три дні Ізяслав 
Давидович знову став Київським князем.  

Андрій Юрійович, син Юрія від дочки 
половецького хана Аєпи Осеневича, послав військо на 
Київ, щоб відібрати титул князя Київського у Мстислава 
Ізяславовича, князя Волинського. Керував військом син 
князя Андрія, Мстислав Андрійович, а з ним були: 
молодші брати Андрія Юрійовича: Гліб Юрійович, князь 
Переяславський та Всеволод Юрійович. Мстислав 
Ростиславич, князь Білгородський, а ще Роман 
Ростиславич, князь Смоленський, Рюрик Ростиславич, 
князь Овруцький, Давид Ростиславич, князь 
Вишгородський і князь Мстислав Ростиславич. 

Іще йшли Олеговичі: князь Новгород-сіверський, 
Олег Святославич, князь Курський і Путивльський, Ігор 
Святославич, та князь Дорогобузький, Володимир 
Андрійович. На додаток з ними йшла половецька орда, 
зацікавлена в грабунках. Наперекір спробам узяти Київ 
штурмом – місто трималося. Допомога так і не приспіла 
й Агнешка, дружина Київського князя, порадила йому 
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йти за підмогою. З болем у серці, князь поскакав на 
Волинь, а його місто атакували знову та знову. Після 
довгої оборони та сподіваючись на те, що Андрій 
Юрійович хоче правити в Києві, кияни понадіялися на 
його милосердя та відкрили ворота. 

Те, що сталося потім, вони не чекали. 
Є закони писані та неписані. Писаних законів слід 

дотримуватися, інакше з тобою ніхто не матиме справи. 
Неписані закони треба виконувати, бо за них доведеться 
тримати відповідь перед Богом. Мабуть, суздальське 
військо бога не боялося або його воїни молилися іншим 
богам, не таким педантичним, бо, як увійшли, то стали 
різати усіх підряд, жінок та дівчат насилувати, а малим 
дітям розбивали голови, бо ті нікому не непотрібні. 
Половці тягнули на мотузках полонених юнаків та дівчат, 
збираючись вигідно їх продати, а людей похилого віку 
безжально вбивали. Варвари, що жили в лісах: мурома, 
меря, вєсь, моксель та ерзя, що досі не бачили міст, 
грабували церкви, виламуючи золоті оклади, тягнули 
всякий мотлох, худобу, що збереглася, коней та збрую, 
щоб показувати дивовижні речі у себе удома. 
Спалахнули будівлі, підпалені дикунами, щоб приховати 
сліди знущання з роду людського. Дим та сморід 
заполонив давнє місто, нагадуючи, що локальний 
Армагедон знищив слов'янську столицю. Шкодувати про 
те, що відкрили ворота, було пізно, та й нікому, бо 
жителів знищили, а Київ зруйнували до основи». 

— Спостереження зняте: 30 Айроkъ 6678, — 
знову сповістила сіра мерзенність. 

— Навіщо ви вбиваєте жінок та дітей? — кричала 
Агнешка, дружина Київського князя, обертаючись до 
Мстислава Андрійовича, та сунула йому в обличчя свою 
скривавлену руку, щоб видряпати супостату очі. 
Суздальський князь тримав її за пояс та хижо 
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посміхався, немов би зараз же збирався насилувати. 
Обличчя князя дивним чином поплило та втратило свої 
контури, знову перетворюючись на обличчя Трутте.  

«Який Трутте»! — обурилася Агнешка, з деяким 
здивуванням спостерігаючи, як мерзенний князь 
перетворюється на юнака, а грубий костюм воїна в 
просторий чорний плащ». 

— Тобі варто відлежатися, — сказав Трутте, а 
Фате усвідомила, де вона знаходиться. Фате знову 
здивувалася реальності своїх видінь. Події, які вона 
бачила, явно відбувалися на Землі, де вона була одного 
разу, але Фате ніколи не цікавилася історією народів, а 
тим більше не знала про якихось київських князів та 
часу, коли вони жили. 

— Мені ніколи відлежуватися, — відповіла Фате 
та відштовхнулася від стіни: — Якщо ти зі мною, то нам 
потрібно вирушити в пустелю. 

Вона пішла попереду, а Трутте закинув за плечі 
якусь торбинку, яка, як здалася Фате, була важкою. Вони 
довго блукали вуличками Ільмерода, прямуючи в бік 
східної стіни, поки не опинилися на вході в якийсь 
тунель. Їм рідко хто користувався, бо вхід заріс рідким, 
але довгим мохом, який з усією силою тягнувся в бік 
дірки над містом, звідки в напівтемряву підземелля 
вривався єдиний промінчик світла. Фате сміливо 
зробила крок по миршавому килиму з моха, прямуючи в 
темряву, бо звичайне освітлення в тунелі було відсутнє 
через його занедбаність. Подорож тунелем виявилася 
довгою, а коли захеканий Трутте збирався вимагати 
відпочинку, Фате повідомила: — Ми майже прийшли. 

Трутте не помітив нічого такого, щоб говорити про 
те, що вони «прийшли», тим більше, Фате продовжувала 
йти вперед по тунелю. Але виявилося, що Фате казала 
правду – попереду показався світ, який з кожним кроком 



Реплікація третя. Фате 
 
 

78 

ставав яскравіший та сліпучий. Трутте натягнув на 
голову капюшон, прикриваючись від світла, а Фате 
продовжувала йти далі.  

— Ми що, будемо йти по пустелі? — не витерпів 
Трутте і почув від Фате стверджувальне: — Так! 

Трутте промовчав, попри те, що крокувати по 
пустелі з важким рюкзаком – ще те задоволення. А що 
тут скажеш, якщо сам напросився! Принаймні, з цієї 
морвіной не буде нудно. Тільки неясно – вона дійсно 
дочка мурде Ґране чи самозванка, яка хоче стати 
кантером. Таке вже траплялося на планеті Аре та її 
жителі жодного разу про це не пошкодували – свіжа кров 
в управлінні планетою віталася. Досить сказати, що 
нинішній правитель, Чахе, теж вибився в кантери 
завдяки своїй силі, залізній волі, хитрості та 
підступності.  

Вони ще довго йшли по пустелі, і Трутте 
здогадався, куди вони йдуть. Коли з’явилася гряда з 
високих ґране, Трутте переконався у своїй здогадці. 
Всередині природного кола з ґране було порожньо, і 
Фате озирнулася. Скелет мурде Ільме вона помітила в 
проміжку між ґране та попрямувала до нього. Скелет 
вже обгризли пустельні дрібні тварини, але, за звичаєм, 
потрібно було витримати необхідну паузу, перш ніж його 
кістки займуть місце поруч зі скелетами його предків, 
загиблих перш, ніж вони перетворилися в тисячолітніх 
зюдов.Фате витягла з тапі якийсь мішок та дбайливо 
поклала туди кістки. Попри те, що мурде Ільме був її 
противником, за традицією слід з повагою ставитися до 
його останків. 

Закинувши мішок на плече, Фате повернула 
назад, і Трутте зрозумів, що вони йдуть назад в місто. 
Але, виявилося, що не зовсім: Фате вела трохи в 
сторону від входу в Ільмерод. Втім, коли вони підійшли 
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ближче, Трутте зауважив покинутий отвір в тунель та 
подумав, що все-таки вони повернуться в місто. По 
темному тунелю без світла вони опустилися кудись вниз 
та опинилися в підземній печері досить пристойних 
розмірів. Фате виклала з мішка кістки мурде Ільме та 
розташувала їх в сидячій позі, притуливши до великого 
ґране, який припер Трутте. Порившись в складках тапі, 
Фате витягла кап мурде Ільме та одягла перстень на 
палець. Зробивши фотографію круглого підземелля з 
притулений до ґране скелетом мурде Ільме, мурдессе 
Ґране відправила її всім адресатам з маленькою 
припискою:«Тут підготували місце для тебе» 

В цей час Трутте підійшов до скелета мурде Ільме 
та став перед ним на коліна. 

— Прощай тато! — сказав Трутте. Фате витріщила 
на нього свої великі очі та розгублено запитала: — Ти 
мурдене 19 Ільме? 

*** 

Першим труп помітив Вася, бо Туманний Кіт, 
прив'язаний до нього симпотой, плив у повітрі та звично 
дрімав. Труп хтось притулив до скелі та залишив 
смажитися на місцевому сонце. Попереду Вася помітив 
дві дивні фігури в чорних плащах до п'ят з капюшонами, 
насунутими на обличчя, які стояли на місці та про щось 
шепотіли між собою. Трохи далі Вася побачив що до них 
йде скорботна хода, з хвоста якої долинали рвані звуки 
дивною траурної мелодії.  

В сумні ноти зрідка і несподівано вривалися 
мажорні бравурні звуки маршу, які швидко затихали, 
переводячи музику на мінорний лад. Спочатку поодинці 
йшли якісь морве, бо так називали себе ці люди, а тільки 
потім несли труну та в кінці йшли музиканти. Що дивно, 
                                                           
19  мурдене — син мурде 
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вся процесія, в тому числі музиканти та носії труни, 
крокували спиною вперед, перебираючи ногами назад, 
немов у кіно, яке крутять у зворотній бік.  

Вася та Туманний Кіт зупинилися, а процесія 
пройшла поряд з ними. Морве, які супроводжували 
труну, з цікавістю розглядали Васю та чомусь 
шарахалися від Туманного Кота, що висів у повітрі, який 
плював на церемонію та продовжував спати. Носії 
відкрили труну та поклали туди труп. Відкриту труну 
поставили на пісок. Якийсь чоловік став щось говорити, 
але Вася нічого не зрозумів, хоча ретельно вивчив мову 
планети Аре.  

«Мабуть, говорить на якомусь діалекті!» — 
вирішив Вася, спостерігаючи за виступами людей, які 
змінювали один одного та щось говорили. Вася не міг 
визначити, хто виступає: морв чи морвіна, бо одяг морве 
не відрізнявся різноманітністю – всі ходили в чорних 
плащах до п'ят, а голову від сонця прикривали 
капюшоном. Морве, знову ж спиною вперед, один за 
одним почали залишати місце церемонії, а носії підняли 
труну з трупом та задки вирушили за ними. Останніми 
йшли музиканти з досить дивними інструментами. 
Вишикувавшись по троє в ряд, вони крокували спинами 
вперед та наповнювали спекотну пустелю какофонією 
музики зовсім негармонійного складу. 

— Чому вони ходять задом наперед? — запитав 
Вася. Мабуть, він звертався до розпеченої пустелі – кіт, 
як і раніше, спав. Вася вирішив, що краще триматися 
жалобної процесії, бо вона приведе в місто або якесь 
поселення, де він зможе знайти попутників у Чахерод. 
Згадка про Чахерод нагадала Васі про те, як він 
потрапив на планету Аре.  

Все почалося в Кембриджі, коли Вася 
переслідував Крін Кріта в Каплиці Королівського 
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коледжу. Підлий Крін Кріт потрапив своїм мечем Васі 
прямо в серце та зник у таємничому магічному ромбі, що 
вів у якийсь інший світ. Вася цього не бачив, а 
прокинувся у своєму будинку, в горах Тибету. Першим в 
очі потрапив синій кит на обличчі мами, яка схилилася 
над Васею та уважно роздивлялася його. Замість того, 
щоб запитати, як він себе почуває, Єва накинулася на 
нього з дивним запитанням: — Ти навіщо спаплюжив 
своє обличчя? — не чекаючи Васиного відповіді, мама 
погладила його по щоці та з несхваленням зауважила: 
— Тепер ні одна дівчина в світі тебе не полюбить. 

— Він брав приклад з тебе, — промуркав 
Туманний Кіт, валяючись у ліжку в ногах у Васі, 
натякаючи на синього кита, якого Єва так і не звела. 

— А ти взагалі мовчи! — вигукнула Єва та 
обурено нагадала: — Тобі доручили доглядати за 
дитиною, а ти з цим не впорався. 

— Мені ніхто нічого не доручав, тим не менш, я 
приніс його додому, — промурчав ображений кіт, а Єва 
єхидно нагадала: — Ти приніс його мертвим. 

Згодом виявилося, що провина кота не така вже 
велика, бо лезо меча, яким проштрикнули серце Васі, 
змастили якоюсь гидотою, тому ні кіт, ні Єва нічого 
зробити не могли. Появи Пилипа Лиса чекали як манни 
небесної, але він, коли прийшовши додому, вигнав з 
дому і кота, і Єву, яка на це обурилася, а сам закрився з 
Васею наодинці. Через кілька годин втомлений Пилип 
Лис з'явився на порозі будинку та сказав: — Вася спить. 

Єва зраділа та понеслася в будинок, але Вася, 
дійсно, спав. Вона залишилася біля нього в кріслі, а кіт 
прилаштувався в ногах Васі. 

— А я, мабуть, піду та теж посплю, — сказав 
Пилип Лис та пішов у спальню. Повернений до життя, 
Вася швидко пішов на поправку та вже подумував 
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повертатися в коледж Святої Трійці, але тут сталася 
одна несподівана подія. Одним рано вранці в їх оселю 
постукали. Пилип, як завжди, прокинувся до ранніх 
півнів та зник у справах, а все сімейство, в тому числі і 
кіт, ще спало. Єва думала, що повернувся Пилип, та вже 
приготувалася до сюрпризу, бо її чоловік іноді робив 
несподівані подарунки, щоб життя під небесами не 
здавалася нудним. Сюрпризом виявилося те, що вона 
побачила за дверима. Дві людини в чорних плащах 
витріщилися на неї великими чорними очима з-під 
капюшонів. Попереду стояв незнайомець, який, з явним 
акцентом, запитав англійською: 

— Тут живе дитина, народжена від чахе? 
Єві не сподобалися незнайомці. Їх зелені обличчя, 

розмальовані чорною фарбою, не варті її довіри. Вона 
запитала, насупивши брови: — Що вам потрібно? 

— Ми повинні особисто передати повідомлення 
дитині, народженій від чахе, — сказав незнайомець. 

— Тоді пішли нафик, — грубо сказала Єва та 
закрила двері, накидаючи дімензіальну сіточку на 
будинок та викликаючи Пилипа. Прокинувся Вася та 
потягуючись, з'явився в дверях залу та запитав у матері:  

— Що там відбувається? 
Ймовірно, непрохані гості не образилися, бо 

несподівано для Маргіни виникли всередині будинку. 
— Ми хочемо передати вам запрошення від 

вашого батька, шановний мурдене , — сказав темний 
тип, звертаючись до Васі, та простягнув йому золотий 
обруч з плетеного листя, в центрі якого красувався 
золотий череп. «Дімензіальна сіточка не допомагає!» — 
здогадалася Єва та подумала, що можна потягнути час 
та вислухати розмальованого незнайомця, поки не 
з'явився Пилип. 
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— Мабуть, ви помилилися, — сказав Вася, не 
дивлячись на те, що головний обруч йому сподобався, 
якщо судити по його очах. Він з жалем відповів: — Мій 
батько навряд чи скористався вашими послугами, щоб 
передати мені повідомлення. 

— Я маю на увазі вашого рідного батька, чахе, що 
проживає на планеті Аре, — сказав посол, а Вася йому 
відповів: — У мене тільки один рідний батько, але я вас 
із задоволенням вислухаю, щоб розвіяти вашу оману. 

«Який молодчина, затягує час, — подумала Єва 
та замилувалася сином: — Все-таки, освіта в Англії – 
велика сила, відразу видно, що Вася виросте великим 
дипломатом». 

— Ваш батько, кантер Чахе, хоче, щоб ви стали 
мурде Чахе та управляли мурдеоном, — сказав зелений 
розмальований незнайомець, знову простягаючи Васі 
обруч та круглий медальйон з черепом на металевому 
ланцюжку.  

— Передайте кантеру Чахе велику подяку, але я 
не зможу прийняти його пропозицію та подарунок, — 
сказав Вася та з гідністю вклонився послам нового 
батька. «Чистий дипломат!» — знову захопилася Єва, 
розмірковуючи про те, яка тварина розповіла цим 
пройдисвітам, що Вася має відношення до чахе.  

— У вас є час подумати, — сказав посол та додав: 
— Завтра ми прийдемо за відповіддю. 

Він вклонився та розчинився в повітрі. «Потрібно, 
щоб Пилип навчив мене робити такі фокуси», — 
подумала Єва та сказала: — Які тільки пройдисвіти 
бувають на світі. 

Вона глянула на Васю та похолола: малюнок на 
його обличчі дуже схожий з малюнком на обличчі 
незнайомця.  
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— Хто тобі розмалював обличчя, — пильно 
дивлячись на Васю, запитала Єва. Вася не збирався 
відповідати матері, але під її пронизливим поглядом 
зізнався: — Одного разу ми відзначали день 
народження одного студента, який тусувався з 
шанувальниками субкультури готів. Я трохи перебрав 
вина та заснув, а коли прокинувся, то на моєму обличчі 
вже був малюнок...— помовчавши, він додав: — Не 
тільки у мене, у всіх... 

— Тільки у всіх малюнки відмились, а твій і 
дімензіальна сіточка не бере, — сказав Туманний Кіт та 
додав: — Тому я стежив за Крін Крітом – у нього пика 
теж з малюнком, тільки іншого зразка. 

— Кіт, а ти куди дивився? — обурилася Єва, але 
кіт відразу дав відсіч: — Я не нянька вашому дорослому 
бовдуру, — а Вася заперечив: — Я не бовдур. 

— Як же не бовдур, коли твоя пика розмальована, 
як новорічна іграшка, — відповів кіт, Вася хотів його 
схопити, але кіт утік, і вони почали дуріти по всьому 
будинку. 

— Я бачу, що тут два бовдури, — сказала Єва, 
радіючи з того, що відволікла увагу Васі від неприємних 
запитань. Порівнюючи малюнки на Васиному обличчі та 
розмальовані пики незнайомців, Єва знаходила, що 
вони схожі. Незнайомці, ймовірно, родичі Васі або 
одноплемінники, а «кантер Чахе» його батько. 
Можливо, що якийсь чахе вижив на планеті Тувара після 
зараження грипом та відправив свою личинку в Хасана, 
звідки вона втекла та вселилася в Єву. Вона не знайшла 
відповіді на свої питання та з нетерпінням чекала 
Пилипа. Коли він зволив з'явитися та почув розповідь 
Єви, то байдуже відповів: — Не бачу тут проблеми. 
Йому пропонують керувати мурдеоном. У нього 
достатньо знань, щоб виконати цю місію. 
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— Як ти не розумієш! З ним що завгодно може 
статися! — вигукнула Єва. 

— Дома з ним нічого не трапиться, — сказав 
Пилип та запитав: — Ти хочеш, щоб наш син провів 
життя, як травоїдна тварина, або, того гірше, як 
рослина? 

Єва задумалася. 
— Нам доведеться розповісти про те, як Вася 

з'явився на світ, — сказала вона Пилипу, а він їй 
відповів: — Вася знає. Я йому все розповів. 

— З його розмов я це не помітила, — сказала Єва, 
згадуючи, як Вася розмовляв з незнайомцями. Через 
деякий час вона, згнітивши серце, повідомила Пилипу: 
— Добре, нехай їде, — та додала: — З умовою, що за 
ним доглядатиме Туманний Кіт, — подумавши, вона 
засмучено махнула рукою: — З кота нянька, як з чобота 
літак. 

— Вася давно не потребує няньки, — заспокоїв її 
Пилип, а Єва запитала: — Ти доглянеш за ним? 

— Це погана ідея, — відповів Пилип, — дай Васі 
можливість робити помилки та вчитися 

Єві нічого не залишалося, як піти до Туманного 
Кота та попросити його супроводжувати Васю. 

— Що мені за це буде? — запитав меркантильний 
кіт, а Єва відповіла: — Все що завгодно. 

— Ти віддаси мені те, що з'явиться у тебе в 
жовтні, — сказав кіт, блиснувши на неї зеленим оком. 

— Гаразд, — необачно погодилася Єва, бо до 
наступного жовтня багато часу. 

— Щось ніхто не питає мене чи хочу я їхати на цю 
планету Аре чи ні, — сказав Вася, спираючись плечем 
на одвірок. 

— Ти все чув!? — зніяковіла Єва та зраділо 
запитала: — А ти не хочеш їхати? 
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— Якщо ви мене змушуєте, я поїду, — сказав 
Вася, а Єва, за його бісам в очах, зрозуміла, що він 
дуріє. 

— Вирішуй сам, ти вже дорослий, — сказала вона 
та зітхнула. Наступного ранку з'явилися люди в чорному 
одязі. 

— Ми чекаємо вашої відповіді, шановний мурдене 
Вася, — сказав один з послів та втупився поглядом на 
Васю. 

— Я вирушаю на планету Аре та дам відповідь 
кантеру Чахе на місці, — сказав Вася, а посол схилив 
голову та вимовив: — Мудре рішення. Ми будемо вас 
чекати. 

— Хіба ми не поїдемо разом? — здивовано 
запитав Вася. 

— В цьому нема потреби, — сказав посол та 
подав Васі білий камінчик: — Намалюй в будь-якому 
місці хрест, та відразу опинишся на планеті Аре. 

Вася недовірливо крутив у руці шматок якоїсь 
крейди чи сухої фарби, а посол, що бачив його 
здивування, витягнув з кишені нову крейду та сказав:  

— Це працює так! — він накреслив на стіні 
будинку дві лінії, горизонтальну та вертикальну. Стіна по 
лініях вивернулася, як листок паперу, відкриваючи вікно, 
схоже на ромб. Посли переступили вікно та опинилися 
на тій стороні, в пустелі, де світило сліпуче сонце. 

— До зустрічі, — сказали посли, і вікно 
зачинилося, а на стіні не залишилося ніяких слідів. 

— Не дуже гостинні посли, — сказала Єва, — 
могли б супроводжувати Васю до місця призначення. Та 
й спадок для Васі дивний – керувати мурдеоном. 

— Я таке бачив в Каплиці Королівського коледжу 
— нагадав Вася, звертаючись до Туманного Кота. 
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— Отже, ми вже знайомі з жителями цієї 
прекрасної планети, — з сарказмом сказав Туманний 
Кіт, вважаючи, що даремно погодився супроводжувати 
Васю. Вася одразу ж приміряв на себе обруч, який, все-
таки, залишив посол та ходив з ним цілий день, точно 
він був королівською короною. Прийнявши рішення 
летіти на свою батьківщину, Вася, проте, затримався, 
збираючись вивчити мову планети Аре, бо там існувала 
всього одна мова. Вася заглянув у міжгалактичної 
бібліотеку та витягнув словники, граматику та синтаксис, 
а потім закинув все свої гліфоми. Під тим приводом, що 
їм подорожувати удвох, Вася хотів змусити Туманного 
вивчити мову, але не досяг успіху – на всі питання кіт 
тягав відповіді з голови Васі. Коли Вася закрив свої 
гліфоми, щоб деякі розумні не підглядали, кіт взагалі 
відмовився від занять. Однак, вирушати на планету Аре 
хочеш, не хочеш, потрібно, тому Вася сказав коту:  

— Зникнемо по-англійськи, не попрощавшись. 
Коту було все одно. Вася натягнув на себе 

приготований одяг, широкий плащ з капюшоном, щоб не 
відрізнятися від жителів планети Аре та крутив у руках 
книгу, яка не хотіла поміщатися у внутрішню кишеню 
плаща. Кіт подивився на обкладинку книжки та прочитав: 
«Історії з України». 

— Навіщо тобі книжка? — запитав кіт. 
— Тарас подарував, — відповів Вася, 

розширюючи внутрішню кишеню з допомогою 
дімензіальної сіточки. 

— Вона ж давно у тебе в гліфомах, — посміхнувся 
Туманний Кіт, а Вася все-таки засунув книжку в кишеню 
та відповів: — Я люблю читати паперові книги. 

Вася витягнув з іншої кишені білий камінчик і 
провів на стіні будинку дві риски: вертикальну та 
горизонтальну. Виявилося, що хрест зовсім не білий, а 



Реплікація третя. Фате 
 
 

88 

світився. Далі, як за сценарієм: стіна відчинилася 
ромбом і Вася, взявши кота на руки, переступив прямо в 
пустелю. Коли озирнувся, то свій дім вже не побачив. 

— Ти йди, а я трохи погрію кісточки, — сказав 
Туманний Кіт, чіпляючи за Васю свою симпоту та 
закриваючи очі, після чого застиг у повітрі. Вася 
озирнувся навколо, але, окрім безкінечної пустелі, нічого 
поблизу не помітив. 

— А куди ж іти? — збентежено запитав Вася, на 
що Туманний кіт крізь сон відповів: — Куди-небудь...  

Вася потоптався на місці, немов кіт, вибираючи 
зручне місце, та пішов «куди-небудь», щоб місцеве 
сонце не сліпило очі. Гірський масив, що з'явився 
попереду, дав надію Васі та підняв його настрій. Коли 
Вася пройшов ще пару годин та вже розчарувався що-
небудь знайти, то побачив якийсь труп. Що цікаво, цей 
труп зовсім недавно покинула дивна траурна церемонія, 
яка прямувала до гірського масиву, крокуючи задом 
наперед, а позаду всієї процесії грали незрозумілу 
мелодію музиканти біля труни. Початок колони вже 
жваво пірнув у напівкруглу темну діру якогось тунелю 
всередині гори. Вася повернувся до Туманного Кота та 
сказав: — Вставай, ми кудись прийшли. 
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Реплікація четверта. Бризге 

Трутте підійшов до скелета мурде Ільме та став 
перед ним на коліна. 

— Прощай тато! — сказав Трутте. Фате витріщила 
на нього свої великі очі та розгублено запитала: — Ти 
мурдене Ільме? 

— Так, — відповів Трутте, продовжуючи стояти на 
колінах. 

— Ти хочеш помститися за батька та вбити мене? 
— поцікавилася Фате, немов для неї божественне 
задоволення отримати смерть від рук Трутте.  

— Не будемо поспішати, я можу вбити тебе в 
будь-який час, — сказав Трутте т спитав, ніби між ними 
нічого не сталося: — Куди ми йдемо далі?  

— Далі мені потрібно вбити Бризге, тому ми 
полетимо до нього, — сказала Фате. Трутте напружено 
подивився на неї та запитав: — Звідки ти знаєш, що у 
мене в сумці? 

— Я все розрахувала, — відверто сказала Фате, а 
Трутте не повірив та запитав: — Ти знала про те, що я 
тебе не вб'ю? 

— Так, — відповіла Фате. 
— Я можу вбити тебе в будь-яку мить, — насупив 

брови Трутте, а Фате відповіла: — Не забувай – я тебе 
теж! 

— Невже я такий передбачуваний? — запитав 
Трутте. Фате його заспокоїла: — Не забувай, що я два 
сезони, ще до свого дозрівання вивчала всі мурдеони та 
знаю про кожного мурде більше, ніж вони самі. 

— Що ти знаєш про мене? — запитав Трутте. 
Фате трохи вагалася, а потім додала: — Ти хотів бути 
морвіною, але батько наполіг на тому, щоб ти став його 
мурдене та спадкоємцем мурдеону. 
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Обличчя у Трутте почервоніло, що було видно, 
попри темряву. Він встав, струсивши пісок з рук, підняв 
очі на Фате та запитав: — Якщо ти така рішуча та хочеш 
стати кантером, чому не стала морве? 

— Я, як і ти – послухалася батька, — відповіла 
Фате, ховаючи очі. Вона зняла з пальця кап мурде Ільме 
та простягнула його Трутте: — Візьми, він твій. 

Трутте забрав перстень та надів його на палець, а 
Фате не обертаючись, попрямувала по боковому тунелю 
кудись вгору. Трутте поспішив за нею та незабаром вони 
опинилися в тунелі, де проходили рейки кана. Фате 
звела сигнальний важіль з білим колом та присіла на 
лавочці в поглибленні, натягнувши на очі капюшон. 
Трутте присів поруч та запитав: — Ти сказала, що 
полетимо? 

— Всьому свій час, — сказала Фате, а далі вони 
мовчали. З-за повороту вигулькнув кан, який 
невдоволено та різко зупинився біля них. Фате та Трутте 
зайняли місця, і кан покотився далі. Фате кілька разів 
пересідала з гілки на гілку, і Трутте, як хвостик, слідував 
за нею. Він здогадався, що вони їдуть у бік Бризгерода. 
Виявилося, що не зовсім: за пару зупинок до столиці 
мурдеону Бризге, Фате повернулася до Трутте та 
сказала: 

— Я буду чекати тебе біля західного виходу в 
пустелю. Ти підеш до мурде Бризге та скажеш йому, де 
я перебуваю.  

— Тебе ж схоплять, — сказав Трутте, немов Фате 
його найближча родичка та він піклується про її безпеки.  

— Не турбуйся, не схоплять, — сказала Фате та 
додала: — У мене є захист. 

Вона витягла з-під поли свого тапі криву штучку з 
уве і Трутте запитав: — Що це? 
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— Смертельна зброя на планеті Земля, 
називається револьвер, — вона простягла револьвер 
Трутте, а він, покрутивши його в руках, спитав: — Як це 
працює? 

— Потрібно натиснути на цей кривий важіль, — 
сказала Фате та додала: — Я залишаю його у заставу, а 
ти давай свою сумку, щоб я була впевнена в тому, що ти 
прийдеш.  

— А як ти будеш захищатися? — запитав Трутте і 
Фате його заспокоїла: — У мене є таке ж зброю.  

Трутте віддав їй сумку, і Фате на ходу зіскочила з 
платформи кана. Канате в жовтому тапі невдоволено 
просигналив, але не став зупиняти кан та викликати 
нумів. Трутте не знав, навіщо Фате дала йому таке 
завдання. Інтерес до того, що стане потім, змушував 
спадкоємця мурдеону Ільме зустрітися з мурде Бризге 
та передати слова Фате. Трутте підозрював, що Фате 
влаштує засідку та вб'є мурде Бризге. До цього часу 
йому слід змитися з Бризгерода, бо у нумів виникне 
чимало питань до Трутте.  

Він не став чекати, поки кан опиниться в 
центральній частині Бризгерода, а сліз на наступній 
зупинці, щоб пройтися по роду та дізнатися останні 
новини. Зазвичай, після дзвону ранкового асту, жителі 
роду покидали свої дероди-загородки з ґране або печери 
на периферії роду та юрмилися в центрі, сподіваючись 
обміняти свій чак на цікавіший. Трутте з цікавістю 
спостерігав за процесом обміну, де заохочувалася 
хитрість, обман та підстава. У кращому випадку, після 
обміну, у невдаху мисливця за чаками виявлялася 
підробка. Над такими морве сміялися та анітрохи не 
шкодували. До Трутте кілька разів підходили та 
пропонували свої чаки, намагаючись вивідати, які 
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артефакти у нього є, але він рішуче відмовлявся від 
обміну.  

— Чаки, чаки, міняємо чаки! — пролунав голос 
над самим вухом, і Трутте через тапі притиснув 
«револьвер» до тіла, щоб його ніхто не стибрив. Якийсь 
маленький, білявий та недозрілий шнурок без імені та 
опесу, швидким поглядом окинув фігуру Трутте, але, 
мабуть, не знайшов нічого цікавого, бо відвернувся та 
став кричати в іншу сторону. Трутте, що відволік свою 
увагу на недозрілого морвяко, озирнувся та вибрав 
напрям у бік озера в центрі роду, де завжди світліше. 
Треба було розвідати, як потрапити до Бризге 
найпростішим способом, а ще краще, передати слова 
Фате, коли мурде буде в роді, а не у своїй резиденції на 
острові. 

Раптом, Трутте відчув, що чогось не вистачає. 
«Револьвер!» — відразу майнула думка, і він кинувся за 
білявою головою морвяко, який немов відчув погляд та 
промайнув серед темних капюшонів, а потім пірнув вниз. 
Трутте кинувся вперед та чув позаду сміх морве, 
мабуть, недозрілий вкрав револьвер на їх очах. Попри 
сміх, Трутте, мов пустельна миша, кидався на всі боки, 
намагаючись виявити біляву голову. Один раз він 
побачив морвяко попереду, але, можливо, що 
помилився, бо пошуки нічого не дали. Він зупинився біля 
напіврозваленої бочки, ким-то покинутої через 
непотрібність, та став роздивлятися навколо, 
напружуючи очі. Напівтемрява багато приховувала і 
Трутте подумав, що подарунок Фате він втратив. 

Великої потреби в ньому не було, але як чак він 
не мав ціни: навряд чи у кого є така штука, бо про таку 
планету, як Земля, ніхто тут не чув. У бочці щось 
ворушилося, і Трутте миттєво запустив туди руку, щоб 
схопити живність, яка там опинилася. Витягаючи за 
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шерсть видобуток, Трутте виявив, що це не живність, а 
маленьке недозріле гаденя морвяко.  

— Давай револьвер! — сказав Трутте, як і раніше, 
утримуючи малолітню заразу за біле волосся. 
Недозрілий морвяко не думав здаватися, а 
викручувався в руці, як йоханий бабай20 . 

— Віддай револьвер, тварюка недоспіла! — 
зашипів Трутте та став вільною рукою нишпорити по 
тапі білявого морвяко. Виявивши револьвер у 
внутрішній кишені тапі, Трутте шмякнув гаденя по 
голові та потягнув револьвер до себе. Маленька 
потвора не думала здаватися та вхопилася за виріб з 
уве, немов від нього залежало її життя. Пролунав гучний 
вибух і Трутте відчув жахливий біль. 

*** 

— Кіт, ти мене чуєш? — повторив Вася та 
потягнув кота за хвіст. Дана процедура не сподобалася 
Туманному Коту, і він спросоння хльоснув Васю по 
обличчю, від чого той заюшився кров'ю та отримав три 
криваві борозни. На цьому інцидент закінчився: кіт 
відкрив очі та прокинувся, а Вася витирав хусткою 
обличчя, видаляючи наслідки котячої агресії. Як ні в 
чому не бувало, кіт запитав: 

— Куди ми прийшли? 
— Я думаю, ми біля входу в підземне місто морве, 

— відповів Вася, а кіт запитав: — Що за морве, вони 
смачні? 

Місцеві жителі, — пояснив Вася, який вивчив 
історію та побут жителів планети Аре, та з сарказмом 
додав: — Я думаю, їм сподобається смак кота. 
                                                           

20  бабай — харчується йохами, гнюсами та 
великими мрзелями, іноді називається йoханий бабай. 
Голосно виє. 
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— Ми ще подивимося, хто кого з'їсть, — 
самовдоволено сказав Туманний Кіт та безстрашно 
вступив в підземний тунель, вважаючи, що в норах 
можуть жити тільки мишоподібні тварини. Те, що Вася 
почерпнув з Міжгалактичної бібліотеки, не зовсім 
відповідало істині: індустріально розвинене суспільство, 
про яке там говорилося, давно пережила пік свого 
розвитку. Планета Аре, представлена в описі, як 
квітучий оазис, перетворилася в гарячу пустелю, а ті 
морве, що залишилися, ховалися від спеки під землею. 

Спустившись вниз, вони виявили вузькоколійку та 
трохи проїхалися по ній. Жителі планети, як і раніше 
ходили задом наперед. Вася напружував пам'ять, але 
таку особливість в описі жителів планети згадати не міг. 
Та й мова у жителів планети відрізнялася від тієї, яку він 
вивчав. Пару раз Вася намагався поговорити з 
жителями підземного міста, але виявилося, що морве, 
які потрапили їм на шляху, зовсім не бачили 
представника Землі. 

— Як же ми доберемося до Чахерода? — запитав 
Вася, але ніхто з жителів підземного міста не відповів, а 
Туманний Кіт ігнорував питання. Він взагалі поводився 
дивно: бігав поруч з жителями міста на задніх лапах, 
причому, як вони – назад, і його, начебто, стали 
помічати, принаймні, пару морве здивовано замахали на 
кота руками, піднімаючи капюшон чорного вбрання. Васі 
здалося, що від кота навіть шарахалися, немов 
злякалися. Вася спробував ходити задом наперед і його 
теж помітили, але ніхто не лякався. Насміхаючись над 
котом, Вася сказав: 

— Це тому, що я мишей не ловлю! 
— Ось ти, Вася, всю міжгалактичну бібліотеку 

перечитав, а розуму не набрався, — відповів Туманний 
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Кіт. Вася виявив, що кіт риється в його гліфомах, як у 
себе вдома та запитав: — Що ти шукаєш? 

— Я шукаю, що ти пропустив, — відповів кіт та 
продовжив копирсатися в гліфомах Васі. Сподіваючись 
на те, що це допоможе їм знайти дорогу в Чахерод, Вася 
терпів нахабство кота. Через деякий час кіт залишив 
гліфоми Васі в спокої та витріщився на нього. 

— Нормальна людина тут не виживе, — поставив 
діагноз Туманний Кіт, — тут час іде не вперед, а назад. 

— Он як! — здивувався Вася та запитав: — Що ж 
нам робити? 

— Потрібно перевернути дімензіальну сіточку, — 
після довгих роздумів сказав кіт. 

— Першу або другу? — запитав Вася. 
— У тебе їх дві? — здивувався Туманний Кіт та 

зашепотів на вухо Васі: — Нікому про це не кажи! Навіть 
під страхом смерті! 

— Так яку перевертати? — запитав Вася, і кіт 
сказав: — Зовнішню. 

— Я думаю, нам необхідно знайти якесь затишне 
місце, — сказав Вася, і кіт поблажливо ляснув його по 
плечу: — Молодець! Моя школа! 

Вони пішли на околицю підземного міста та  
занурилися в якийсь тунель, який привів їх до виходу в 
пустиню. 

— Переодягайся, а я пильнуватиму, — сказав кіт 
та завернув за ріг. Вася подумав, що кіт буде 
«пильнувати» з закритими очима, тому прискорив 
процес: швиденько перевернув дімензіальну сіточку та 
натягнув на себе. Виглянувши за кут, Вася не побачив 
кота. Біля входу в тунель лежала якась чорна купа, і 
Вася вирішив, що це кіт. Він підійшов до цієї купи та 
підняв кут чорної матерії, яка щось прикривала. 
Виявилося, що там лежав якийсь морве: чи то мертвий, 



Реплікація четверта. Бризге 
 
 

96 

чи то без свідомості. Зосередитися заважала якась 
настирлива муха, що мерехтіла перед очима. Вася 
відмахнувся від мухи та почув дивний звук «У-У-уя-м-м!» 
Миготіння пропало, а через кілька секунд перед Васею 
з'явився Туманний Кіт. 

— Ти що, мене не бачив, поки я переодягався? — 
зашипів на Васю кіт. 

— Якась настирлива муха мерехтіла перед очима, 
— відповів Вася, а кіт обурено підняв лапи та вигукнув: 
— Ти дав мені по пиці! 

— Я тебе не бачив, — відповів Вася та 
примирливо додав: — Ти мені теж обличчя порізав! 

— Дивись, — заспокоївшись, кинув кіт, та 
втупився на морве, що лежав горілиць у чорному плащі 
з накинутим на голову капюшоном. Вася теж подивився, 
але нічого особливого в фігурі, що валялася не виявив: 
всі морве ходили в таких плащах, а розмальовані 
обличчя були схожі один на одного, немов на них одягли 
однакові маски. Деякі відмінності у малюнках були, але 
не настільки суттєві, якщо не придивлятися. 

— Це ж Крін Кріт! — нагадав кіт. Вася вивчив 
незнайомця, але не став би наполягати на тому, що 
показаний котом морве саме той, хто його вбив. Вася 
помацав пульс у морве, та зрозумів, що він живий. 

— Треба зробити йому штучне дихання, — сказав 
Вася, а кіт тільки муркнув та сказав: — Якщо ти хочеш 
задушити негідника – я не проти. 

Вася, глибоко вдихнувши, кілька разів надув свого 
вбивцю, тому той заворушився та пробурмотів:  

— Князь, навіщо ти залишив мене одну?  
Туманний Кіт перевернувся догори лапами, 

розтягнувши свою морду в широкій посмішці, та нявчав 
щось потворне. Крізь його нявкання проривалися слова: 
— Вася... князь...Пітерський...і всієї ...Московії... 
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— Нема чого сміятися, — виправдовувався Вася, 
— хіба ти не бачиш, що у нього видіння... 

*** 

Залишивши Трутте на відкритій платформі кана, 
Фате завернула в перший тунель біля зупинки та 
петляла, звіряючи свій шлях з картою, яку тримала в 
гліфомах. Незабаром вона опинилася біля виходу в 
пустелю та зупинилася, щоб перепочити. Фате була в 
хорошій фізичній формі, але підлий вакар виснажує її 
сили. Мабуть, він відчував її емоції, бо відразу ж 
підкотила біль і Фате знову впала на пісок. ... «Її 
підхопила сіра імла та понесла, заколисуючи. Вона 
знову опинилась над бурхливим казаном та відразу 
розрізнила дві плями: світлу та темну. Темна пляма 
вийшла вперед та повідомила: — Тепер моя черга! — і 
вгору знов полетіла блискуча монета. 

— Якщо орел, вибираю я! — повідомив темний, а 
монета завмерла вгорі. Фате, дарма що далеко, чітко 
побачила на реверсі монети орла. 

— Світло за мною, — повідомив темний та 
посвітлішав, а його воїни стали як він, світлі. 

— Спостереження: 35 Ероkъ 7013, вітер 
північний, дух березовий ... — вискочила якась особа з 
хлопавкою та тут же зникла. Внизу завирувала сірість та 
пішла рожевими плямами, які розкраяли небеса, та туди 
полетіли темні та світлі душі аж до самої землі. Монета 
спалахнула яскравим світлом, втілюючи день, і Фате 
полетіла вниз, де побачила місто. Вона з цікавістю 
розглядала вежі та вежі, дерев'яні будинки з 
різьбленими ґаночками та кріпосні стіни. Несподівано 
виник біль і Фате швидко майнула у віконце дерев'яного 
зрубу. 
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«У маленьке віконце дерев'яного зрубу залетів 
теплий літній вітерець та веселі голоси, які розповідали 
про те, що на волі життя плинуло своєю течією. Великий 
гетьман Литовський, Костянтин Іванович Острозький 
сидів у неволі вже п'ятий рік після страшної битви з 
московітами біля річки Ведроші. Тоді Московський князь 
Іван III почав війну проти Великого князівства 
Литовського, Королівства Польського і Руського. 

Невелике русько-литовсько-польське військо під 
командуванням великого гетьмана Литовського, 
Костянтина Острозького, ледве відбивалося від 
нежданого нападу московського та ординського війська. 
Під Дорогобужем, на річці Ведроші, восьмитисячне 
русько-литовсько-польське військо стримувало двадцяти 
п'яти тисячний загін московсько-ординського війська на 
чолі з князем Щені. Битва закінчилася не на користь 
князя Острозького, який потрапив в полон, а його військо 
було розбите. 

Приводом для війни став Семен Бєльський, 
Литовський удільний князь, який бив чолом великому 
князеві Московському Івану III, з проханням прийняти на 
службу зі своєю родинною землею – містом Білий на 
Смоленщині. Князь Московський Іван III охоче його 
прийняв, наплювавши на умови договору з великим 
князем Литовським Олександром. Іван III сповістив 
Олександра про перехід Бєльського, мотивуючи це тим, 
що православних утискувала римсько-католицька 
церква. Сам князь Семен Бєльський також відправив 
великому князеві Литовському Олександру послання з 
відмовою від присяги. Приклад Бєльського наслідував 
князь Семен Стародубський зі своїми володіннями в 
Литві – містами Чернігів, Стародуб, Гомель, Любеч, 
Карачев і Хотимль. За Стародубським до Московського 
князя перекинувся князь Василь Шемячич з містами 
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Рильськ та Новгород-Сіверський. Таким чином, на 
сторону Москви перейшов великий район Литви та 
лівобережні землі по Дніпру. Ці переходи пограничних 
удільних князів викликали нову московсько-литовську 
війну. 

Після трирічної війни в Москві підписали 
перемир'я, за умовами якого усі території, що перейшли 
на московсько-ординську сторону, та їх власники 
залишалися за Москвою, хоча Литва не визнала 
законність цього переходу. Велике князівство Литовське 
та Руське не вперше страждало від московсько-
ординського улусу. Коли молодий Острозький ще 
навчався у Вільно, кримський хан Менглі Гірей 
домовився про сприяння з Московським князем Іваном 
ІІІ, після чого напав на Велике князівство Литовське та 
Руське. Насамперед, хан зруйнував Київ, розорив храми 
та церкви, узяв в полон багато людей. Після Києва хан 
Менглі Гірей розграбував ще близько десятка міст, та 
тільки Канів та Черкаси змогли встояти.  

В подарунок своєму другу, Московському князю 
Ивану, хан вислав цілий віз награбованого добра, в тому 
числі золотий потир 21  та дискос 22  із київського храму 
святої Софії. Відразу після того, що сталося, Великий 
князь Казимир Ягеллончик відправив до Києва 
сорокатисячне військо, але татари вже встигли утекти до 
Кримського півострова. Менглі Гірей уклав відкритий 
союз з великим князем Московським Іваном III та разом 
з ним провів декілька спільних походів на Київщину, 
Поділля, Волинь та Чернігівщину, поки Костянтин 

                                                           
21  потир — посудина для богослужіння при освяченні 
вина і прийнятті Святого Причастя. 
22  дискос — золота пласка тарілка. Дискос має підставку 
з кульовим потовщенням посередині ніжки. 
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Острозький не розбив хана під Очаковом, а московський 
князь без орди побоявся битися з великим гетьманом 
Литовським. 

Союз московських князів з татарами замішаний на 
давній крові: сина Володимира Мономаха, Дюргі 
Володимировича, названого Юрієм Довгоруким, 
народила дочка половецького хана, тим самим даючи 
початок князівській міжусобиці, що триває віками. Юрій 
Довгорукий побудував ханську данницю Москву, а його 
син, Андрій Боголюбський, народжений від матері – 
дочки половецького хана Аепи Осеневича, уперше із 
князів вщент зруйнував Київ. Московія все більше та 
більше занурювалася в золотоординський казан. 

Після смерті своєї дружини, Софії Палеолог, в те 
ж літо захворів Московський князь, Іван Васильович. 
Стан князя тільки погіршувався і він, передчуваючи свою 
смерть, вирішив одружити свого сина Василя. Не 
знайшовши своєму двадцяти шестирічному синові 
знатної нареченої з інших країн, бо ніхто не хотів 
знатися з ханським васалом, цар влаштував в кремлі 
огляд місцевих наречених.  

Вибір майбутнього Великого князя Василя III ліг на 
п'ятнадцятирічну Соломонію – дочка боярина Юрія 
Костянтиновича Сабурова, з роду Сабурових та 
Свєрчкових, нащадків в сьомому коліні татарського 
мурзи Чоту. У вересні того ж року вони вінчалися в 
Успенському соборі Московського Кремля. Через півтора 
місяця після весілля, 27 жовтня, великий князь 
Московський Іван III помер. Василь успадкував 
московський трон, а юна Соломонія стала великою 
княгинею. 

Весь цей час великий гетьман Литовський 
Костянтин Острозький сидів у в'язниці у Вологді, закутий 
в ланцюги, де його схиляли служити московському 
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князеві. Після смерті Івана III усіх ув'язнених в темницях 
по московському звичаю помилували й Костянтина 
Острозького привезти з Вологди до Москви. Його 
поселили в кремлі, в маленькому зрубі з одним віконцем 
і молодий князь московський обіцяв його відпустити на 
волю, якщо він стане йому служити. 

Щоб налагодити з Костянтином Острозьким 
дружні відносини, молодий князь повелів йому 
годуватися за одним столом з ним та княгинею 
Соломонією. Княгиня справила враження на 
Острозького ясним розумом, простотою і добротою: 
вона щодня годувала у своїх палатах жебраків, 
допомагала вдовицям та бідним сім'ям. 

Костянтин Острозький, хоч і відпущений з неволі, 
але, як і раніше, знаходився в кремлі під наглядом князя 
Василя. Він не раз супроводжував княгиню в її походах 
по сніговій Москві, тому між ними мимоволі виникла 
дружба та симпатія один до одного. Ззаду за ними 
завжди плентався приставлений до них піщальник Лука 
чи то наглядач князя, чи то охоронець княгині. Князь 
Василь, занурений у війну з Казанню, не бачив гріха в 
тому, що вже не молодий Острозький наглядає за 
Соломонією, яка приятелює з жебраками.  

Своїм людям, побоюючись змови, князь Василь 
особливо не довіряв. З розмов княгині Острозький 
дізнався, що Соломонія рано втратила матір та жила у 
будинку своєї тітки, Євдокії Іванівни, сестри батька. 
Тітка, відрізняючись простотою та набожністю, любила 
Соломонію, як рідну дочку. 

Так пройшла зима, а коли почалося літо, то в 
Московії настало замішання, бо московське військо, що 
воювало з ординською Казанню, своїм колишнім 
союзником, зазнало розгромної поразки. Кримський хан, 
Менглі Гірей, розбитий біля міста Галушки польським 
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маршалом, князем Глінським, вимушений був 
запропонувати королю Польщі, великому князеві 
Олександру Ягеллончику мир та союз для спільних 
військових дій проти Московської держави. Казанський 
хан Мухамед-амін теж прислав свого посла, пропонуючи 
королеві Польщі союз проти Москви. Князеві Василю 
було не до дружини, тому Соломонія ще більше 
віддалилася від чоловіка, знаходячи розраду в розмовах 
з Костянтином Острожським.  

В цей час сильно захворів князь литовський, 
король Польщі та Русі, Великий князь Олександр 
Ягеллончик. Скутий паралічем, князь не довго мучився 
та в тому ж році помер. По Великому Князівству 
Литовському пройшов слух, що князь Михайло 
Глинський отруїв Олександра. Він, спираючись на 
польське військо, що розгромило кримського хана, хоче 
захопить Велике Князівство Литовське. Наперекір 
чуткам, Глинський одним з перших присягнув новому 
королю, Великому князеві Сигізмунду, синові Казимира 
Ягеллончика. 

Приятельські стосунки між княгинею Соломонією 
та Костянтином Острожським поступово перейшли в 
зовсім довірчі, тому на них мимоволі звернув увагу князь 
Василь. Він став наполегливо вимагати, щоб Острозький 
присягнув йому на вірність, недвозначно натякаючи, що 
у разі відмови може знову закувати його в кайдани та 
посадити в темницю. Князь Острозький розсудив, що на 
волі у нього більше можливостей втекти у Литву, тому 
погодився.  

Після вечері князь Василь тут же призначив його 
командувати пограничним військом та зажадав, щоб 
Острожський негайно відправився інспектувати усі 
пограничні міста. Острожський не став сперечатися та 
пішов у свій зруб, де він, як і раніше, жив та де йому 
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ніхто не заважав, окрім незмінного Луки, який, як завжди, 
залишався на подвір’ї. Думки Острозького були про те, 
як організувати свою втечу, бо князь Василь навряд чи 
залишить його без нагляду. Загін, даний князем йому 
для охорони, швидше вартував Острозького від втечі, 
чим захищав від уявної загрози. Несподівано двері 
скрипнули, і Острозький підвівся з дерев'яної лежанки, 
збираючись зустріти нічного відвідувача. 

— Не запалюй свічку, — прошепотів жіночий голос 
і Костянтин зрозумів, що це княгиня Соломонія. Вона 
знайшла його руки й стиснула своїми долонями, а сама, 
тремтячи від хвилювання та наснаги, притиснулася до 
нього тілом. 

— Князь Василь! — нагадав Острозький, але 
Соломонія гаряче прошепотіла: — Він поїхав у справах 
до брата свого, князя Дмитра Івановича. 

Губи княгині знайшли обличчя князя, і поцілунок 
красномовно розповів про наміри цариці. Князь допоміг 
їй зняти одяг та опустив княгиню на своє ложе, ніжно 
погладжуючи її тіло. Вона притягнула князя на себе, 
пестячи його широкі плечі та вигинаючись вперед своїм 
тілом. Острозький не став зволікати та стримувати себе, 
та заволодів тілом княгині. Після бурхливого закінчення, 
княгиня Соломонія лежала деякий час без руху та 
мовчала, стискаючи руку Острозького, після чого 
піднялася та тихо шепнула на вухо: «Не проводжай!»  

Вона зникла так само, як з'явилася, а князь 
Острозький, приголомшений новим витком їх стосунків, 
відразу подумав, що його завтрашній від'їзд дуже до 
речі: він не зміг би дивитися в очі князеві Василю, не 
видаючи себе. Найбільше Острозький хотів, щоб не 
постраждала Соломонія.  

Він не знав, чому княгиня йому віддалася: 
можливо, через те, що в шлюбі з князем Василем у них 
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не з'явився спадкоємець або Соломонія полюбила 
в'язня Острозького, як опікала усіх знедолених, яким 
допомагала. Що там не було, князь Острозький був 
вдячний їй за дещицю теплих почуттів, отриманих в 
неволі. Виглянувши на вулицю, Острозький не побачив 
Луку на звичайному місці біля порубаних дров та хотів 
вже закрити двері, як почув поспішні кроки. 

— Пан хоче кудись йти? — квапливо запитав 
Лука, але Острозький його заспокоїв: — Дихав свіжим 
повітрям. 

Мабуть, Лука залишився задоволений відповіддю, 
а Острозький подумав про те, що піщальник не помітив 
візиту княгині. Він не знав, що княгиня, перед своїм 
приходом до князя Острозькому відправила служницю 
до Луки, щоб той йшов на кухню вечеряти. Уранці князь 
Острозький поїхав, не попрощавшись». 

— Спостереження зняте: 07 Хейроkъ 7015, 
дух волі та гіркота розлучення ... — промайнуло 
обличчя якоїсь божевільної діви, яке зникло, а перед 
очима княгиня Соломонія з'явився Острозький. 

— Князю, навіщо ти залишив мене одну? — 
вигукнула Соломонія, схопивши за барки князя, що 
схилився до неї. Вона пригорнулася до нього поцілунком 
та відчула поцілунок у відповідь, від чого поплила та 
схопила князя за шию. 

— Я піду за тобою на край світу, — сказала вона і 
додала: — Ти ж знаєш, що я не люблю князя Василя. 

Мабуть, князь Острозький не знав цього, бо 
витріщив на неї очі, а звідкись виникла страшна руда 
звірюка, яка засунула свою пащеку між ними та 
безапеляційно заявила: — Та вона чимось обкурилася! 

Слова рудої звірюки образили княгиню, а, крім 
того, викликали схований глибоко в душі страх, тому 
вона знову притиснулася до князя Острозькому та 
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запитала: — Ти заохочуєш своїх слуг говорити своїй 
любій таку гидоту? 

— Він мені не слуга, — сказав князь Острозький, а 
княгиня Соломонія відразу зрозуміла, що він зовсім не 
князь, а якась скотиняка, що скористалася з її 
безпорадності. 

— Де я? — запитала вона, озираючись.  
— Ти на планеті Аре, — сказала «скотиняка», яка 

її цілувала, а підла руда звірюка процідила через зуби: 
— Що ти з ним цяцькаєшся, він тебе убив, не 
роздумуючи! 

Те, що вона вже раз вбила «скотиняку», княгиню 
порадувало. Втім, «скотиняка» не така вже противна, а 
зовсім молода та симпатична. Що ж він зробив їй такого, 
що вона його вбила?» 

— Мене звати Вася, — представилася 
симпатична «скотина», а вона відповіла: — А мене ... — 
і замовкла, бо не знала, що сказати». 

— А тебе звуть Крін Кріт, — нагадав підлий кіт та 
докірливо сказав Васі: — Не знав, що ти западаєш на 
хлопчиків-вбивць! 

— Шановний Крін Кріт, ти не скажеш, як нам 
дістатися до Чахерода? — запитав Вася на місцевому 
діалекті, а Туманний Кіт гидко посміхнувся та сказав:  

— Він не пам'ятає свого імені, а ти йому про 
якийсь Чахерод. 

— Чому не пам'ятаю, пам'ятаю, — сказав Крін 
Кріт, тим самим показуючи, що розуміє земну мову кота. 
Повернувшись до Васі, Крін Кріт повідомив: — Мене 
звуть Фате. 

— Наскільки я зрозумів, Крін Кріт зізнався, що він 
жіночої статі, — сказав Туманний Кіт, але Вася йому не 
повірив. Щоб переконатися, кіт шмигнув під її широкий 
одяг, але Фате, як вона себе називала, підскочила, як 
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різана та забралася Васі на голову. Під балахоном, крім 
тіла, нічого не було, бо Вася відчув її голі ноги, що 
стискали йому голову. Правда, ноги стискали Васіну 
голову все сильніше та сильніше, а Фате грізно сказала 
коту: — Якщо ти ще раз на мене кинешся, я зверну 
голову твоєму господарю. 

— Він мені не господар, так що зверни йому 
голову, а я, натомість, відірву твою, — сказав кіт 
місцевою говіркою, бо користувався словами у Васіній 
голові, а Фате відчула, як хтось стрімко стискається її 
горло. 

— Використовувати дімензіальні сіточки на 
планеті Аре заборонено, — прохрипіла Фате та додала: 
— Зараз сюди прилетять бжуї та вас посадять у 
в'язницю. 

— Що ще за бжуї? — здивувався Туманний Кіт та 
знову порився у Васіної голові, яка повільно, але 
неухильно втрачала свідомість. Дізнавшись про 
значення слова, Туманний Кіт звернувся до Фате, яка 
теж задихалася: — Дурепа, ваші поліціянти нас не 
бачать, бо наші дімензіальні сіточки перевернуті догори 
дном. 

Фате не повірила та незабаром, разом з Васею, 
вирубалась з цього Всесвіту. Сірий туман всмоктав її та 
відразу кинув униз. 

— Спостереження: 07 Вейроkъ 7023, дух 
протистояння, — наздоганяючи її, повідомила 
осоружна дівиця, а Фате зрозуміла, що буде небажане 
продовження знущань з неї, тому приготувалася до 
болю. Поруч летіли темні та світлі душі, ворогуючи ще 
до того, як вони отримали обрані тіла. Вона вибрала 
самотню постать на березі ріки та закрила очі, щоб 
прийняти біль, але нічого не відчула. 
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«Князь Острозький стояв на березі Дніпра та 
довго дивився на воду, яка швидко неслася уздовж 
берегів, втікаючи на південь, де ще тепло, покидаючи 
Велике князівство Литовське з осінніми нічними 
туманами й сльотою. Багато води Дніпром сплинуло в 
море Руське, а ще більше бід перейняла на себе земля 
руська. Знову підступний ворог прийшов на землю 
Литовського князівства, то є тільки один спосіб впливу 
на нього – війна до переможного кінця. 

На іншому березі, десь там, за густими та ще 
зеленими заростями дерев, знаходилося військо 
одвічного ворога Литви та Русі – Московії. Сутінки, що 
настали, приховали протилежний берег, але доводилося 
чекати, бо терпіння – одна із доблесті нелегкої 
військової праці. 

— Пане гетьман чи не пора? — почув Острозький 
нетерплячий шепіт за спиною, упізнаючи свого вірного 
слугу Луку. Колись Острозький, за вказівкою князя 
Василя, виїхав в Тулу оглядати пограничні полки, а 
насправді рвонув в Литву. Лука, пищальник 
Московського князя Василя, наглядав за полоненим 
литовським гетьманом, тому переслідував його та 
наздогнав, після чого разом з Острозьким втік з Московії 
в Литву.  

Тільки дивом їм вдалося врятуватися від 
полювання на втікачів, покружлявши по лісах та 
болотах, поки не досягли Литви, а тоді вже дісталися до 
Вільно. Великий князь Литовський, Сигізмунд, з радістю 
зустрів Острозького, повернув йому землі та вручив 
гетьманську булаву. А Лука так і залишився при князеві 
своєю людиною. 

Відвідавши свій рідний Острог, князь вирушив на 
війну з Московією, що знову почалася. Попри те, що 
війна швидко закінчилася перемир'ям, кримські татари, 
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нацьковані Московським князем Василем, вдерлися в 
князівство литовське, розоряючи міста та селянські 
подвір'я. Довга та руйнівна війна з татарами закінчилася 
їх розгромом під Вишневцом. Князь Острозький малими 
силами здолав двадцяти чотирьох тисячний загін Менглі 
Гірея. 

Як тільки татарський хан запросив миру у 
Литовського князя Сигізмунда, так відразу заворушилася 
Москва. Влітку московіти штурмом узяли Смоленськ та 
рушили далі, захопивши Мстислав, Самосил та Кричев. 
Розоряючи литовські землі, вони досягли лівого берега 
Дніпра в Орші. Вісімдесяти тисячне московське військо, 
послане князем Василем, очолював князь Михайло 
Булгаков, на прізвисько Голиця, а за ним наглядав 
царський конюший Іван Челяднін.  

Їм назустріч Великий князь Литовський Сигізмунд 
послав Костянтина Острозького. Польний гетьман Юрій 
Радзивіл з Києва командував шістнадцяти тисячною 
литовською кіннотою. Януш Сверчевський керував 
п'ятитисячною важкою польською кіннотою, яка, разом з 
легкою кавалерією Войцеха Самполинського налічувало 
чотирнадцять тисяч осіб. Сюди слід додати три тисячі 
найманої піхоти з Сілезії та дві з половиною тисячі 
добровольців з Чехії. 

Попереду діяв загін маршалка Івана Сапіги разом 
з князем Юрієм Слуцьким зі своєю дружиною. Крім того, 
була королівська артилерія та інженерно-саперна рота 
міщанина Яна Башти. Передовий загін під 
командуванням Івана Сапіги в першій сутичці з 
передовими московськими полками на річці Березіна 
розбив їх, тому московське військо відступило до Орші. 
Декілька сутичок з московітами сталися на переправах 
через річки Бобер та Друть. 
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— Пане гетьман, пора, — знову нагадав Лука, 
показуючи на протилежний берег: там з’явилися 
литовські кіннотники, які переправилися ближче до Орші 
та прискакали сюди, щоб прикрити наведення плавучого 
моста. Зраділий Острозький озирнувся та сказав: — Так, 
так, нехай Ян Башта спускає бочки!  

Лука махнув у бік лісу, і сірі тіні повільно потекли 
до берега, перетворюючись на людські постаті з 
бочками та колодами на плечах. Незабаром на хвилях 
захитався плавучий міст, за ним другий та третій. Босі 
безшумні тіні швидко перебігли по хистких стрічках на 
воді та розсипалися по заростях на лівому березі 
Дніпра, займаючи заздалегідь заплановані позиції. 
Незабаром міст зміцнили й переправили піхоту, після 
чого перетягнули гармати. Не гаючи часу, князь 
Острозький побудував своє військо у дві лінії. 

З тилу його військо прикривав Дніпро, а правий 
фланг упирався болотисту річку Кропивну. У першу лінію 
гетьман поставив литовсько-руську кінноту, укріплену в 
центрі польськими панцерниками. У другій лінії стала 
піхота та польова артилерія під командуванням Ганса 
Вейса та Ян Бехема з Нюрнберга. До ранку все військо 
Острозького зайняло свої позиції, готове битися з 
грізним супротивником. 

Московіти чекали литовського гетьмана. Вони 
розташували своє військо на пагорбу у два ряди та 
посилили центр по дорозі на Дубровну додатковим 
резервним загоном. З правого флангу знаходився Іван 
Челяднін з важкою кіннотою, лівий фланг захищав 
московський загін під командуванням Михайла 
Булгакова. Ще два великі кінні загони встали по флангах 
на деякому віддаленні, щоб, у разі оказії, прорватися в 
тил супротивника та оточити. 



Реплікація четверта. Бризге 
 
 

110 

Іван Челяднін, побоюючись, що усі лаври 
перемоги дістануться князеві Булгакову, рано вранці 
відправив своє військо в атаку, збираючись відрізати 
литовське військо від мостів та придавити їх до Дніпра, 
але литовська кіннота, очолювана двома гетьманами, 
Сверчевським та Острозьким, змусила його відступити з 
втратами. Князь Булгаков поблажливо спостерігав за 
потугами на військовому терені придворного конюха, а 
потім підняв вгору свою залізну рукавицю та 
скомандував своєму війську йти вперед. 

Мабуть, пані Невдача прибилася до московітів, бо 
військо Булгакова не змогло здолати литовську кінноту 
на чолі з Київським гетьманом Юрієм Радзивілом, якого 
недаремно називали Геркулесом. З другої лінії війська 
Острозького висунулася наймана піхота Ханса Вейса та 
відкрила вогонь по московській кінноті з флангу. Боярин 
Челяднін в цей час ледве відбивався від литовсько-
руської кінноти, що тиснула на нього, тому й не думав 
допомагати Булгакову, бо сам вже не надіявся вийти 
живим із бою. 

Князеві Булгакову вдалося відійти й відбитися від 
польських панцерників, захищаючи центр, а боярин 
Челяднін пустив вперед свій останній резерв – важку 
кінноту, зім'явши легку кавалерію литовців. Ряди 
литовських та руських вершників розсипалися та стали 
відступати, а боярин радісно прошепотів про себе: «Ось 
вона, моя перемога»! — та махнув білою хусткою, даючи 
наказ переслідувати литовців та розгромити.  

Те, що за цим сталося, зовсім не сподобалося 
Челядніну – немов грім серед ясного неба, загуркотіли 
гармати, розносячи в клапті коней та вершників. Через 
деякий час залишки важкої кінноти Челядніна втікали у 
бік крутих берегів річки Кропивни. Навздогін ним, 
розправивши крила за спиною, летів резервний полк 
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польських гусарів. Після жахливої м'ясорубки увесь 
лівофланговий кінний загін Челядніна був притиснутий 
до боліт коло річки Кропивни та знищений там. Сам 
Челяднин спробував втекти, залишивши князя 
Булгакова наодинці з Острозьким. 

 
Московіти, тікаючи, кидалися з крутих берегів ріки 

Кропивна, намагаючись її переплисти, але стріли 
доганяли їх і в воді. Живі та мертві тіла московітів 
змішалися й загатили всю річку. Ян Бехем переніс 
вогонь з гармат на резервне московське військо, а 
польські панцерники ударили по головних силах під 
керівництвом князя Булгакова. Московіти змішалися, 
зважаючи на розгром лівого крила, та стали безладно 
втікати у бік Смоленська. Челядніну так і не вдалося 
уникнути полону, як і князеві Булгакову, якому довелося 
просидіти у в’язниці сорок років». 
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— Спостереження зняте: 08 Вейроkъ 7023, 
запах пороху, поразок і перемог ... — вигукнула 
розпатлана дівиця, заглядаючи в обличчя князя 
Острозького. 

*** 

Нумес Ларте сидів на березі озера в центрі 
Бризгерода, в єдиному місці, де круті береги не 
заважали пришвартуватися судну, яким користувався 
мурде Бризге та його нуми. Будь-які інші засоби 
плавання на озері заборонялися з причини безпеки 
Бризге. Немов чорні тіні, снували по площі морве. Нумес 
уважним поглядом плив по чорному морю капюшонів, 
вишукував підозрілі рухи та спостерігав за блідими 
обличчями морве, що миготіли перед очима. Вбивця, 
який знищив мурде Ільме, обов'язково прийде сюди, бо 
іншого шляху, щоб наблизитися до мурде Бризге, немає.  

У звичайному житті жителі Бризгерода 
доставляли мало клопоту, зрідка вбиваючи один одного, 
у що нуми ніколи не втручалися, а випадків нападу на 
мурде і зовсім не спостерігалося. По правді сказати, 
морве були аполітичні, а правителі в їх житті відігравали 
незначну роль. Посада правителя мурдеону вважалася, 
як чак, але охочих стати мурде завжди було мало. 
Зазвичай обирали для себе необтяжливі чаки, за якими 
приємно полювати, не дуже напружуючись.  

Занурений у свої думки, Нумес Ларте почув у 
найближчому провулку гучний ляскіт та схопився, 
міркуючи, що йому робити: йти туди самому чи 
направити нумів. Проблема вирішилася сама собою, бо 
два нуми в червоних плащах вже тягли до нумеса двох 
морве, одним з яких виявився зовсім незрілий морвяко. 

— Як звати? — запитав нумес Ларте у морве, 
зовсім не звертаючи увагу на недозрілого морвяко. 
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— Трутте, — назвався морве і нумес трохи не 
розсміявся: не часто зустрінеш морве з таким дивним 
ім'ям. Морве розповів, що морвяко стибрив у нього чак, 
а Трутте його повернув. Поглядаючи на руку Трутте у 
крові, Ларте запитав: — Хто тебе поранив? 

— Мене поранив чак, — відповів Трутте, 
показуючи штуку з уве в іншій руці. Ларте забрав чак та 
зацікавлено роздивлявся його, а Трутте обережно 
попередив: — Не чіпайте кривий важіль, інакше 
отримаєте поранення. 

Слова Трутте зацікавили нумеса ще більше і він 
натиснув на гачок. Пролунав постріл, а потім голосно 
завив Ларте: куля влучила йому в ступню ноги. 
Підстрибуючи на одній нозі, нумес верещав на всю 
площу, так що невдовзі навколо стало червоно від 
плащів нумів, що прибігли чи знаходилися поблизу. 

— Заарештувати! — крикнув Ларте, і нуми 
кинулися на Трутте. Морвяко, маленьке гаденя, відразу 
змився, бо сидіти за ґратами, а ще гірше – у ямі з ґране, 
йому не хотілося. Трутте посадили в човен, яка 
попливла в бік острова посередині озера.  

«Як вдало!» — подумав Трутте: виконати 
доручення Фате на острові набагато легше, ніж в 
Бризгероде. Його замкнули в камері з ґране, а чак у 
вигляді револьвера відібрали. Мурде Бризге, дізнавшись 
про подію, не втримався та попрямував до камери, щоб 
самому побачити морве з ім'ям Трутте та розпитати його 
про цікавий чак, який має властивість поранити людей. 

Коли він з'явився перед кліткою, Трутте впізнав 
його, бо колись був присутній при зустрічі свого батька з 
мурде Бризге. Уважно розглядаючи револьвер, який 
вручив йому Ларте, що кульгав на одну ногу, мурде 
Бризге з цікавістю втупився на Трутте, що сидів за 
ґратами.  
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— Фате знаходиться біля західного виходу в 
пустелю та буде мене там чекати, — випалив Трутте та 
зітхнув, бо стримав своє слово та виконав завдання 
Фате. 

— Навіть так?! — здивувався мурде Бризге та 
запитав у Трутте: — Ти її знаєш? 

— Так, вона вбила мого батька, — відповів 
Трутте. 

— Я тебе знаю, — сказав Бризге, напружуючи 
свою пам'ять, — ти не Трутте, ти ... мурдене Ільме! 

Він наказав нумесу Ларте вирушити до західного 
виходу в пустелю та схопити Фате, а Трутте звільнити. 
Коли нумес Ларте, кульгаючи, пішов слідом за своїми 
нумами, щоб виконувати завдання мурде, Бризге 
запросив Трутте до себе додому. Розташувавшись на 
відкритій веранді, мурде Бризге сказав Трутте: — 
Співчуваю твоїй втрати, я знав мурде Ільме, як доброго 
сусіда. 

Трутте промовчав на слова мурде, бо «сусіди» не 
завжди мирилися один з одним, а Бризге включив свій 
кап та перед ним виник напис з малюнком скелета 
мурде Ільме:  

«Тут підготували місце для тебе». 
— Я був присутній, коли Фате готувала це 

повідомлення, — сказав Трутте, а мурде Бризге 
посміхнувся та запитав: — Невже вона щиро думає, що 
зможе мене вбити? 

— Фате досить дивна мурдессе, — сказав Трутте 
та задумливо додав: — Мені здається, що вона 
доб'ється свого та стане кантером. 

Мурде Бризге здивовано втупився на Трутте, а 
потім зареготав, як навіжений. Він сміявся досить довго, 
після чого підійшов до Трутте і поплескав його по плечу: 
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— Ще ніколи я не отримував такого задоволення, 
як зараз. Ти мене розсмішив до кольок у животі. Я 
думаю, що ми, після смерті твого батька, будемо 
добрими сусідами.  

Він простягнув Трутте його револьвер та сказав:  
— Забирай свій чак та тримай його під замком — 

він небезпечний для всіх та для тебе, — мурде 
довірливо повідомив Трутте: — Я теж збираю 
смертельні чаки та колись, після того, як стану 
кантером, покажу свою колекцію. Повір мені – у мене є 
чим зустріти будь-якого вбивцю. А ти побережи свою 
рану. 

Мурде Бризге з посмішкою показав Трутте на його 
руку, замотану ганчіркою. Трутте зрозумів, що його візит 
завершився, завдання Фате він виконав, тому встав, 
стискаючи в руках револьвер. Мурде Бризге теж встав, 
все ще посміхаючись, та по-дружньому поклав руку на 
плече Трутте.  

— Заходь до мене в будь-який час, — сказав 
мурде Бризге і в цей час пролунав постріл. 

Трутте з подивом дивився на мурде Бризге або на 
те, що від нього залишилося. Голова мурде розкололася 
на три частини й від її виду у Трутте запаморочилася 
голова. Перемагаючи запаморочення, Трутте 
розгублено дивився на револьвер у своїй руці, не 
розуміючи, як він міг вистрілити.  

Як в сповільненому фільмі мурде Бризге гепнувся 
на підлогу, а навколо його голови утворилася калюжа 
крові упереміж з мізками. Трутте озирнувся навколо, 
розуміючи, що поруч нікого немає, та хотів вже 
прошмигнути через вхідні двері навтьоки, але вони на 
диво повільно відчинилися, і на порозі веранди з'явився 
нумес Ларте. Розуміючи невідворотність того, що 
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відбувається, Трутте підняв руки, утримуючи в одній з 
них револьвер та пронизливо закричав:  

— Це не я! 
Він розумів, що його словам ніхто не повірить. 
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Реплікація п’ята. Есте 

— Спостереження зняте: 08 Вейроkъ 7023, — 
вигукнула розпатлана дівиця, заглядаючи в обличчя 
князя Острозького та відразу зникла. 

— Ми повинні знищити їх раніше, ніж московіти 
досягнутий Смоленська, — відмахуючись від дівиці, 
сказав князь Острозький, повертаючись до Геркулеса, 
що стояв поруч із ним, але обличчя київського воєводи 
Юрія Радзвілла дивним чином втратило свої обриси, 
перетворюючись на звірячу морду. 

— Геркулес, що з тобою? Я ж тобі не ворог! — 
обурився князь Острозький, з деяким подивом 
спостерігаючи, як металеві лати київського воєводи 
перетворюються на руду шерсть». 

— Оклигала, дурепа скажена! — сказав Туманний 
Кіт та повернувся до Васі, що лежав поруч:  

— Я ж казав тобі, що краще цю Фате-Крін Кріт 
вбити, інакше вона знищить тебе. 

Фате, слухаючи обуреного кота, знову 
здивувалася реальності своїх бачень та те, що вона 
знову жила життям князя Острозького. Правду сказати, 
про життя на Землі вона мала досить мізерні відомості, 
одержані під час короткочасного навчання в Кембриджі 
та з інформаційних джерел, але ніколи не чула про 
князя Острозького та час, коли він жив.  

Дивно те, що вакар тут ні до чого: останне видіння 
виникло від того, що її душив цей мерзенний звір, якого 
Вася іменує «котом». У переказах народу морве існує 
страшний звір кік, то Фате ще на Землі не сумнівалася, 
що це Васін «кіт».  

В цей час кіт, обурений діями Фате-Крін Кріт, 
натхненно вилизував свою дупу, неначе смакував 
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часточку мармеладу та, між справою, ділився 
глибокодумними тирадами:  

— От мені цікаво, з якою метою ти вчилася на 
Землі в коледжі Трініті? 

— Я не пам'ятаю, — сказала Фате, а кіт, 
залишивши предмет насолоди, глибокодумно промовив: 
— Те, що я з тобою зробив, не йде ні в яке порівняння з 
тим, що я з тобою зроблю, використовуючи керівництво 
середніх віків з допиту відьом. 

Фате не читала праці середньовічних інквізиторів, 
тому сказала коту: — Минуле стерлося з моєї пам'яті. 

— Ти нічого не пам'ятаєш? — запитав Вася, який 
ще не оговтався від задушливого прийому Фате, проте, 
співчуваючи їй. 

— Що я повинна зробити? — наморщивши лоба, 
згадувала Фате. 

— Що? — запитав Вася. 
— Когось убити, — із задоволенням сказала Фате, 

немов дана дія подібна ковтку випитого бризге. 
Заглянувши в голову Фате, Вася дізнався, що на планеті 
Аре вбити ближнього не є злочином. Більш суворо 
караються морве, що використовували дімензіальну 
сіточку. Марнотратство у використанні дімензіальної 
енергії планети карається смертю. 

— Ось в це я вірю, — подав голос рудий кіт. Фате 
машинально відсунулася, а Вася сказав: — Вона тебе 
боїться. 

— І нехай боїться, — сказав кіт, — шкода, що він 
або вона втекла на Землі, інакше б я розклав його або її 
на атоми. 

— Або вона тебе, — усміхнувся Вася, а Туманний 
Кіт запитав: — Кого ти повинна вбити, Васю? 

— Ні, — поспішила сказати Фате та машинально 
додала: — Я його вже вбила! 
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Вона сама здивувалась сказаному, а кіт промовив:  
— Мабуть, ці вбивства ведуть до якоїсь мети. 

Тебе, Вася, недарма запросили на планету Аре, щоб ти 
став кантером. 

— Кантером? — вигукнула Фате та згадала: — Ти 
мурдене Чахе? 

— Скоро ти прочистиш свої мізки та скажеш нам, 
кого треба вбити, — з задоволенням сказав Туманний 
Кіт, а Вася розгублено зашепотів йому на вухо: — Ти 
збираєшся допомагати Фате та вбивати місцевих 
морве? 

— Збираюся, — сказав кіт, — мабуть, на твоє 
місце оголошено тендер, тому всіх супротивників 
потрібно усунути. 

— Фізично? — обурився Вася. 
— Фізично! — підтвердив кіт та додав: — Вася, 

опустися на землю, тут заведено вбивати суперників. 
— Коли я стану кантером, то скасую таке 

суперництво, — сказав Вася, а кіт із задоволенням 
промуркав: — Схвалюю, але для того, щоб ти став 
кантером потрібно прибрати кілька людей. З кого 
почнемо? — запитав він у Фате, яка уважно слухала 
кота. 

— Мурде Бризге, — машинально відповіла Фате, 
а Вася, що вже дозрів убивати супротивників, запитав у 
неї: — Ти теж претендуєш на місце кантера? 

— Я мурдессе Ґране, — з гідністю сказала 
дівчина, а Вася розгублено запитав у кота: — Я її теж 
повинен убити? 

— Фате ти вб'єш потім, — пояснив Туманний Кіт, 
маючи на увазі само собою зрозумілий фінал, та 
заспокоїв Васю: — Зараз ми з Фате союзники, так що не 
потрібно її душити, тим більше цілувати. 
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— Я робив їй штучне дихання! — обурився Вася, 
а кіт промукав: — Де мені знайти таку кішку, яка б так 
робила мені штучне дихання. 

Вася ігнорував інсинуації кота, спостерігаючи за 
тим, як Фате витягує з рюкзака якусь тонку жовту 
тканину. Розправивши тканину, вона пристебнула до неї 
довгу мотузку з петлями та витягла з рюкзака невеликий 
коричневий балон. Фате приєднала балон до тканини за 
допомогою шланга та відкрила кран. Газ, що випускав 
балон, зашипів, а тканина, роздуваючись, 
перетворилася у величезну жовту кулю. 

 
— Стрибай! — сказала коту Фате, і він причепився 

за петлю на мотузці. Коли куля роздулася, як велика 
цистерна, Фате, ледь утримуючи його, обернулася до 
Васі: — Чіпляйся за мотузку! 
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— Ти хочеш позбутися від нас з допомогою 
повітряної кулі? — запитав Вася, а Фате обурено 
крикнула: — Я повинна бути внизу, дурний цехис! 

Почервонілий та ображений Вася, названий 
дурним отруйним павуком, схопився за мотузку, а кіт, що 
висить вище, єхидно спитав:  

— Солодощі та любощі скінчилася? 
Фате звільнила мотузку, обмотану навколо 

забитого в пісок стрижня, та спритно схопилася за петлю 
на кінці. Підтягнувшись, вона вставила ногу в петлю, а 
сама пристебнулась до мотузки ременем. Куля рвонула 
вгору та понесла трійку, що висіла на мотузці в небо.  

Дві пари очей уважно спостерігали за польотом 
кулі, після чого два морве, на деякій відстані один від 
одного, задоволено потирали руки. В цей час Фате 
перевірила напрямок польоту, а потім випустила з 
напівпорожнього балона струмінь у повітря, тому їх 
віднесло трохи в сторону. Попереду виднілася гора, під 
якою розташовувалось місто Бризгерод і, здавалося, що 
кулю несе прямо на ґране. 

— Нам варто піднятися вгору, — попередив Вася, 
але Фате його ігнорувала та мала на це причину – куля, 
піднята висхідним теплим потоком, не дуже відривалась 
від поверхні та забралась на гору і вони зависли над 
жерлом колишнього вулкана. Фате витягла з кишені 
револьвер та прицілилась. Вася, що побачив її 
маніпуляції, уважно дивився вниз, але нічого цікавого не 
помітив, крім острова, на якому розташовувався палац 
мурде.  

Пролунав постріл. Фате відстебнула себе від 
мотузки, а на своє місце причепила револьвер. Спритно 
перебираючи руками, Фате спустилася вниз та зависла 
на кінчику мотузки. 
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— Що ти робиш? Зірвешся вниз! — крикнув Вася, 
спостерігаючи за протилежною стіною жерла вулкана, 
що наближалася з загрозливою швидкістю. Як тільки 
куля минула край кратера, Фате відпустила мотузку та 
зістрибнула на схил гори. Спостерігаючи за кулею, яку 
підняло вгору, Фате помахала рукою та, стрибаючи по 
ґране, стала спускатися до підніжжя гори. 

*** 

Нумес Ларте не дуже повірив мурдене Ільме, 
який взяв собі екстравагантне ім'я Трутте. Навряд чи 
мурдессе Ґране буде очікувати цього дивного Трутте, та 
ще й повідомляти про це мурде Бризге. Тому Ларте, 
жаліючи свою поранену стопу, не став ганятися за 
примарами та відправив на зустріч з Фате кілька нумів, а 
сам залишився в палаці мурде на острові. Як тільки 
пролунав постріл, нумес Ларте, кульгаючи, вискочив на 
веранду та побачив мурде Бризге, що валявся на підлозі 
з розваленою головою. Калюжа крові, упереміж з 
мізками розлилася німбом навколо голови колишнього 
мурде, нагадуючи про те, що життя швидкоплинне, та не 
всі доживуть до тисячі років, щоб стати зюдом. Трутте, 
що стояв поряд з трупом, розгублено тримав у руці 
револьвер та кричав: — Це не я! 

Нумес Ларте витяг зі складок одягу сепп та кинув 
кульку. Тонка струна, слідом за кулькою, обвилася 
довкола шиї Трутте, і він повалився на підлогу, 
хапаючись за горло. Мабуть, в плани Ларте не входило 
вбивство Трутте, бо він, забравши револьвер, надів на 
нього наручники та віддав його нумам, що прибігли, які 
його обшукали, а потім вивели. Ларте порився у речах 
Трутте, але окрім всіляких чаків у вигляді дрібничок, 
нічого цікавого не знайшов. Якщо не вважати на кап, 
знятий з пальця Трутте. Переглянувши пам'ять, Ларте з 
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цікавістю вивудив запис з кістками мурде Ільме та 
побачив, що дане повідомлення передано всім мурде з 
припискою: 

«Тут підготували місце для тебе». 
Оглянувши веранду, Ларте знайшов місце, куди 

потрапила куля, та, з допомогою ножа, з великими 
труднощами виколупав її. Як і передбачав Ларте, куля 
була 45 калібру та, без сумніву, її випустили з 
револьвера Трутте. Покрутивши барабан, нумес Ларте 
переконався в тому, що в ньому три стріляні гільзи. 
Розмірковуючи над вбивствами двох мурде, нумес 
Ларте прийшов до висновку, що мурдессе Ґране навряд 
чи до цього причетна, а раніше затримана Ді не її 
спільниця, а мурдене Ільме. Тоді все ставало на свої 
місця. «Треба ж, убив власного батька, а потім мурде 
Бризге. Далеко піде!» — подумав Ларте та почув, як 
його хтось викликає по капу. 

— Що сталося? — голос кантера був рівним, 
немов мова йшла про якусь дрібницю. Ларте розповів 
кантеру про обставини справи. Вислухавши його, 
кантер вимовив: «Добре, займайся тільки цією 
справою, — та додав у кінці: — Я знаю, що це не 
остання смерть», — після чого відключився. Ларте 
подумав, що боротьба за місце кантера буде 
жорстокою, але Трутте програв ці перегони та вибув 
остаточно – він порушив неписане правило: не дай себе 
зловити, бо треба ретельно приховувати свої сліди. 
Тільки хотілося знати чи є ще спільники у Трутте, бо 
вони можуть діяти автономно. 

Наступна думка, що виникла в голові Ларте, була 
геніальною, принаймні, він так думав. Тому, що вбивці 
дотримуються первинного плану, то вони повинні 
відвідати труп Бризге в пустелі та перетягнути його 
кістки в обраний ними пантеон, а потім зробити 
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фотографію, яку, мабуть, відправлять всім іншим мурде. 
Не зволікаючи, Ларте дав розпорядження приготувати 
на завтра церемонію проводів тіла мурде Бризге в 
пустелю. Те, що це не відповідало традиціям планети 
Аре, не дуже турбувало нумеса Ларте, бо слід було 
з'ясувати, хто швидше: або Ларте, що зловив вбивцю чи 
вбивця, який став кантером. Ларте вирушив на 
локаційну станцію бжуїв, щоб дізнатися чи не було 
останнім часом перевищення використання 
дімензіальної енергії. Оператор, що сидів біля пульта, 
на його питання повідомив, що станція не фіксувала 
ніяких порушень. Вдивляючись у великий екран 
локатора, нумес Ларте побачив дві дивні темні плями на 
карті, які рухалися. 

— Що це таке? — запитав нумес Ларте. 
— Якась аномалія, — придивившись, відповів 

оператор, — джерело надлишкового дімензіальної 
енергії.  

Нумес Ларте не вірив у аномалії, тому зафіксував 
координати темних крапок та викликав капом двох бжуїв, 
щоб вони перевірили ці «аномалії». 

*** 

Фате, що плигнула вниз, змусила Васю 
замислитися над її вчинком: вона зробила це 
спеціально, щоб втекти від Васі та Туманного Кота або 
таке сталося випадково з-за того, що Вася 
нерозторопний та не встиг вчасно зіскочити. 
Звертаючись з цим питанням до кота, Вася отримав 
однозначну відповідь: — Я тобі відразу сказав, що ця 
Фате-Крін Кріт – гадюка та ще й підла! 

Вася думав інакше: у кожній людині є щось 
хороше. Оскільки підлих та противних людей на своєму 
життєвому шляху Вася зустрічав мало, якщо не сказати 
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точніше – зовсім не зустрічав, то він не вірив коту, 
пояснюючи все втратами в котячому вихованні. 

— Що будемо робити? — запитав Вася, радячись 
з котом. 

— Для початку нам слід приземлитися, — сказав 
кіт та з задоволенням вчепився кігтями в жовту оболонку 
кулі. Матеріал виявився досить міцним і кіт застосував 
дімензіальну сіточку, тому його лапи з легкістю бритви 
пошматували смужками тканину повітряної кулі. 
Обмотані залишками тканини, кіт та Вася летіли вниз, 
причому останній кричав, наче йому без наркозу 
свердлили зуб мудрості.  

В метрі від каменя, на якому вони повинні були 
розбитися, падіння зупинилося і вони зависли. Вася, 
лаючись, вибрався з жовтої матерії та став на ноги, 
озираючись. Кіт, який зупинив падіння, зістрибнув на 
камені та теж окинув поглядом околиці. Вони 
знаходилися біля підніжжя гори, навколо якої 
розташовувалася пустеля, що наїжачилася рідкими, 
високими, вивітреними кам'яними скелями. 
Спостерігаючи за горизонтом, кіт побачив у небі дві 
мухи, які поволі перетворилися у два джмелі.  

— Ховаємося! — вигукнув кіт, накидаючи на себе 
сіточку та зникаючи. Вася, слідом за котом, теж зник, 
затамувавши дихання та спостерігаючи за наближенням 
людей, що летіли. Тому, що використання дімензіальної 
сіточки заборонено в інших цілях, крім харчування, то до 
них, ймовірно, наближалися бжуї – енергетичні 
інспектори. 

Приземлившись, бжуї уважно оглянули повітряна 
куля, а ще з більшою цікавістю виявили прив'язаний до 
мотузки револьвер, який один з бжуїв запакував та 
сховав під полами свого тапі. Другий бжуй в цей час 
згортав в рулон оболонку повітряної кулі, яку вони 
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підхопили на руки та полетіли навколо гори, ймовірно, 
прямуючи до вхідного тунелю. 

— Полетіли слідом за ними, — сказав кіт та злетів 
у повітря, перетворюючись в рудий шар, який мчить по 
дузі на іншу сторону гори. Вася кинувся за ним, не 
розуміючи, навіщо їм слідувати за бжуями. Вони 
побачили їх біля входу в тунель, коли бжуї тягли на собі 
легку, але норовисту ковбасу оболонки кулі. Нітрохи не 
побоюючись бжуїв, кіт летів прямо до входу в тунель і 
Вася, як хвостик, слідував за ним. 

— Вам допомогти? — запитав кіт ареанскою 
мовою, вишукуючи слова з голови Васі. Не чекаючи 
відповіді, кіт заліз на згорнуту куля, а Вася підставив 
плече під кінець ковбаски. 

— Спасибі, — обертаючись, сказав останній бжуй 
та додав, мов вибачаючись: — Нам тільки до кана. 

Кіт став керувати процесом транспортування, 
подаючи команди: «Наліво! Праворуч! Пригніть голову!» 
— і заспокоївся тільки тоді, коли Вася прошипів: «Заткни 
пащеку! Нас можуть викрити!» Вони завантажили 
повітряну кулю, пошматовану кігтями кота, на кан, 
вислухавши від канате довгу та незадоволену 
проповідь про затримку рейсу, яку припинив кіт:  

— Справа державної ваги! А чи не ви сприяєте 
вбивцям мурде Бризге? 

Канате тут же змінив пісню та став допомагати 
вантажити жовту оболонку на відкриту платформу кана. 
Один з бжуїв нахилився до кота та тихо сказав:  

— Спасибі! Насправді канате не зобов'язаний нас 
возити. 

Після деякого часу, поки кан добирався до міста 
Бризгерода, у бжуя виникло підозра, звідки невідомий 
звір знає про смерть мурде, хоча про це ще не 
оголосили. Нова думка, яка виникла в голові бжуя, 
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вразила навіть його: «Що робив невідомий звір та 
дивний морве в пустелі?» Поставлене питання 
залишилося без відповіді, бо дивний звір та морве вже 
зійшли з кана, тому бжуй вирішив не засмучувати себе 
різними фантазіями, а доставити знайдену кулю нумесу 
Ларте. 

В цей час Туманний Кіт та Вася знову прямували в 
бік пустелі, тільки з іншого боку Бризгерода. Вася, не 
зовсім розуміючи дію кота, запитав у нього: 

— Ти не підкажеш мені, навіщо та куди ми йдемо? 
— Мій юний друже! — глибокодумно прорік 

Туманний Кіт та завис у повітрі, поклавши лапу на плече 
Васі: — Підкажи мені, що ми побачили, коли потрапили 
сюди? 

— Похорон, — відповів Вася. 
— А не підкажеш мені, кого ховали? — 

примружився кіт. 
— На твоє питання важко відповісти, — чесно 

зізнався Вася. 
— Ти забув, мій юний друже, — тоном ментора 

сказав кіт, — що тут час рухається в інший бік. 
— Ми бачили похорон мурде Бризге! — 

здогадався Вася. 
— Саме так, мій друже, — сказав кіт, — тому ми 

візьмемо участь в похоронах та зловимо Фате, коли 
вона прийде за кістками мурде Бризге.  

Вони петляли по тунелях, поки знайшли той 
самий, з якого відправлялась траурна церемонія. 
Виглянувши назовні, вони побачили знайому пустелю з 
самотніми камінням, що стирчали, як зуби акули. Вася 
нахилився до кота та прошепотів: — Мені здається, що 
за нами хтось ішов. 

— За нами йде дурний незрілий злодюжка 
морвяко, який сподівається вкрасти щось у кота, — 
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голосно промовив кіт та кинув в тунель: — Виходь або я 
тебе зловлю та з'їм? 

Якщо в тунелі хтось і був, він не збирався 
показуватися, а зачаївся та чекав. Кіт обернувся та 
запитав: — Вася, як ти думаєш, недозрілих морвяко 
краще їсти сирими чи варто їх підсмажити на вогнищі? 

Вася, розуміючи, що кіт грає в кішки-мишки з 
невідомим переслідувачем, сперся руками на свою 
палицю та підтакнув йому: — Краще підсмажити, то мені 
шматочок дістанеться. 

— На мене дуже мало м'яса і ви залишитеся 
голодними, — промовив морвяко, піднімаючись з-за 
каменя, але залишаючись на місці.  

— Як тебе звати? — запитав Вася. Недозрілий 
здивовано сказав: — У мене ще немає імені. 

— Буде тобі ім'я Шахрай, — сказав Вася, але ім'я, 
вимовлене земною мовою, нічого для морвяко не 
значило. Він кілька разів повторив: «Жюле! Жюле!» — і 
Вася погодився: — Хай буде Жюле 

— Що ти хотів у нас вкрасти? — запитав Вася, а 
Жюле, у відповідь, запитав його: — Хіба ви не носите з 
собою свої чаки? 

— Боюся тебе засмутити, Жюле, але у нас з 
собою нічого немає, — сказав Вася та побачив 
засмучене обличчя морвяко, тому запропонував: — Ти 
можеш вкрасти у кота хвіст. 

В цей час почулися музика, зовсім несхожа на 
земну, але мінорні ноти, що переважали в мелодії, 
дозволяли віднести її до траурних.  

— Ховають мурде Бризге, — сказав Жюле, а Вася 
здивувався: за традицією, несли покійника в пустелю на 
наступний день. «Навіщо вони поспішають?» — подумав 
Вася та посторонився біля входу, бо до них 
наближалася похоронна процесія. Попереду, по ширині 
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всього тунелю, в кілька рядів крокували музиканти з 
різними інструментами, які, безсумнівно, для їх 
власників були чаками. За музикантами несли покійника 
в посудині з ручками, який теж був чаком і його позичав 
власник посудини в обмін на інші чаки, вже непотрібні 
небіжчикові. 

За покійником йшов натовп морве, в яку пірнув 
Жюле, сподіваючись поживитися на чаки. Вася та кіт 
приєдналися до траурної процесії, крокуючи ззаду. 
Через деякий час місця здалися знайомі, а похоронна 
процесія зупинилася.  

Посудину відкрили, звідки витягли труп та 
притулили його до каменя, а якийсь морве почав 
говорити про небіжчика, перераховуючи його заслуги. 
Вася уважно озирався навколо, сподіваючись помітити 
себе та кота, коли вони з'явилися тут вперше, але для 
цього часу вони виявилися невидимими.  

Ніхто з морве не помітив, як рука мурде Бризге 
поворухнулася, і кап зіслизнув з його пальця, а потім 
блиснув, віддзеркалюючи місцеве сонце, та розчинився 
в повітрі. 

Після промов тіло мурде Бризге залишили біля 
каменю та бадьоро, під мажорну мелодію, відправилися 
назад у Бризгерод. Вася потягнувся за процесією, але 
щось потягнуло його за поли тапі. 

— Куди ти поперся!— зашипів невидимий 
Туманний Кіт, і Вася зупинився. Поруч з ним залишився 
Жюле, на якого кіт визвірився: — Котися звідси, поки я 
тебе не з'їв! 

Жюле слухав невидимого кота, проте, залишався 
на місці. Втім, кіт марно напружувався, бо ні один морве 
з натовпу не озирнувся, залишаючи тіло мурде Бризге в 
пустелі.  
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— Сховайся за ґране, — крикнув Туманний Кіт, — і 
щоб я тебе більше не бачив. 

Жюле сховався за найближчим каменем та 
нагострив вуха, чекаючи якогось події, адже недарма 
цей дивний звір, що розмовляє, іменований Туманним 
Котом, та дуже дивний морве на ім'я Вася щось 
затівають. Жюле здавалося, що вони, взагалі, 
інопланетяни, бо дивна рожева шкіра у Васі зовсім не 
схожа на колір шкіри морве – злегка зеленуватий. Ще 
Жюле думав, що Вася хворий та побоювався, що його 
хвороба заразна, тому намагався триматися від нього та 
його звіра на відстані.  

Тіні від високих ґране ставали все довшими, поки 
не занурилися в сутінки, бо місцеве світило закотилося 
за горизонт. Вася, сховавшись за каменем, чув над 
собою хропіння невидимого Туманного Кота, що завис у 
повітрі. За сусіднім стовпом дрімав Жюле, не 
дочекавшись пригод. Вася, широко позіхаючи, прив'язав 
мотузку до руки мурде Бризге та теж задрімав, 
спираючись на стовп з ґране. 

Мотузка сіпнулася, і розбудила Васю. 
«Безсумнівно, це Фате!» — відразу подумав він, 
вдивляючись у сутінки, але нічого не побачив. Щоб 
розвіяти сумніви, Вася використав дімензіальну сіточку, 
але вона йому не допомогла – крім кота та Жюле, що 
дрімав, навколо не було ні душі. 

— Користуватися дімензіальної сіточкою в інших 
випадках, крім харчування, заборонено, — промовив 
мурде Бризге. Вася, спантеличений тим, що мертві 
говорять, уважно подивився на труп мурде Бризге, але 
він був мертвий, як ґране. Все його обличчя вкривала 
чорна фарба – посмертний опес. 
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— Тобі варто померти, бо скоро приповзе папух23 
та стане тебе їсти, — нагадав Вася тілу мурде Бризге, а 
сплячий в повітрі кіт пробурчав: — Розмовляти з 
небіжчиком, особливо вночі, погана прикмета. 

— Я швидше живий, ніж мертвий, — промовив 
мурде Бризге. Крім губ, у мурде Бризге не ворухнувся 
жоден м'яз, якщо не вважати вічну рибку в посудині на 
лобі в якості чаку. 

— Це ненормальний гнюс, не знайшов живого 
тіла, і вселився в труп, — пояснив кіт та попередив 
здивованого Васю: — Ти дарма з ним дружбу водиш, він 
забере твоє тіло, і ти замість нього станеш гнюсом. 

— Я не менш адекватний, ніж кік, що бовтається в 
повітрі, — відповів мурде, але Вася помітив, що навіть 
губи у трупа не ворушаться. 

— Кінчай розмовляти, — сказав кіт, звертаючись 
до гнюса — ти сполохає нашу здобич. 

Деякий час панувала тиша, яку знову порушив 
гнюс. 

— Мене гризуть сумніви, — проскрипів мурде 
Бризге, на що Туманний Кіт відповів: — Тебе вже гризе 
папух та, навіть, два, ...ні...три ... або чотири.... Ніколи не 
спостерігав такого апетиту! 

— Я вмираю, — поскаржився гнюс, але на його 
скаргу ніхто не відгукнувся. Вася загорнувся в 
дімензіальну сіточку та відключився від світу, щоб не 
бачити ненажерливих папухов, які протягом пари годин 
залишили від трупа тільки кістки. Небо на сході посіріло 
та незабаром з-за обрію визирнуло гаряче місцеве 
сонце. А Фате так і не прийшла. 

*** 

                                                           
23  папух — пожиратели мёртвих тел. 
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Попри те, що нумес Ларте був невидимим, його 
голова повільно нагрівалася, та ще доводилося 
жмуритися, бо місцеве сонце сліпило очі. Дімензіальна 
сіточка споживала багато енергії, але у нумеса Ларте 
був необхідний посадової запас, тому дане 
марнотратство його не турбувало. Нумес другий день 
спостерігав за дивною парою, яка поставила Ларте в 
глухий кут та змусила стежити за нею. 

По-перше, послані Ларте бжуї, замість виявлення 
дивною аномалії у вигляді чорних плям негативною 
дімензіальної енергії, знайшли жовту кулю з прив'язаним 
до мотузки револьвером. З револьвера явно стріляли та 
він був подібний на револьвер мурдене Ільме. Можливо, 
що Трутте не винен, і стріляв не він, а хтось на кулі, 
пролітаючи над островом, де перебував дерод мурде 
Бризге.  

По-друге, при допиті бжуїв, вони розповіли про те, 
що їм допомагав якийсь дивний морве з блідо-рожевою 
шкірою обличчя та дивний рудий звір, що розмовляв. 
Цілком ймовірно, що ця дивовижна парочка летіла на 
кулі та зробила постріл. 

По-третє, знаючи, що Фате прийде до трупа 
мурде, нумес Ларте зробив засідку, зарившись у пісок 
біля місця, де збиралися залишити тіло мурде Бризге. 
Він бачив усю церемонію, а потім виявив, що біля трупа 
залишилися два молодих морве: один з них, недозрілий 
морвяко, який намагався вкрасти револьвер у Трутте, а 
другий, з рожевою шкірою, підходив під опис бжуїв. Не 
вистачало тільки рудого звіра та Фате, тоді злочинна 
зграя була б в зборі. Настала ніч, а Фате так і не 
з'явилася. Юні морве безтурботно спали біля трупа 
мурде Бризге, немов прийшли сюди відпочити. 
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Коли настав ранок, то голова нумеса Ларте, що 
стирчала з піску, знову стала невидимою, а обидва 
морве, як і раніше дрихнули біля обгризеного скелета 
мурде Бризге. Знічев'я, Ларте повернув голову злегка 
назад та помітив на самотній скелі темний силует. 
«Невже птиця?!» — здивовано подумав Ларте, бо на 
планеті Аре всяка живність давно вимерла.  

Мабуть, нумес помилявся, взявши вивітрений 
ґране за живу істоту, бо «птах» завмер та не ворушився. 
Відвернувшись від скелі, Ларте терпляче чекав появу 
Фате, але дочекався тільки того, що обидва морве 
прокинулися та почали про щось сперечатися. Ларте 
нагострив дімензіальну сіточку та почув їх розмову. 

— Кого ми чекаємо? — питав недозрілий морвяко, 
якого молодий морве називав дивним ім'ям «Жюле». 

— Ти можеш не чекати та йти звідси, — пролунав 
чийсь голос, але хто це сказав, нумес Ларте не бачив 
навіть з допомогою дімензіальної сіточки. 

— А якщо Фате не прийде, — запитав молодий 
морве і невидимий відповів: — Якщо не прийде, ми 
заберемо з собою кістки мурде Бризге, і тоді їй 
доведеться шукати нас. 

— Ви забираєте мене з собою? — запитав хтось, і 
Ларте побачив, як заворушилися кістки мурде Бризге. 

— З тобою взагалі ніхто не розмовляє, — сказав 
хтось комусь і нумес Ларте подумав, що він сходить з 
розуму. В цей час Ларте почув шум в повітрі та побачив, 
як до нього наближаються два бжуї. Нумес їх пізнав, то 
вони знайшли жовту кулю. Завмираючи над ним у 
повітрі, перший бжуй повідомив: 

— Ви заарештовані за перевищення ліміту 
дімензіальної енергії. 

— Я ж на завданні, — обурився нумес Ларте, 
побоюючись того, що його розкриють злочинці, але бжуї 
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були невблаганні: — Ви заарештовані за перевищення 
ліміту! 

Вася з котом теж бачили бжуїв та спостерігали, як 
вони, немов ріпку, висмикнули тіло Ларте з піску та 
потягли впертого нумеса в бік Бризгерода. Було 
зрозуміло, що не тільки вони чекали Фате. У Жюле 
знайшовся мішок, в який скинули кістки мурде Бризге і 
Вася закинув його за плече.  

— Мені незручно в мішку, — заскиглив гнюс, і 
Вася струснув мішок, чому кістки мурде Бризге загупали 
один про одного. 

— Припиніть знущатися! — вигукнув гнюс в мішку 
та додав: — зрештою, я можу йти сам. 

— Іди, — сказав Вася та висипав кістки на пісок. 
Кістки зібралися та піднялися, після чого попливли поруч 
з Васею. 

— Куди ми йдемо? — запитав гнюс і Вася 
відповів, вельми задоволений тим, що звільнився від 
вантажу: — Ми йдемо в місто, де зустрінемо одну даму, 
якій віддамо тебе. 

— Навіщо я потрібен дамі? — запитав гнюс. 
— Вона залишить тебе в хорошій компанії 

скелетів, — пояснив Вася. 
— Там є з ким поговорити? — поцікавився гнюс, і 

Вася заспокоїв: — Там тебе уважно вислухають, не 
перебиваючи. 

— Це добре, — замріяно сказав гнюс та попросив: 
— Мені б яке-небудь ім'я. 

— Чим тобі не подобається ім'я Бризге, — запитав 
Вася. 

— Воно занадто сире, — відповів гнюс, і Вася 
запропонував: — Назви себе Зомбі. 

— А що це значить? — запитав гнюс і Вася щиро 
відповів: — Мудрий морве. 
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Гнюсу ім'я сподобалося, і він всю подальшу 
дорогу повторять його на всі лади. 

— Попроси дурня богу молитися, — пробурчав 
Туманний Кіт, все ще перебуваючи в невидимому 
вигляді. Коли вони, знемагаючи від спеки, підійшли до 
гори, під якою знаходився Бризгерод, кіт розшукав 
потрібний тунель, і вони спустилися в печеру, де Фате 
розмістила кістки мурде Ільме. Кіт посадив скелет мурде 
Бризге біля кісток мурде Ільме та звідкись дістав кап 
мурде Бризге. Зробивши знімок, Туманний Кіт додав 
повідомлення:  

«Тут підготували місце для тебе», — та передав 
його всім живим та не живим мурде, в тому числі й Фате. 
Вася, спостерігаючи за цими маніпуляціями, запитав у 
кота: — На що ти сподіваєшся?  

— На те, що Фате, побачить знімок та обов'язково 
припреться сюди, щоб перевірити, — сказав Туманний 
Кіт та надів кап на кісточку пальця скелета мурде 
Бризге. 

— Спасибі, — сказав гнюс Зомбі, — у мене ніколи 
не було такого чаку. 

— У тебе ніколи не було чаків, — безжально 
сказав кіт та махнув Васі: — Пішли. 

— Куди? — запитав Вася. 
— У засідку, — відповів кіт, забираючись вище, а 

гнюс Зомбі повідомив: — Я буду на шухері! 
«Звідки він знає земні злодійські терміни !?» — 

подумав Вася та виявив, що гнюс безсоромно риється в 
його гліфомах. Вони сховалися за скелею, і Туманний 
Кот повідомив Васі:  

— Ти перший на вахті, а я подрімаю. 
Кіт завмер у повітрі, скрутившись в калачик та 

засунувши свій ніс у хвіст, а Вася з-за каменя споглядав 
два скелети, які, як йому здалося, злегка світилися в 
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темряві. Жюле загорнувся у своє тапі та теж заснув. З 
іншого боку печери, в різних місцях, дві пари очей 
спостерігали за скелетами.  

Вище за всіх перебувала Фате, яка, з посмішкою 
на губах, спостерігала за виставою, а потім, дуже 
задоволена собою, легкою тінню прослизнула в 
непомітну нору, сховану скелею. Ступаючи дуже 
обережно, щоб не порушувати тишу, вона, подекуди 
навприсядки, дісталася до виходу нори та попала в 
виробниче приміщення місцевої електричної підстанції 
для зарядки кана. Відкривши двері ключем, Фате 
пройшла уздовж рейок до зупинки, а коли кан зупинився, 
сіла на відкриту платформу. 

«Краще не придумаєш!» — радісно подумала 
Фате та позеленіла: порушуючи гармонію свята, бо 
мерзенний Вакар відкусив шматочок її плоті. Тіло 
простромлене болем, включило запобіжні інстинкти, а 
Фате втратила свідомість. 

«Сірий туман її не налякав, а заспокоїв, і вона, 
передчуваючи продовження, вдивлялася в сіру пелену, 
щоб розпізнати темну та світлу примару. На її 
здивування, контури персонажів цієї трагедії виглядали 
виразніше, чим раніше, немов вони обтесалися в цьому 
тумані та придбали людські контури. 

— Мені, поза сумнівом, повезе, — сказав світлий 
персонаж, і Фате здалося, що вона розрізняє його 
обличчя. Темний, як здалося Фате, посміхнувся та 
вимовив: 

— Є така теорія, вірогідності, і вона працює навіть 
тут, — після чого кинув монету вгору. 

— Я ставлю на решку, — повідомив він і Фате, 
напружуючись, втупилася в монету. Замість орла вона 
побачила дивного довгорукого чоловічка з великою 
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округлою головою, на якій стирчала кулька на довгій 
ніжці. 

— Решка! — переможно вигукнув темний та став 
яснішати з голови до ніг. «Дивна решка», — подумала 
Фате, бо на Землі вона бачила монети з уве та привезла 
декілька з собою, як чаки. 

— Спостереження: 26 Дотроkь 7127, колір 
чорно-білий... — посміхнулася їй морвіна та голосно 
клацнула смугастим шлагбаумом. Знову розверзнули 
хмари, то ж душі, білого та чорного кольору, понеслися в 
сторону зеленої планети. Фате злегка відставала, бо 
опускалась останньою, та з цікавістю розглядала густий 
ліс, куди націлились душі.  

Вона розгледіла дорогу, що петляє по лісу, та 
зрозуміла, що кінцева мета десь там. Коли Фате 
опустилася нижче, то побачила мальовничу довгу змійку 
людей у строкатому одязі. Ще здалека вона вибрала 
вершника на коні, який, поза сумнівом, керував цими 
людьми, бо їхав по узбіччю. Він озирнувся назад, а потім 
підвівся на стременах та подивився вперед. Зовсім не 
чекаючи, вона відчула різкий біль та квапливо пірнула у 
вершника. 

«Сагайдачний їхав по узбіччю Муравського шляху, 
спостерігаючи за передніми рядами кінних козаків 
Михайла Дорошенка, які звернули з дороги та пірнули в 
дрімучий ліс. Там, уздовж річки Сосна, йшла дорога на 
Єлець. Пуща стиснула натоптану дорогу, тому козакам 
довелося їхати по двоє в ряду. Сагайдачний зупинився, 
однією рукою спираючись на ріжок кульбаки24, а другою 
прикрив обличчя від сонця та став спостерігати за 
довгим хвостом, який ховався за лісом та тягнувся до 
самого міста Ливни. Стримуючи коней, ближні козаки 

                                                           
24  кульбака — верхове сідло. 
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жмурились від сонця, та усміхалися, спостерігаючи за 
гетьманом, а старий Кривоніс, добре знайомий 
Сагайдачному по турецьких походах, взявся у боки, 
хитро підморгнув йому та затягнув на все горло: 

— Як побачать московіти у полі козака, то 
тікають поза очі, видно тільки срака… 

Рядами козаків, як вітер, зашелестів сміх, а ті, що 
були ближчі до Кривоноса, підхопили:  

— Танцювала риба з раком, а кацапам дуля з 
маком, порубали в лободу, ріж боярську бороду! 

Сагайдачний посміхнувся, а Кривоніс підкрутив 
довгі сиві вусата та знову затягнув тільки що придумане: 

— Вибачай нам, москалику, ми йдемо у гості    
Будем так тебе любити, не збереш і кості. 

Знову ряди козаків вибухнули сміхом, а хтось з 
буйних підняв самопал, щоб стрільнути в небо, але 
Сагайдачний тільки подивився на нього і буян відразу 
заспокоївся. Кривоніс знову заспівав, а нахмурений 
Сагайдачний зігнав суворість з обличчя та посміхнувся, 
чекаючи проходу артилерії. 

До сильно укріпленої Тули по Муравському шляху 
йти двісті з гаком верст, але щоб перемогти ворога його 
слід злякати, бо ляканий вже не воїн. Ливенськую 
фортецю запорожці узяли хитрістю: вночі перейшли 
річку Сосна та несподівано атакували. До ранку жодного 
живого захисника міста не залишилося, окрім воєводи 
Микити Черкаського, якого зберегли для обміну. Звістка 
про взяття козаками Ливни, сильно укріпленого міста на 
півдні Московії, дуже швидко дійде до жителів Тули, як і 
те, що козаки вже захопили Путивль, Рільск та Курськ. 

Тепер військо Сагайдачного прямувало на 
сімдесят верст на схід, в Єлець, фортецю, укріплену не 
гірше Ливни. Те, що вони пішли по Муравському шляху, 
невідоме нікому, навіть польському королеві 
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Владиславу Ваза, який стояв під Вязьмою, чекаючи 
козаків. За свою послугу в розгромі московітів козаки 
домовилися з Владиславом про те, що православна віра 
в Україну не ущемлятиметься, а число реєстрового 
козацького війська збільшиться. 

Крім того Річ Посполита підтвержувала 
адміністративну та судову автономію України під 
управлінням гетьмана, а козацька автономія в Речі 
Посполитій повинна поширюватися на всі українські 
землі. Сигізмунд III, король Речі Посполита та батько 
Владислава, на знак згоди прислав Сагайдачному 
владні клейноди25 – булаву, бунчук, печатку та прапор. 

За тиждень запорожці здолали сімдесят верст та 
підійшли до міста Єлець. У місті скупчилося сім тисяч 
воїнів під керівництвом воєводи Андрія Полева, а сама 
фортеця була добре укріплена. Сагайдачний, 
розуміючи, що облога міста може тривати досить довго, 
використав відому козацьку хитрість: велику частину 
свого війська сховав у лісі, а невеликий загін Михайла 
Дорошенка підійшов до самих воріт фортеці. Єлецький 
воєвода піддався на спокусу та пустив навздогін усе 
своє військо. Переслідуючи козаків, що втікали, Андрій 
Полев вже уявляв, як він доповість новому цареві, 
Михайлу Романову, про свою перемогу. 

Несподівано, основне козацьке військо виступило 
з укриття та розбило московське військо, яке в паніці 
втікало назад, у фортецю. Всю ніч козаки штурмували 
фортецю із залишками московського війська та, після 
вдалої атаки, увірвалися в місто. Козаки перебили усіх, 
кого зустріли зі зброєю, а потім зруйнували фортецю та 
спалили міські будинки».  

                                                           
25  клейноди — війскові знаки, атрибути влади. 
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— Спостереження зняте: 35 Дотроkь 7127, 
колір кривавий... — перелякавши Фате, повідомила 
скривавлена дівиця».  

*** 

Бжуї видерли нумеса Ларте з піску, як морквину, 
та перемістили в камеру з залізними ґратами до тих пір, 
поки його справу не розгляне нумес. А так, як даний 
керівник сидів за ґратами та не міг розглянути свою 
справу, то Ларте світило залишитися там назавжди. 
Розуміючи абсурдність ситуації, він не міг наказати 
бжуям випустити себе, бо вони б його не відпустили, 
тому що немає нумеса. 

І так по колу. 
«Добре, хоч кап не забрали», - подумав Ларте та 

включив віртуальний екран. Зробивши виклик, він почув 
кілька гудків, а потім на екрані з'явився кантер Чахе, 
який здивовано запитав у Ларте: 

— Що ти робиш за ґратами? 
— За перевищення ліміту використання 

дімензіальної енергії мене заарештували бжуї, — 
відповів Ларте. Кантер анітрохи не здивувався, немов 
ця обставина виникає щомиті, та сказав: — Я підвищую 
твій рівень ліміту та віддаю цих бжуїв у твоє 
розпорядження. До речі, ти знаєш, що всім мурде 
злочинці відправили фото скелетів мурде Ільме та 
мурде Бризге з запискою: 

«Тут підготували місце для тебе». 
Не чекаючи відповіді, кантер Чахе відключився ... 
Тут же почувся шум крил та з'явилися два бжуя, 

які відкрили решітку та повідомили: 
— Ваш рівень ліміту підвищений, ви вільні. 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

141 

— Від імені кантера ви відправляєтеся у 
відрядження, — мстиво сказав Ларте та додав: — В 
Уверод26. Будете там очікувати злочинців ... 

Бжуі знали, що Уверод розташований всередині 
колишніх рудникових виробок, а нагорі стоять давно 
зруйновані будинки колишнього роду упереміж з 
домнами, які до нинішніх часів ще димлять та плавлять 
невеликі порції руди для видобутку уве. Хороший уве є 
чаком і його міняють на інші чаки. Особливо цінуються 
рідкісні уве. 

У бжуїв не було вибору, тому вони відразу 
відправилися на місце призначення, а звільнений нумес 
Ларте розмірковував, куди податися для упіймання 
вбивць. Ясна річ, перебувати в Бризгероде немає 
ніякого сенсу, а кого з мурде вони виберуть наступною 
жертвою, залишалося неясно. Кожен з дев'яти мурде, 
що залишилися,  міг бути метою. Кантера Чахе можна 
відкинути, бо він сам відмовився від своєї посади у 
зв'язку з тим, що йому скоро виповниться тисячу років. 
Все одно залишалося багато – вісім мурде! 
Найближчими були мурде Есте та мурде Торе. 

 Хитрий Торе, що живе в каверні вулкана, що діє, 
огородив себе від світу пекучим полум'ям, а з іншого 
боку величезної товщини стіна з ґране. На відміну від 
нього, мурде Есте оточений есте 27 , які навряд чи 
захистять від каверзного вбивці... або цілої зграї вбивць. 
Міркуючи таким чином, нумес Ларте підійшов до зупинки 
кана, щоб відправиться до мурде Есте та захистити його 
від убивць. Коли кан зупинився в центрі Естерода, то 

                                                           
26  Уверод — на мові морве слово «Уве» – означає 
метал. 
27 эстэ — дерево, рослина. 
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перше, про що почув Ларте, було повідомлення про 
вбивство мурде Есте! 

*** 

Бжуї, відправлені у відрядження, перед тим, як 
полетіти в далекі краї, чомусь вирішили, що Ді вже 
відсиділа свій термін за розтрату дімензіальної енергії та 
випустили її. Можливо, вони пошкодували морвіну або 
вона їм сподобалася, бо один із бжуїв дуже зацікавлено 
запитав: — Вам куди? 

— Якомога далі від цього місця, — щиро відповіла 
морвіна, а бжуй запропонував: — Ми летимо в Уверод, 
можу вас понести на руках. 

Другий бжуй не схвалив рішення напарника та 
хмикнув, але відмовляти не став – якщо йому не шкода 
своїх рук, то нехай тягне морвіну. 

— Спасибі, — сказала Ді, а перший бжуй прийняв 
«спасибі» за згоду та підхопив її на руки. 

— Мене звуть Ігохо, — сказав перший бжуй, 
посилено махаючи дімензіальними крилами, та показав 
на другого, — а його – Окоте. 

Другий бжуй знову хмикнув. Летіли через пустелю, 
яка розжарилася, як грубка, але морве, звичним до 
спеки, весь навколишній ландшафт здавався буденним 
та нудним. Ді, відчуваючи себе досить комфортно на 
руках Ігохо, спостерігала за навколишнім пейзажем, але 
жовтий колір піску та скель, які з нього стирчали, зовсім 
не радував око.  

Раптом, Ді виявила дві далекі чорні крапки, а над 
ними яскраво-червону пляму. Вона осідлала Ігохо, щоб 
краще роздивитися, та пришпилила Ігохо ногами по 
боках, щоб він рухався швидше, але бжуй прийняв її 
нетерплячі рухи за флірт та став погладжувати її ногу. Ді 
втупилася на нежданого кавалера та запитала:  
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— Що ти робиш? 
— У тебе ноги не затекли? — знайшовся бжуй, а 

його напарник скорчив пику та знову хмикнув. 
— Попереду хтось є, — замість відповіді сказала 

Ді, а другий бжуй, Окоте, що досі мовчав, запевнив:  
— Зараз наздоженемо. 
Бжуї посилено зажужжали крилами та понеслися 

за далекими чорними крапками. Виявилося, що це 
якийсь морве, за яким в повітрі тягнулася надута кулька 
у вигляді дивного рудого звіра, та морвяко. Молодий 
морве, поглядаючи на них, незворушно крокував по 
пустелі, немов бжуї з Ді на руках, що примчалися до них, 
то звичайне явище. Ді помітила на його обличчі опес та 
з подивом визначила, що юнак з мурдеону Чахе. «Що він 
робить далеко від дому?» — подумала Ді та пошепки 
запитала в Ігохо: — Ти можеш його затримати або 
допитати? 

— Ні, — відповів Ігохо та перестав дзижчати 
крилами. Ді, перебралася йому на руки та здивовано 
запитала: — Чому? 

— Даний морве не порушує дімензіальні правила, 
тому у нас немає ніяких підстав його затримувати, — 
крокуючи по піску, відповів Ігохо та додав: — Він має 
право захищатися та, навіть, вбити нас. 

Ді й сама це знала, але чомусь не додумала. Вона 
зіскочила з Ігохо, чим трохи його розчарувала, та 
запитала у незнайомого юнака: — Як тебе звати? 

— Вася, — відповів морве, і Ді здивувалася: 
такого імені їй не доводилося чути. 

— Мене звуть Ді, — сказала вона та запитала: — 
Куди ти йдеш? 

— У Естерод, — відповів Вася, а Ді радісно 
вигукнула: — Так і я в Естерод 
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— Ми теж в Естерод, — сказав Ігохо, а другий 
бжуй заперечив: — Ми летимо в Уверод. 

— Ми можемо летіти в Уверод через Естерод, — 
сказав Ігохо, але другий бжуй, Окоте, уперся та сказав, 
що повідомить про зміну маршруту нумесу. 

— Ну, розказуй, — вигукнув Ігохо та сказав, 
поглянувши на Ді: — У мене є два вихідних, які я можу 
провести де завгодно. 

Другий бжуй злетів та понісся вперед, наче за ним 
гналися десять зюдів. Ігохо переможно подивився на Ді, 
збираючись отримати схвалення, але вона в цей час 
розмовляла з Васею: — Тобі слід було їхати каном. 

— Мене могли розшукувати, — відповів Вася, 
озираючись на свою кульку. 

— Ти когось вбив? — радісно вигукнула Ді й Вася 
розпливчасто відповів: — Можливо. 

Ігохо насупився. 
Кожен має право вбивати та невинний, якщо не 

спійманий за руку, але навіщо цей Вася відбиває чужу 
морвіну! Ігохо, в ім'я справедливості, яка нахабно 
повернулася до нього спиною, вирішив заарештувати 
нахабу, але момент був невдалий – що подумає Ді! Ігохо 
сумнівався, що вона стане на його бік, бо морвіни 
завжди люблять вбивць, а цього Васю він придушив би 
власними руками. Ігохо подумав, що не потрібно 
подавати виду, а при зручному випадку проломити йому 
голову. Ігохо уявив картину: Вася валяється на піску з 
розбитою головою, Ді схилилася над ним та плаче, а 
Ігохо зі співчуттям обіймає її та лізе рукою до її грудей. 

— Що ти робиш? — запитала Ді, і Ігохо 
розгублено висмикнув свою руку, яка, слідуючи за 
мріями, полетіла виконувати бажання та шукала груди 
під тапі морвіни. Блідо-зелене обличчя Ігохо, набуло 
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темно-зелене забарвлення, але він знайшовся: — Мені 
здалося, що туди поповз вакар. 

— Де?! — вигукнула морвіна та миттєво скинула 
своє тапі. Залишаючись оголеною, вона закружляла на 
місці, але не могла заглянути собі на спину.  

— На тобі немає вакаря, — сказав Вася, 
розглядаючи її фігуру, а Ді розгнівано подивилася на 
Ігохо та вигукнула: — Я тебе зараз вб'ю! 

Вона витягла зі свого тапі короткий меч та 
змахнула перед носом Ігохо, який розгублено сказав:  

— Мені здалося! 
— Наступного разу будь уважним, — сказала Ді та 

спокійно накинула на себе тапі. Потри сплеск 
адреналіну, Ді отримала задоволення, бо бачила очі 
Васі, які з'їдали морвіну поглядом. Вони вирушили далі, 
розмовляючи з Васею, який розпитував її про все, немов 
тільки но з'явився на світ. «Може, й правда, він сидів 
ув'язнений в яму з ґране з самого дитинства. Що ж він 
накоїв?» — міркувала Ді, але її розпитування нічого не 
дали: він розповідав про прекрасну маму та доброго 
вітчима, а свого батька Вася ніколи не бачив. Нічого 
цікавого.  

Ді трохи розчарувалася у Васі та, коли світило 
сховалося за обрій, навіть зраділа, бо втомилася. Вася 
прив'язав свою кульку до каменя біля себе та теж 
скрутився калачиком. Поряд з Васею ліг морвяко, який 
за весь час не сказав ні слова, тому Ді думала, що він 
німий. Ігохо ліг збоку, але не спав. Коли всі захропіли він 
тихенько підвівся та підібрав собі важкий ґране. 
Нахилившись до Васі, він довго дивився на його обличчя 
та, тішачись, прошипів: — Помри, тварюка! 

Раптом, ґране вирвалося з його рук та описало 
дугу в повітрі, після чого опустилося Ігохо на голову. 
Втрачаючи свідомість, Ігохо побачив страшну хижу пику, 
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а потім чиїсь лапи стали дерти йому обличчя. Він 
відключився та не побачив, як його жере страшний звір. 

*** 

Ледь оговтавшись, Фате побачила, що котиться 
на кані та полегшено зітхнула. Але виявилося, що 
даремно, бо її знову скрутив біль та перед нею з'явилася 
дівчина, яка встигла витерти кров зі свого обличчя. 

— Спостереження: 12 Вейроkъ 7127, колір не 
міняти, — сумно повідомила вона, а Фате знову 
понеслася до землі. Біль підганяв її, й вона серед ночі 
шукала свій персонаж, який, як на зло, кудись зник. 
«Сюди!» — підказала їй дівиця, підсвічуючи непоказний 
дерев'яний будинок, і Фате влетіла в трубу, з якої вгору 
підіймався дим. 

«Сагайдачний читав лист від короля Владислава 
Вази, який писав, що йде з Можайська до Москви. Ваза 
просив Сагайдачного прибути в район Симонового 
Успенського монастиря на річці Москва, звідки він 
збирався атакувати столицю Московії. Наступного дня 
Сагайдачний зібрав козацьку раду усіх старшин, окрім 
Федора Бориспільця, який в цей час з двома тисячами 
козаків гуляли по рязанських землях, зруйнувавши 
Касимов, Казар, Романов. Козаки вирішили скасувати 
штурм Кашири та зосередитися на підготовці переправи 
через Оку. Михайло Романов відправив назустріч 
Сагайдачному князя Дмитра Пожарського та воєводу 
Григорія Волконського на прізвисько Кривий, щоб вони 
не дозволили Сагайдачному переправитися через Оку. 

Князь Пожарський швидко захворів, і князеві 
Волконському довелося відбиватися за двох. Правда, 
усі спроби стримати козаків не вдалися, бо вони 
переправилися у двох місцях на південь від Коломни, 
біля впадання річки Остер в Оку, узявши московське 
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військо в ножиці. Волконський поспішно відступив до 
Коломни, розгубивши своє військо, бо московські козаки 
та астраханські татари втекли, не повідомивши про це 
князя. Ставши табором вище за Коломною, під 
маленьким містечком Черкізовим, Сагайдачний пише 
лист Владиславу Ваза:  

«Аби Пан Бог всемогутній у досягненні 
задуму цього до удостоєння призначеного вашій 
королевичевій милості царства щастив та 
благословив, а той народ впертий під ноги 
маєстату свого підбити сприяв».  

У листі Сагайдачний пропонує визначитися з 
місцем зустрічі, для чого відправляє до Владислава 
Вази своїх полковників: Михайла Дорошенка та Богдана 
Коншута. Військо Сагайдачного рухалося у бік 
Каширського шляху, щоб по ньому підійти до Москви. 
Біля Донського монастиря їх зупинило московське 
військо на чолі з Василем Бутурліним, але Донська ікона 
Божої Матері їм не допомогла, бо шість тисяч 
московських кіннотників разом з резервним військом 
було розбито, а московського воєводу Бутурліна побив 
сам Сагайдачний. Залишки війська рятувалися 
ганебною втечею. 

Козацьке військо без перешкод дісталося до 
Тушино, де об'єдналося з військом короля Владислава 
Вази. Король, разом з литовським гетьманом 
Ходкевичем та гетьманом Сагайдачним, розробив план 
штурму Москви. Планувався одночасний штурм столиці 
з декількох сторін. Гетьман Хоткевич, що вже брав 
Москву, запропонував завдати головного удару по 
Арбатських та Тверських воротах, тому військо 
запорожців розділили на декілька частин. Окрім 
підтримки основних сил, козаки повинні були відволікати 
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московітів від головного напряму удару та бути в 
резерві. 

Військо короля Владислава та козаки Петра 
Сагайдачного в ту ж ніч почали наступ на Москву. 
Штурмували з усіх боків, а біля Арбатських воріт змогли 
увірватися в місто. Московіти відчайдушно чинили опір, 
тому до ранку місто так і не було узяте. Важкі бої 
тривали впродовж місяця, і московська влада, 
побоюючись голоду та мору, запропонувала переговори.  

Поки московські та польські посли 
переговорювали, Сагайдачний направив восьмитисячне 
військо на південь від Москви, де воно захопило Калугу. 
Інші загони запорожців атакували московські міста на 
півночі та на північному заході від Москви, розоряючи 
Ярославський та Вологодський повіти. Рейди гетьмана 
Сагайдачного, окрім того, що переривали постачання 
Москви провіантом, загрожували втратою державності 
тане на жарт налякали легкодухого Михайла Романова, 
московського царя, обраного боярами. 

Над Москвою з'явилася комета з хвостом 
напівнеба, передвісник розгрому московітів, і гетьман 
Сагайдачний, показуючи на небесне знамення, 
переконував Владислава Вазу зруйнувати Москву. 
Король Владислав, посилаючись на те, що Сейм 
відмовлявся далі фінансувати компанію, вирішив 
прийняти запропонований московітами мир.  

У селі Деуліно, біля Троїцько-Сергіївської лаври, 
король Владислав та московський цар уклали 
Деулінське перемир'я. Річ Посполита отримала назад 
свої землі: смоленські, чернігівські, новгород-сіверські та 
ще двадцять дев’ять міст. Король Речі Посполита 
офіційно зберіг за собою право претендувати на 
московський трон.  
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Сагайдачний, зовсім незадоволений перемир'ям, 
зібрав козацьку раду, на якій прийняли рішення 
припинити бойові дії та повертатися в Україну. Першу 
колону козаків вів Сагайдачний, рухаючись по 
лівобережжю Оки через калузькі та орловські землі, а 
далі на Київ.  

Менша частина, під командуванням полковника 
Пирського, відправилася правим берегом Оки у напрямі 
Курська, звідки прямою дорогою на Київ. Московська 
влада, радіючи тому, що козаки йдуть додому, 
забезпечувала їх підводами та провіантом. Через 
декілька тижнів Сагайдачний ступив на українську 
землю. 

По поверненню в Україну, військо Сагайдачного 
не пішло на Запорізьку Січ, а розташувалося в 
Київському воєводстві. Гетьманський полк залишився в 
самому Києві, де Петро Сагайдачний на площі перед 
Софійським собором прийняв титул гетьмана України. 

— Слава гетьману Сагайдачному! — вигукнули 
козаки, кидаючи в повітря свої шапки та брязкаючи 
шаблями. 

— Слава Україні! — вигукнув якийсь козак біля 
Фате, аж вона здригнулася та озирнулася.  

— Спостереження зняте: 05 Айроkъ 7128, —  
безрадісно повідомила дівиця, напускаючи туман на 
Софіївський собор, гетьмана та козаків. Фате 
опритомніла, відкинулася на сидіння та подивилася 
навкруги. Колеса кана монотонно стукали на стиках, а 
перед очима мерехтіли рідкі світильники на стінах 
тунелю.  

Фате прикрила очі, а в голові все ще проносилися 
картини битв, виблискувала на сонці зброя, а у вухах 
звучали крики людей, що конали. Жорстокість сцен 
насильства під час битв вражала навіть її, Фате, звиклу 



Реплікація п’ята. Есте 
 
 

150 

бачити на своїй планеті багато вбивств. Попереду увесь 
тунель осяявся світлом, а Фате побачила, що вони 
в'їжджають в якийсь род». 

«Нарешті Торерод!» — зраділа Фате, бо прибула 
на місце. Несподівано для неї, канате обернувся, 
опустив капюшон жовтого тапі та голосно повідомив: 

— Кан прибув в Естерод 
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Реплікація шоста. Торе 

Коли Ігохо відкрив очі, то побачив, що сонце вже 
встало, а він валяється на піску. Тягуча мігрень 
заполонила всю голову, і Ігохо доторкнувся до неї 
рукою. Гострий біль, який спалахнув від дотику, ледь не 
позбавив бжуя почуттів, а під рукою Ігохо намацав 
велику ґулю. Він уважно оглянув своє тіло, бо страшний 
звір, що накинувся на бжуя в темряві, міг відкусити щось 
потрібне. Все потрібне виявилося на місці, і бжуй встав, 
озираючись. Ігохо пізнав місце ночівлі, але Васі та 
морвяко, якого Вася називав Жюле, на місці ночівлі не 
виявилося. «Чи не розірвав їх звір?» — подумав Ігохо, 
та уважно дослідив місце ночівлі, проте ніяких слідів 
боротьби не помітив. «Пішли та кинули мене!» — 
засмутився Ігохо. Особливо засмучувало те, що пішла 
Ді. «Можливо, що її забрали насильно!» — подумав 
Ігохо та вирішив, що б там не стало, наздогнати Васю та 
набити йому морду. Злетівши вгору, Ігохо дослідив 
навколишній простір до самого горизонту, але нікого не 
помітив. Тому, що Вася слідував в Естерод, то Ігохо 
включив кап та по ньому взяв напрямок на місто. На 
екран вискочило непрочитане повідомлення, і Ігохо 
відкрив його. Перед ним виникло обличчя його 
напарника, Окоте, який єхидно повідомив: — Поки ти 
прохолоджуєшся з дівчатками, вбили мурде Есте! 

«От так справи!» — подумав Ігохо, міркуючи про 
те, що йому робити: йти туди, куди послав начальник чи 
з'явиться в Естерод раніше нумеса Ларте та зловити 
злочинців. Ігохо уявив, як він знайде вбивцю, Васю, а за 
це кантер Чахе зробить Ігохо нумесом, а Ларте займе 
його місце та стане бжуєм. Ігохо заарештує Ді та буде 
проводити з нею виховні бесіди, після яких між ними 
виникне взаємна приязнь та, можливо, любов. 



Реплікація шоста. Торе 
 
 

152 

Замріяний Ігохо мало не поцілував вертикальну скелю, 
яка несподівано виникла на його шляху. Розходячись зі 
скелею, Ігохо полетів до гори, що з'явилася на горизонті, 
під якою знаходився Естерод. Попри те, що літати по 
тунелях небезпечно, Ігохо пірнув у вхідний тунель та 
швидко помчав до роду.  

Прямо в центрі величезної печери в масиві ґране, 
де розташувався род, височів високий зелений стовп, 
немовби цілісний здалеку, але коли придивитися 
уважніше, то можна побачити, що він складається з 
тисячі тонких переплетених есте, що тягнуться до 
світла, зверху обвиті довгими ліанами. В горі, по 
периметру, навскоси вгору йдуть довгі прямі канали, які 
відстежують траєкторію місцевого світило. У ці отвори 
поперемінно заглядає місцеве сонце, яке дробить один 
день на добрий десяток сходів та заходів місцевого 
сонця. Відповідно до цього ритму будувалося життя в 
Естероді. У роді вирощували різні овочі в штучних садах 
та квіти в горщиках, багато з яких були чаками для 
жителів Естерода. Жителі роду вирощували різні трави, 
що володіють властивістю вводити в оману свідомість, 
якими бавилися морве з різних мурдеонів. 

Резиденція мурде перебувала в центральній, 
густо зарослій частині міста, бо Есте займався 
ботанікою та проводив там досліди над есте. Якщо бути 
чесним, то резиденція являла собою лабораторію, 
напхану есте та приладами. Деякі з його есте володіли 
розвинутим інтелектом та у них були вельми незвичні та 
специфічні здібності. Наприклад, один хижий есте 
миттєво обплутував свою жертву, щоб потім висмоктати 
вміст тіла. Мурде-ботанік дав цій гидоті своє ім'я та дуже 
пишався створеним чудовиськом. Останньою розробкою 
мурде Есте була трава книш, сік якої діє на дімензіальну 
сіточку, як кислота на живу клітину. Есте створені Есте, 
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пізнавали господаря та, як собаки, віддано його 
захищали. 

Ігохо не розумів, як Вася міг дістатися до Есте, бо 
захисники мурде діяли безмовно, але миттєво. На розум 
весь час приходив дивний звір, який вночі напав на 
Ігохо, не давши йому вчинити вбивство Васі. Можливо, 
що у Васі теж є звір, який ходить за ним по п'ятах та 
вартує господаря. Можливо і те, що якраз цей звір убив 
мурде Есте. Ще здалеку Ігохо побачив нумеса Ларте, 
який вибирався з зарослів, що оточували лабораторію 
Есте, і бжуй швиденько сховався за виступом стіни: він 
не хотів показуватись на очі начальству. «Спізнився!» — 
подумав Ігохо, маючи намір змиватися з роду, тому 
тихенько прослизнув уздовж стіни та вискочив на іншу 
вулицю. Несподівано для себе він побачив Васю, Жюле 
та Ді. Над головою Васі, як і раніше бовталась руда 
кулька у вигляді якогось звіра. Вася невдоволено 
поглянув на Ігохо та єхидно сказав: — З'явився, не 
запилився. 

— Між іншим, ви кинули мене без свідомості в 
пустелі, — сказав Ігохо, а Вася та Ді дружно засміялися, 
неначе їм лоскотали п'яти. 

— Адже, ти сказав нам, щоб ми дали тобі спокій, 
— сказала Ді, посміхаючись на весь рот. Ігохо, 
порушуючи всі правила, скористався своєю 
дімензіальної сіточкою та заглянув у голову Ді. Вона, 
справді, чула такі слова від нього. Раптом, в голові Ігохо 
спалахнув яскравий спогад: страшний звір мордує його 
тіло зсередини, а він кричить прямо в руду нахабну пику: 
«Дай мені спокій!» Стало зрозуміло, що ці слова Ігохо 
говорив вголос, але все одно відчувалася якась фальш 
у даній ситуації. Щоб взяти реванш, він запитав у Васі:  

— Це ти вбив мурде Есте. 
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— Хтось зробив це до нас, — сказав Вася, зовсім 
не розчарований тим, що незнайомець зробив 
смертельну роботу за нього. Методи, які використовують 
у передвиборчій боротьбі за місце кантера, не 
подобалися Васі, але якщо він погодився прийняти цю 
посаду, то доведеться усунути супротивника, інакше 
вб'ють тебе. Повертатися на Землю в труні Васі зовсім 
не хотілося. На думку Васі, мурде Есте завалила 
невловима Фате. 

— Що ви будете робити? — запитав Ігохо, 
спостерігаючи за реакцією Ді. 

— А тобі яке діло? — запитав Вася, а Ді зовсім 
ігнорувала його питання. Трійка покинула Ігохо та пішла 
в бік передмістя, а він вирішував, як йому вчинити. Взяти 
участь у розслідуванні навряд чи вдасться, бо Ларте 
обов'язково запитає, чому він порушив наказ нумеса та 
стирчить в Естероді. А якщо виявиться, що Ігохо 
відпустив Ді, вважаючи її непричетною до серії вбивств, 
то бжуя запросто посадять в яму на довгі роки.  

Так і так виходило, що слід вирушити в Уверод, 
куди його послав нумес, але Ігохо чомусь тягнуло до цієї 
дивної компанії, де перебувала Ді. Спостерігаючи за 
руденькою кулькою над головою Васі, Ігохо міг спокійно 
стежити за їх подорожжю, що з задоволенням виконав: 
грати в хованки набагато цікавіше, ніж летіти в Уверод 
невідомо навіщо. Трійка дійшла до околиць міста та 
пірнула в тунель, чим дещо спантеличила Ігохо, бо в 
тому місці знаходилося два входи в різні тунелі. 
Поклавшись на інтуїцію, Ігохо ступив у лівий тунель та 
не прогадав: попереду йшла трійка морве в темних тапі, 
з надітими на голову капюшонами. Побоюючись того, що 
шорстка стеля проколе кульку, Вася кудись її сховав. 
Мабуть, цей кулька для Васі є чаком, якщо він тягає її за 
собою. Трохи замислившись, Ігохо відвернувся та 
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побачив, що трійка кудись зникла. Розгубившись, Ігохо 
поспішив уперед, але за поворотом був раптово  
зупинений та притиснутий до стінки тунелю. Перед ним 
виникло обличчя Ларте, а по його боках стояли два 
нуми, готові накинутися на Ігохо за кивком голови 
нумеса. 

— Чому ти стежиш за мною? — запитав нумес 
Ларте та спитав: — Ти повинен бути в Увероді?  

Ігохо розгубився та не знав, що сказати, а нумес 
Ларте запитав: — Це ти вбив мурде Есте 

Жах, що закляк на обличчі Ігохо, видав його з 
головою. 

*** 

Те, що вона проспала та порушила свій план, 
злегка розчарувало Фате і, в першу мить, вона хотіла 
пересісти на попутний кан, щоб вирушити назад, в 
Торерод. Але потім, остудивши свої мізки, Фате 
вирішила, що це доля, якій не варто перечити, тому 
витягла з голови наступний план та злегка його 
перекроїла. Естерод був схожий на оазис в пустелі, бо 
тут кожен будинок без даху потопав у зелені, яка буяла 
не тільки зовні, але й всередині будинку. Так спритно 
придумане освітлення заливало підземне місто світлом, 
але гора, все-таки, захищала його від смертельної 
спеки. Багато любителі есте приїжджали в Естерод, 
щоб обміняти свої чаки на вподобані есте у горщиках, 
які відвозили у свої мурдеони. Фате, не криючись, 
дісталася до центру міста та збиралася пірнути в 
зарості, що оточують лабораторію мурде Есте, але її 
зупинив якийсь нум в червоному плащі: — Туди не 
можна! 

— Я ботанік з Ґранерода, — повідомила Фате і 
нум, на превеликий її подив, пропустив. Вона пірнула під 
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крону невисокого есте та потрапила в зарості 
чагарнику. Есте приховували круглу будівлю 
лабораторії, але Фате впевнено йшла прямо через кущі, 
щоб не збитися з курсу. Через деякий час попереду 
блиснуло чорне скло, і Фате зрозуміла, що це 
лабораторія. Вона полегшено зітхнула, приготувавши 
слова, які скаже мурде Есте, але в ту ж мить злетіла в 
повітря та стала задихатися: її з усіх сторін обплели 
товсті гілки. Вона завмерла, підвішена вниз головою, та 
побачила, як до неї підходить невисокий та товстенький 
морве, який, розглядаючи її голе тіло, добродушно 
сказав: — Попалася, вбивця! 

— Я не вбивця, а ботанік з Ґранерода, — 
пробелькотіла Фате, бо зовсім не чекала такого 
продовження. Ймовірно, вона потрапила в лапи есте, 
що має звички хижака. Ця сутність може в будь-яку 
секунду вп’ястися в її тіло та висмоктати, залишивши 
тільки шкірку. Така перспектива їй не дуже подобалася і 
Фате додала: — Чула про ваше мистецтво, тому хочу 
працювати у вас лаборанткою. 

Фате з посмішкою роздивлялася бородатого та 
волохатого мурде Есте, дуже схожого на кошлатий 
кактус, біля якого він стояв. 

— Усі убивці так говорять, — сказав мурде Есте, 
не спускаючи з неї очей, — ти будеш третя за останній 
тиждень. 

— Я прийшла до вас з жужею, — сказала Фате та 
побачила, як маленькі оченята мурде Есте заблищали 
від виниклого інтересу. Есте, відчуваючи почуття свого 
господаря, злегка послабило пута, звільняючи руки, але, 
як і раніше, тримаючи за ноги Фате униз головою. 
Полонянка порилася в тапі, яке звалилося вниз, на 
голову, та простягла руку мурде Есте. На долоні у Фате 
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виявилося якесь есте, що розправило свої коріння, як 
ніжки, а кілька листочків мляво повисли вниз. 

— Його треба напоїти, — радісно сказав мурде 
Есте, немов йому подарували улюблену іграшку. 
Повернувшись, він попрямував до лабораторії, а Фате 
несподівано звалилася вниз. Добре, що вона добру 
координацію тіла, інакше запросто звернула собі голову. 
Фате пішла слідом за мурде Есте та наздогнала його в 
лабораторії біля столу. Мурде Есте наповнив піпетку 
Бризге та капнув на корінець. Есте, немов скуштувало 
чарівного еліксиру, ожило та розправило листочки. Вони 
затріпотіли, мов крильця метелика, і есте піднялося в 
повітря. 

— Ця жужа літає? — захоплено вигукнув мурде 
Есте, підставляючи свою долоню есте, яке летіло в 
повітрі. 

— Так, — підтвердила Фате, — він летить та 
шукає придатний ґрунт, на який сідає, щоб пустити 
коріння та почати родити. Мурде Есте не стримався та 
зловив есте на долоню, уважно його розглядаючи. 

— Ой! — вигукнув він, здивовано дивлячись на 
Фате. 

— Есте захищається, — з посмішкою сказала 
Фате, спостерігаючи за мурде Есте, — щоб його не з'їли 
які-небудь тварини. Через декілька секунд ви будете 
бачити спотворену дійсність. 

— Це шкідливо для морве? — стурбовано запитав 
Есте, але Фате його заспокоїла: — Фізично з вами нічого 
не відбувається, це як віртуальний екран. 

Мурде Есте кілька секунд сміявся, а потім голосно 
закотився сміхом. Фате забрала свою жужу та сховала 
всередині тапі.  

— Поки, мурде Есте! — сказала Фате та покинула 
лабораторію. Коли вона продерлася через зарості 
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навколо лабораторії, нум, що знаходився там, 
здивовано підняв брови, слухаючи гучний сміх мурде 
Есте. На здивований погляд нума, Фате відповіла:  

— Я розповіла йому дуже смішний анекдот. 
Насправді мурде Есте сміявся тому, що обдурив 

Фате, про що він голосно повідомив: — Добре, що я 
вколов собі протиотруту. 

— Ви праві, це допомагає, — сказав хтось за 
спиною і мурде Есте різко обернувся. Ззаду стояв морве 
в синьому фірмовому плащі бжуя та посміхався. 

— Це ви, — полегшено сказав Есте та здивовано 
запитав: — Вас прислали, щоб охороняти мене? 

— Ні, я за особистою ініціативою, — відповів 
бжуй. Нум, що стояв перед резиденцією мурде Есте, 
проводив поглядом Фате, поки вона не зникла в натовпі, 
та знову продовжив своє чергування, уважно 
вдивляючись в морве, які проходили мимо. Раптово в 
лабораторії пролунали гучні крики й нум, не гаючись, 
кинувся до мурде. Обличчя мурде Есте спотворила 
болісна гримаса страху, і він кричати все голосніше та 
голосніше. Піднявши погляд на нума, мурде видав 
пронизливий крик, а на найвищій ноті крик обірвався й 
Есте гепнувся на підлогу. 

*** 

Нумес Ларте вмів допитувати підозрюваних: він 
використовував відомі, але дієві методи. Наприклад, на 
Ігохо нумес випробував свої голки, набір яких він 
зберігав, як чаки, а тут трапилася нагода випробувати їх 
у дії. Затиснувши руку Ігохо у лещата з есте, які так до 
реч знаходяться в лабораторії мурде, Ларте методично 
заганяв під нігті голки. Ігохо вив, як дикий звір, але 
зізнатися у вбивстві мурде Есте не хотів. Він розповідав 
казки про те, що супроводжував справжніх вбивць: Васю 
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з мурдеону Чахе та якогось морвяко, що має дивне ім'я 
Жюле. В частині того, що у Ігохо є спільники, нумес 
Ларте здогадувався та знав даних суб'єктів, бо вони 
траплялися йому на очі. Тільки навряд чи дані особи 
вміли так витончено вбивати: експерт повідомив, що на 
тілі мурде Есте немає ніяких пошкоджень, а він помер 
від страху. Нумес Ларте, як і раніше, не знав, де 
знаходиться Фате. За описом нума, що охороняв 
лабораторію мурде, до Есте приходила молода морвіна-
ботанік, але коли вона пішла, мурде залишався живий, 
до того ж сміявся. Після цього хтось пробрався в 
лабораторію та налякав Есте, причому так міцно, що він 
помер. Нум, що його зайшов, побачив переляканого 
мурде, який відразу, при ньому, помер. 

— Я все скажу! — закричав Ігохо, і Ларте 
повернувся до нього: голка подіяла. 

— Говори! — сказав нумес і Ігохо випалив: — З 
нами була Ді! 

— Це вона вбила Есте? — запитав Ларте, 
вдавлюючи голку глибше. Ігохо кричав та корчився від 
болю, а потім квапливо випалив: — Вона! Вона! 

— Міг би зізнатися відразу, — промовив Ларте та 
кивнув нуму, що з'явився. Звільненого Ігохо, що плакав 
від болю, нум потягнув у в'язницю з ґране, а Ларте 
виглянув з вікна лабораторії, розглядаючи дивовижний 
сад, який багато чого бачив, але нічого розповісти не міг. 
Нумес відкрив вікно і в кабінет увірвався цілюще повітря 
саду, напоєне ароматами. Ларте заплющив очі, 
насолоджуючись, а потім зітхнув грудьми та простягнув 
руку до квітучої гілці. Стрімкість, з якою він злетів у 
повітря, приголомшила Ларте, а його тіло миттєво 
обплели міцні гілки. До обличчя нумеса наблизився 
корч, який промовив: «Знайди вбивцю!» — після чого 
кинув Ларте на траву. Піднімаючись, Ларте пообіцяв 
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корчу: — Я знайду! Обов'язково знайду! — та, не 
зволікаючи, поспішив в род. Як генерал, який програв 
бій! 

*** 

Ді, Жюле та Вася з Туманним Котом у вигляді 
кульки, непомітно дісталися на периферію міста 
Естерода, де очікували церемонії поховання мурде 
Есте. Ні Вася, ні Ди не шкодували, що звільнилися від 
компанії бжуя Ігохо. Жюле теж не страждав любов'ю до 
бжуїв, тому Ігохо одноголосно викреслили з друзів та 
перевели в розряд непроханих гостей. 

Ді та Вася, очікуючи виносу тіла мурде Есте, про 
щось тихо та зацікавлено розмовляли. Якби Жюле 
прислухався, то багато чого дізнався про сексуальні 
традиції Землі, про які розповідав Вася, а Ді сприймала, 
як фантазії дивного морве з хворобливою рожевою 
шкірою. Жюле, знаходячи розмови та бездіяльність 
нудним та непотрібним заняттям, тому забрав у Васі 
кота у вигляді кульки, та так, що той навіть не помітив. 
Відійшовши трохи вбік, Жюле відпустив мотузку, щоб 
дізнатися чи зможе летіти кулька так схожа на дикого 
звіра. Кулька, у вигляді сплячого кота, виправдала надії 
морвяко та стала повільно підійматися вгору. Жюле 
жмурився та спостерігав за кулькою деякий час, поки 
вона не зникла у жовтій туманній імлі. Тільки зараз 
Жюле зміркував, що відпустив чак Васі в небо та сів на 
гарячий пісок, схилившись на скелю з ґране. Щоб 
виглядати невинно, Жюле прикрив очі, зображуючи сон, 
та так і заснув. Розбудив його голос Васі, який термосив 
Жюле за плече: — Де кіт?  

— Який «кіт»? — спросоння не зрозумів Жюле, а 
Вася пояснив: — Мій кіт, на мотузочці. 
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До Жюле дійшло, що Вася запитує про чака, і він 
невинно відповів: — Не знаю, — що було правдою, бо 
про те, куди полетів кулька, він, на жаль, не знав. Вася 
нишпорив біля виходу тунелю, заглядаючи у всі 
розколини, та, навіть, підняв тапі у Жюле, подумавши 
про те, що морвяко поцупив чак та заховав під одягом. 
Спостерігаючи за поведінкою Васі, Ді зрозуміла, що він 
дорожить своїм чаком і ніякі її вмовляння не допомогли. 
Вася подивився на неї підозріло запитав:  

— Це ти сховала кота? 
На подив Васі, Ді, нітрохи не бентежачись, з 

готовністю підняла свій тапі, демонструючи Васі своє 
звабливе тіло. Вася почервонів, як його зникла куля, а 
оголена Ді відчула задоволення. Жюле з цікавістю 
розглядав тіло Ді, бо на своєму тілі він не мав ніяких 
статевих ознак. Устрій тіла Ді йому сподобалося, і Жюле 
приміряв на собі, як би у нього виглядали груди. Якби 
оголився і Вася, то Жюле міг порівняти тіла та вибрати 
собі майбутню стать. Тому він з надією сказав:  

— Можливо, твій «кіт» сховався у тебе під тапі. 
Вася підняв поли свого тапі та закружляв на 

місці, розшукуючи кота, а Ді та Жюле з цікавістю 
розглядали Василькове тіло. Їм обом сподобалося, 
особливо Жюле: він неодмінно відростить собі такий же 
хобот, як у Васі, на який, не відриваючи очей, дивилася 
Ді. Через те, що кіт пропав, то рішення про подальші дії 
довелося приймати Васі, тому він залишився на місці, 
чекаючи церемонії виносу тіла мурде Есте. Повз них 
пройшов якийсь морве з закритим обличчям, який навіть 
не глянув на Васю, Ді та Жюле, а байдуже пішов у 
пустелю. Вася деякий час спостерігав за дивним 
подорожнім, але той навіть не обернувся.  

За Васею з цікавістю спостерігали дві пари очей, 
причому, одна з задоволенням, а друга з деяким 



Реплікація шоста. Торе 
 
 

162 

роздратуванням, але юнак їх не бачив, бо вони ховалися 
за високими ґране недалеко біля входу в тунель. Аби 
скоротати час, Вася притулився до стіни з ґране, 
насиченою халле, думаючи про своє, а поруч з ним, так 
само мовчки присіла Ді та Жюле. Природно, все тут же 
заснули, впавши один на одного, та проспали б до 
вечора, але їх розбудили гучні голоси. Виявилося, що 
йде похоронна процесія. Прикривши свої голови 
капюшонами, Вася, Ді та Жюле приєдналися до морве, 
що йшли в за труною, примостившись ззаду.  

За заведеним сценарієм, труп мурде Есте 
віднесли в пустелю та кинули на поживу папухам. Коли 
похоронна процесія пішла, збирачам скелетів нічого не 
залишалося, як залишитися на ніч та почекати, поки 
папухи зжеруть тіло. Вася, Ді та Жюле сховалися від 
спеки за високими ґране, чекаючи заходу місцевого 
сонця. Спека не сприяла розмові, тому всі дрімали, 
закривши очі. Тільки Жюле нервово здригався при 
найменшому шумі, не без підстав побоюючись папухов, 
які можуть переплутати та з'їсти живого морве або 
морвяко. 

*** 

Ларте не став затримувати Ді, коли непомітно 
проходив повз вхіду тунелю, бо доказів того, що вона 
вбила мурде Есте, у нумеса не було. Він крокував до 
місця, де повинні залишити труп мурде Есте, 
сподіваючись в цей раз знайти докази причетності Ді до 
вбивства. Ларте не забував про те, як він осоромився в 
минулий раз, тому покладався на техніку, яка не 
підведе. Він виліз на високий ґране біля місця, куди 
принесуть тіло мурде Есте, та встановив на верхівці 
скелі камеру, яка передавала зображення на кап нумеса 
Ларте. Після чого сховався за іншою скелею та став 
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чекати траурної процесії. У зв'язку з надзвичайними 
обставинами, Ларте домовився, щоб тіло мурде Есте в 
той же день відправили в пустелю. Не гаючи часу, Ларте 
перевірив камеру, включивши кап, і вид порожнього 
місця заспокоїв його. З усім тим, нумес не відволікався 
від віртуального екрана, щоб не проґавити початку 
процесії. Ларте почув традиційну музику та нетерпляче 
глянув на віртуальний екран: на його жаль, в поле зору 
камери потрапила тільки ділянка, де збиралися 
залишити мурде Есте, а вхід в тунель залишався поза 
зоною видимості. Не витерпівши, нумес виглянув з-за 
ґране та побачив, як до нього змійкою рухається колона 
морве на чолі з музикантами, за якими несли ящик з 
трупом Есте. На такій відстані що-небудь розглянути 
неможливо, тому Ларте сховався за ґране та став 
терпляче чекати. Незабаром камера показала траурну 
процесію, але виявити в ній Ді не вдалося.  

Нумес Ларте почекав, поки труп Есте приставили 
до ґране та послухав промови, а коли всі почали 
повертатися в род, напружився, чекаючи, хто ж 
залишиться на місці. Виявилося, що всі пішли! «Невже 
помилився?!» — подумав нумес Ларте, міркуючи, що 
йому робити: чи залишитися на місці, чекаючи злочинців 
або повернутися в род, знайти та притиснути Ді, як її 
колишнього напарника, бжуя Ігохо. Смажитись від спеки 
не хотілося, але перевірити, хто прийде за скелетом 
мурде Есте, необхідно. Рішення, як завжди, лежало на 
поверхні – камера на скелі зробить все за Ларте, то він 
може спокійно переслідувати Ді в роді. Прямуючи в 
Естерод, Ларте не зустрів нікого на своєму шляху та 
одразу ж викликав кілька нумів, яким показав фото Ді та 
наказав знайти цю морвіну та негайно ізолювати. Шукачі 
нишпорили по місту, але їх старанність виявилися 
марною – Ді зникла. «Слід було заарештувати її ще з 
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ранку!» — запізно подумав Ларте та попрямував до 
бжуя Ігохо, якого запер в темницю. Ларте збирався 
допитати його з пристрастю та дізнатися, куди вона 
могла податися. Нум, дрімав біля в'язниці, витягнувся, 
побачивши Ларте, та, поправляючи червоний плащ, 
зацікавлено запитав:  

— Я ще повинен вартувати порожні камери? 
Ларте, заклопотаний словами нума, зазирнув у 

камеру, де сидів Ігохо, та побачив, що вона порожня. 
— Куди ти подів бжуя? — запитав Ларте, 

сатаніючи від спокою нума. 
— Я випустив його, як ви наказали, — сказав нум 

та запитав: — Моя зміна закінчилася, я можу піти? 
— Коли я тобі наказав випустити бжуя? — запитав 

Ларте, підозрюючи, що нум неосудний або спить на 
ходу. 

— Коли мурде Есте проводжали в останню путь, 
— сказав нум та впевнено додав: — Ще грала руда 
похоронна музика, то я випустив затриманих морве. 

— Ти випустив усіх затриманих? — знову 
сатаніючи, запитав Ларте та заглянув в іншу камеру, де 
сидів мурдене Ільме, по кличці Трутте. Камера була 
порожня. Ларте хотів прибити нума, але його врятувало 
те, що кап видав застережливий сигнал. «Попалися, 
голубчики!» — подумав Ларте та включив кап. 
Віртуальний екран заповнила якась руда звіряча пика, 
після чого зображення звіра зникло, а екран показував 
пісок. Дивний звук дзюрчання бризге, виданий капом, 
доповнився цівками, що збігали по екрану, а потім 
почулися якісь звуки, наче хтось шаркав ногами, та на 
екран капа полетіли жмені піску. Коли нумес Ларте 
прибіг на місце утилізації тіла мурде Есте, ні трупа, ні 
скелета він не виявив. Залишилася тільки камера в піску 
та смердючій сечі звіра... 
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У цей час дві пари очей спостерігали, як у 
підземному меморіалі колишніх мурде з'явився дивний 
рудий звір, який ходив на задніх лапах, а в передніх 
тягнув скелет мурде Есте. Він посадив його поруч зі 
скелетом мурде Ільме та мурде Бризге. 

— Я повинен повідомити, що з цього скелета 
поганий співрозмовник, — сказав колишній мурде 
Бризге, а нині гнюс Зомбі, показуючи кісточкою на 
скелет мурде Ільме. 

— Щоб ти не нудьгував, я приніс ще одного 
співрозмовника, — відповів кіт та запропонував: — 
Хочеш фото на пам'ять? 

Зомбі кивнув черепом, на якому красувалася 
рибка в посудині, і кіт зняв з руки мурде Есте кап. 
Клацнула спалах, а через мить всі мурде отримали 
повідомлення: «Тут підготували місце для тебе». 

Кап на кісточці пальця Зомбі засвітився, і він 
радісно вигукнув: — Спасибі, навіть моя рибка чудово 
вийшла. Я збережу це фото на пам'ять. 

*** 

Фате задоволено хмикнула, коли отримала фото, 
на якому зображені скелети мурде Ільме, Бризге та 
Есте,  та сіла у наступний кан, що їхав у Торерод. Вакар, 
сволота недорізана, знову вкусив шматок її плоті й Фате 
занурилася  в небуття ... «Як і раніше, вона опинилася у 
сірому тумані й відразу озирнулася, щоб знайти 
примари: темну та світлу. Як завжди, її чекав сюрприз – 
примари придбали чітку форму, що злегка розпливалася 
при русі, і Фате, як їй здалося, розрізняла якийсь одяг 
вільного крою. Одяг мав світлий та темний відтінок, чого 
цілком вистачало, щоб розрізнити ролі. 

— Я ставлю на орла, — казав світлий, а темний 
тільки хмикнув та підкинув монету вгору. Фате чекала, 
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що монета знову прилипне до стелі, та дивилася вгору, 
але почула дзвін внизу: монета впала на миттєво тверду 
підлогу з туману. 

— Я казав, що мені повезе? — запитав темний та 
засміявся: — Залишаю свій колір за собою! 

Фате озирнулася, чекаючи морвіну з хлопавкою, 
але замість неї з'явився довгий, худий та носатий хмирь, 
який скрипучим голосом повідомив: — 
Спостереження: 17 Вейлєтъ 7142, колір колишній ... 

— Ти мене не впізнала? — запитав хмирь, а Фате 
відповіла: — Ні! 

— Я змінив стать, — сказав хмирь, а Фате з 
гидливістю відповіла: — Краще змінив би мізки! 

Хмирь клацнув у неї перед носом хлопавкою-
шлагбаумом і Фате полетіла вниз. «Тут підготували 
місце для тебе» — вилізло дивне із пам'яті, але Фате 
не звернула на нього ніякої уваги, бо дійсність 
відрізнялася від мотиву виниклих слів: вона летіла 
прямо на пишно одягненого кавалера... 

«Владислав IV, король Польський, Великий князь 
Литовський, Руський, Прусський, Мазовецький, 
Жмудський, Лівонський, Сіверський, Чернігівський, 
Смоленський і Шведський, Готський, Вандальський 
король і обраний Великий князь Московський узяв в руки 
підзорну трубу і мигцем подивився на небо, визначаючи 
чистоту лінз. Якась біленька муха опускалася прямо на 
об'єктив і Владислав з цікавістю за нею спостерігав. 
Дивна муха перетворилася на туманну постать 
чоловічка, а коли Владислав придивився до постаті, то 
розгледів в ній пані, що летіла. «Фея!» — радісно 
подумав він, вважаючи це ознакою своєї перемоги. З не 
меншим задоволенням Владислав подумав, як 
розповість про цей випадок своєму італійському другу 
Галілео Галілею. Король відставив підзорну трубу, бо 
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щось впало в око, і Владислав протер його хусткою. 
Гетьман литовський, Януш Радзивілл, що стояв коло 
нього, смикав короля за рукав камзола, повторюючи: 
«Подивіться туди!» — показуючи на Смоленськ. Поряд з 
ними крутив гострий вус гетьман Тиміш Орендаренко, 
родом з Канева, що тільки но прибув з дванадцятьма 
тисячами запорожців та десятком гармат. Він 
нетерпляче чекав наказу відправити свій загін козаків на 
московітів. Розглядачи в підзорну трубу укріплення 
Смоленської фортеці, Владислав думав про нову битву. 
Його васал, боярський син Михайло Романов, зібрав 
тридцяти п'ятитисячне військо та перейшов кордон Речі 
Посполита. Його воєвода Михайло Шеїн напав на Литву, 
після чого хотів захопити Смоленськ. Слід було 
покарати зухвалого, щоб не простягав граблі до чужого 
добра. Всього рік, як немає його батька Сигізмунда, а 
вороги вже заворушилися, розраховуючи відкусити 
шматок республіки. Варто сказати, що справи у короля 
Владислава Вази до приходу запорожців складалися 
погано: другий рік не могли вигнати московську орду. 
Щоб заохотити козаків для битви проти Московії, 
Владислав Ваза видав указ, «Статті для заспокоєння 
руського народу», де було знов узаконено існування на 
території України православної та греко-католицької 
митрополії та козацьких привілеїв. До гетьмана 
Орендаренко підскочив козак та щось зашепотів на вухо. 
Відірвавшись від підзорної труби, Владислав запитав:  

— Що там? 
— Упіймали московіта за Дніпром, — сміючись, 

повідомив Орендаренко, та, побачив, що Владислав 
чекає продовження, тому розповів: — Один запорожець 
переплив Дніпро та зачаївся під водою, дихаючи через 
очеретинку. Московіт прийшов напитися та потрапив в 
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руки козака, який зв'язав його та переправив через 
Дніпро. 

— Най тобі шляк трафив, як же він не утоп? — 
здивувався Владислав. 

— Бичачий пухир прив'язав до полоненика, — 
засміявся Тиміш Орендаренко. Поява запорожців в 
таборі польського короля підбадьорила його військо, яке 
в наступні декілька днів атакувало Покровську гору та 
вибило з неї московського генерала Матісона. Козаки, 
разом з литовцями гетьмана Радзивілла, обстріляли 
гарматами кавалерію воєводи Семена Прозоровського, 
а декілька тисяч піших козаків уплав добралися на 
південний берег Дніпра та знищили московських 
стрільців. Прозоровський покинув свою дислокацію та 
відправив кавалерію на з'єднання з воєводою Шеїним. 
Солдатські полки полковників Карла Якова та 
Олександра Леслі, які побачили відступ кавалерії, 
залишили свої стани та теж втекли в укріплений табір 
воєводи Шеїна. Знявши блокаду зі Смоленська, король 
Владислав відправляє запорізький полк разом з 
польськими драгунами під Дорогобуж, щоб перекрити 
відступ московітів та відібрати склади з провіантом 
московського війська. Декілька козацьких та польських 
полків під керівництвом гетьмана Мартіна Казановського 
відправлені королем під Вязьму. Загони поляків та 
козаків зробили рейд по тутешніх краях та спустошили 
Великі Луки, Ржев, Можайськ, Калугу та Козельськ. По 
дорозі руйнували усі села та брали в полон жителів.  

Козаки постійно робили набіги на табір Шеїна, 
виснажуючи сили московського воєводи, а гармати 
литовського гетьмана Януша Радзивілла завдавали 
обложеним великі втрати. Цар, Михайло Романов, що 
обіцяв прислати допомогу, так нічого й не прислав і 
воєвода Шеїн опинився в облозі, тому вимушений був 
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капітулювати перед сильним супротивником. По 
поверненню в Москву воєвода Шеїн та його офіцери 
закінчили життя на пласі». 

— Спостереження знято: 03 Дотлєть 7143, 
— оголосила мерзенна пика, знову стукнувши 
хлопавкою, аж у Фате замиготіло в очах. Туман навколо 
неї розсіявся та пропав, разом з мерзенною пикою 
особи, що змінила свою стать. Кан, зважаючи на 
освітлення, що почастішало на стінах, наближався до 
якоїсь станції. Фате приготувалася, бо її могли чекати в 
Торероді, тому натягнула на обличчя капюшон та 
озирнулася. Пасажирів виявилося мало, тому Фате 
постаралася не виділятися». 

— Кан прибуває в Цірерод, — оголосив канате, 
скидаючи жовтий капюшон з обличчя, а Фате здивовано 
відкрила рот. «Пропозиція долі схожа на дежавю», — 
подумала вона, розуміючи, що проспала Торерод, та 
вирішила не чинити опір обставинам, а використати їх. 
Таким чином, вона заплутає всі сліди. 

*** 

Коли Вася прокинувся, то побачив, що труп мурде 
Есте зник. Труп міг перетворитися на скелет, але кісток 
на піску не виявилося. Залишалося припустити, що труп 
та скелет потягли зголоднілі папухи. Вася розштовхав 
Ді, якій пояснив: — Хтось украв у нас труп. 

Прокинувся Жюле, який виглянув з-за ґране, за 
яким він ховався, та сонним голосом запитав:  

— Чому ніхто не стояв на шухері? 
Вася промовчав, а Ді сумно повідомила: 
— Тут робити нічого, нам треба змотуватися. 
Збентежені тим, що проґавили скелет, невдалі 

вартові вирушили в Естерод, щоб відразу заскочити на 
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наступний кан та виїхати в Торерод. Ді, що сіла ззаду, 
трохи не крикнула, коли почула тихий шепіт:  

— Пробач мені, Ді. 
Обернувшись, Ді побачила блідо-зелене обличчя 

бжуя Ігохо, на якому контрастно проступили чорні лінії 
опесу. Вигляд у бжуя був поганенький та пошарпаний, 
тому Ді його пожаліла та поблажливо додала:  

— Мені немає за що тебе прощати. 
— Є за що, — сказав Ігохо та видавив з себе: — Я 

сказав нумесу Ларте, що ти вбила мурде Есте. 
— Та ти стукач, Ігохо, — вставив Жюле, який 

вивудив зі своєї пам'яті нове слово зі злодійського 
лексикону та додав: — Я ніколи не стану бжуєм, який 
закладає своїх корешів та чіпляє на них свої косяки. 

— Мене катували, — жалібно промовив Ігохо, 
простягаючи Ді свої розпухлі граблі. Зрадника ніхто не 
пробачив, але викидати з кана не стали. Постукування 
коліс подіяло на всіх заспокійливим чином, тому всі 
заснули, забувши призначити когось стояти на «шухері», 
як пропонував Жюле. Через деякий час у повітрі 
відчувся ледь вловимий запах сірки, а зазвичай 
прохолодний зустрічний вітерець підземелля став 
теплішим. Вася, відчуваючи неприємний запах, 
прокинувся, але будити Ді та Жюле не став, а Ігохо – 
тим більше. Його турбувала відсутність кота, який 
кудись зник та не подавав ознак життя. Симпоти, 
відправлені по всій планеті Аре, не знайшли Туманного 
Кота, і це означало, що він закрився або пропав. 
Пропасти кіт явно не міг, а, швидше за все, щось 
задумав та закрився. Мабуть, кіт надав Васі свободу, 
щоб він діяв самостійно. 

Між тим до запаху сірки додався запах горілого, 
тому почало дерти в горлі й Вася закашлявся. «Як вони 
можуть жити в такому роді?» — подумав Вася, згадуючи 
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Землю та радіючи з того, що вона ще не дійшла до 
такого стану. «Повернуся додому, попрошу батька, щоб 
він дозволив привести Землю у порядок», — вирішив 
Вася, і його здолала ностальгія по дому, тому він трохи 
засумував. 

Ді закашлялася та прокинулася. Попри те, що 
вона знала, куди вони відправляються, відвідування 
роду Торерода не дуже приємне заняття. Місто 
знаходиться в кальдері колишнього вулкана, який 
дрімав, але міг прокинутися в будь-який час. Житло 
мурде Торе знаходилося всередині застиглого стрижня 
вулкана, який заткнув головне жерло. Це не заважало 
боковим виверженням, які оточували центральну 
частину вогненним кільцем. У разі потреби від житла 
мурде Торе висувався довгий міст з уве, яким правитель 
мурдеону міг перебратися в род. Вид безодні, що 
палала під мостом, який хитався, не дуже заохочував 
відвідати оселю мурде Торе.  

Мешканці Торерода тулилися в печерах, виритих 
в стінках кальдери. Попереду стало світліше і Вася 
зажмурився – денне світло виявилося сліпучим. Кан 
вискочив на ділянку, що проходила поза тунелем вздовж 
стінки кальдери. Крім пекучих променів місцевого сонця 
додавався жар від виверження, яке знаходилося на 
відстані декілька сотень метрів. 

— Як вони тут живуть? — запитав Вася, але 
питання виявилося чисто риторичним – сотні морве, що 
снували вздовж стін та стукіт молотків з багатьох 
місцевих кузень, де виготовляли під замовлення 
неповторні чаки у вигляді кованих виробів, говорили про 
те, що тутешній клімат їм не заважає.  

— Зупинка Торерод! — оголосив канате, і 
пасажири покинули кан. Через хвилину нетерплячий 
голос попередив: — Кан вирушає в Цірерод. 
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Кан вильнув хвостом, пірнув у темну стінку 
кальдери та зник у тунелі, а Вася та його супутники 
розгублено озиралися по сторонах.  

*** 

Нумес Ларте викликав по капу бжуя Окоте та 
побачив його на тлі домни, що димить, тому з подивом 
запитав: — Ти вже в Увероді? 

— Як ви наказали, — бадьоро доповів Окоте та 
додав: — Ігохо взяв два вихідних і, за нашими 
правилами, я не міг йому відмовити. 

— Я знаю, де він «відпочивав», — сказав нумес 
Ларте та наказав: — Знайди його та спостерігай за ним. 

— Слухаюсь! — бадьоро відповів Окоте, а коли 
нумес пропав з віртуального екрана, вимкнув фон за 
собою, який зображував, як працюють домни Уверода. 
«Ледь не спалився!» — подумав Окоте та виглянув з 
ніші, де він знаходився. Вася, Ді та Жюле озиралися 
навколо, здивовані шумом та метушнею роду, а трохи 
осторонь стояв Ігохо, досі не прийнятий в компанію. Ще 
в кані, сидячи трохи ззаду, Окоте слухав їхні розмови, а 
тепер офіційно міг слідкувати за ними. Краще не 
придумаєш! Трійця вирушила вздовж стінки кальдери, 
заглядаючи в печери, де дрібні ремісники на очах у 
публіки споруджували всякі дрібнички, а Ігохо потягнувся 
за ними. Окоте закрив голову капюшоном, щоб його не 
впізнав Ігохо та компанія вбивць. На відміну від Ігохо, 
який розгулював у фірмовому синьому тапі бжуя, Окоте 
вважав за краще носити чорний плащ, а синій сховав від 
зайвих очей якомога далі під полою. Більшість 
пасажирів кана йшли тим же шляхом, що й Вася з 
товаришами, підбираючи собі чаки для обміну. Вася 
зупинився біля ніші з мечами та милувався майстерним 
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коротким конусоподібним мечем, схожим на той, яким 
його проткнула Фате. 

— На що хочеш міняти? — запитав морве, з 
сумнівом розглядаючи Васю та не знаходячи в ньому 
нормального міняла. 

— На ось це, — сказав Вася та витяг з тапі 
коротку паличку. 

— Що особливого в цій паличці? — скептично 
запитав власник зброї й Вася пояснив, намалювавши 
паличкою на щоці морве червоного метелика: — Цією 
штукою можна поправляти свій опес. 

Вася витягнув з-під тапі дзеркальце з ручкою та 
подав власнику зброї. Той довго розглядав своє 
обличчя, а потім засопів та повідомив: — Меч за це та 
за це. 

Він посунув дзеркальце та паличку до себе, а 
задоволений Вася повідомив, забравши меч:  

— Прийнято! 
— Ти його явно обдурив, — сказав Жюле, але 

Вася його заспокоїв: — Подивися на його радісне 
обличчя, а тоді кажи. 

Жюле озирнувся та побачив, як їх наздоганяє 
власник зброї, повісивши всі свої мечі на пояс, тому 
вони видзвонювали, як дзвіночки. Вася подумав, що 
власник зброї почув їхні слова та не хоче мінятися, тому 
запитав: — Щось не так? 

— Все гаразд, — відповів власник зброї та уважно 
поглянув на обличчя Васі й сказав: — Ти з мурдеону 
Чахе, тому нам зручніше йти додому разом. 

Судячи з опесу на обличчі, власник зброї з 
Уверода, що підтверджували його чаки з уве. Вася 
подумав, що якби тут був кіт, то він би сказав, що 
попутників надто багато. 
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— Мене звуть Йоде, — повідомив власник зброї 
та додав: — По дорозі я навчу тебе користуватися 
мечем. 

Від такої пропозиції не варто було відмовлятися й 
Вася погодився. 

— Куди ми йдемо? — запитав Йоде і Ді, яка досі 
мовчала, повідомила: — Нам треба когось вбити. 

— Тоді я з вами, — сказав Йоде, демонстративно 
махнувши в повітрі мечем. 

— Твій меч навряд чи допоможе, — сказав Жюле 
та показав на високу чорну скелю з ґране за вогняним 
бар'єром вулкана. Йоде зрозумів та з повагою 
подивився на Васю, який вирішив знищити мурде Торе. 

— Потрібно дочекатися ночі, — сказав Жюле та 
запропонував де-небудь перекантуватися, щоб ввечері 
зробити розвідку. 

— Я знімаю тут один куточок та до вечора він мій, 
— повідомив Йоде та повів їх по колу. Вони минули 
тунель, куди пірнув кан, та пройшли трохи далі. Йоде 
завів їх у печеру, яка виявилася комфортніше вуличного 
пекла та дихнула на них чистим повітрям та 
прохолодою. 

— Тут є вентиляція, — повідомив Йоде, 
показуючи на дірку в стелі, звідки опускався повітряний 
халле. Мандрівники влаштувалися прямо на підлогу з 
ґране, тільки Жюле залишився стояти та повідомив:  

— Мені треба дещо зробити. 
— Ти хочеш здати нас нумам? — запитала Ді, на 

що Жюле тільки презирливо гмикнув. Коли він зник, Ді 
піднялася та повідомила: — Я простежу за морвяко – 
щось він мені не подобається. 

«Тобі взагалі ніхто не подобається, — подумав 
Вася, але нічого не сказав. Вони з Йоде завалилися на 
підлогу та захропли на всю печеру. 
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*** 

Нумес Ларте міцно тримався за поручні з уве, 
намагаючись не дивитися вниз. Висувний міст хитався, і 
було таке відчуття, що він неодмінно скине відвідувачів 
резиденції мурде Торе вниз, у бурхливу лаву. Чорні та 
охолоджені шматки на її поверхні через деякий час 
тонули, звільняючи місце для нової гарячої магми. Коли 
складаний міст опинився на острові, де знаходилася 
резиденція мурде Торе, нумес Ларте полегшено зітхнув 
та пішов за нумом в бік високого чорного циліндра з 
ґране з округлим верхом, який стояв посеред острова. 
Поблизу циліндр виявився величезним та товстим, а 
вони пішли вздовж вертикальної стіни, після чого нум 
зупинився, і на поверхні скелі виник темне круглий отвір. 

— Там вас чекають, — сказав нум та залишився 
зовні, а Ларте ступнув у темряву. Люк за спиною Ларте 
закрився та стало зовсім темно. Через деякий час нумес 
звик до темряви та розгледів, що знаходиться всередині 
великого залу, а вгорі по колу, йшов цілий ряд круглих 
вікон з затемненим склом. Посередині стояло якесь 
ложе з ґране і Ларте, за незрозумілим натхненням, ліг на 
нього, витягнувши руки вздовж тіла. Ґране, насичений 
халле, заспокоював та налаштовував думки на вічні 
питання, коли хотілося тільки відчувати, а не думати.  

Раптом, з тіла ложі вислизнули блискучі скоби з 
уве та скували руки, ноги та тіло Ларте. Він відчайдушно 
сіпнувся, але легше відрізати всі кінцівки разом з 
головою, ніж звільнитися від пут з уве. З напівтемряви 
з'явилася фігура морве з розпущеним волоссям, 
червоний колір яких вгадувався навіть у темряві. 

— Ви правильно здогадалися, що це ложе, але не 
розумієте його призначення, — промовив сильний голос. 
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— Ви маєте рацію, — сказав Ларте та припустив: 
— Я думаю, що це ложе для тортур. 

Мурде Торе, як здогадався Ларте, голосно 
розсміявся, так що пішло відлуння по порожньому 
будинку, а полум'я на емблемі, яка прикрашала його 
чоло, затанцювало вогняний танець. Після сміху мурде 
Торе пояснив: — Призначення цього ложі прямо 
протилежне тому, про що ви сказали – воно служить для 
порятунку життя. 

— Яким чином? — поцікавився нумес Ларте, але 
Торе порахував, що сказав досить та запропонував: — Я 
вас проведу в вашу каюту, а завтра з ранку ми 
займемося моєю безпекою. 

Вони вирушили до дивних сходів з уве, що 
знаходиться біля стіни, та піднялися вгору по круглому 
каналу, після чого опинилися в кулястій каюті, повністю 
оббитій м'яким матеріалом. Ларте помітив багато 
ременів на стінках, про призначення яких він не 
здогадувався, а мурде Торе попередив: — У випадку 
небезпеки прив'яжіть себе ременями. 

Таке загадкове попередження вразило Ларте, але 
він не став розпитувати мурде, очікуючи, що в потрібний 
час господар оселі розповість все сам. 

— Відпочивайте, — сказав мурде Торе та 
залишив нумеса Ларте в каюті. «Мурде занадто 
самовпевнений», — подумав Ларте, але нічого зробити 
не міг – наказувати Торе не його прерогатива. Але те, 
що будівля, в якій знаходиться мурде Торе, герметично 
закривається, порадувало Ларте. В його каюті було 
кругле затемнене вікно, і Ларте підійшов до нього. З 
вікна відкривався чудовий краєвид на род і Ларте з 
цікавістю розглядав городян, які дрібними комахами 
повзали уздовж стіни кальдери, пірнаючи в печери, що 
здавалися чорними точка. Намилувавшись містом, 
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нумес Ларте філософськи зауважив для себе: «Серед 
цих «комашок» повзає вбивця мурде». Він хотів сісти та 
обдумати плани подальших дій, але в його каюті не було 
меблів. Ларте приліг прямо на кулясту стінку навпроти 
вікна та підклав руки під голову. Така поза не сприяла 
розумовому процесу і Ларте злегка задрімав. 

Хтось стукав і нумес відкрив очі. Щось чорне 
відразу впадало в очі, а коли Ларте роздивився, то 
здивувався: за вікном сиділа чорна птиця, схопившись 
лапами за раму вікна. В дзьобі птаха тримала конверт, 
який явно був чиїмось чаком, бо листи на планеті Аре 
ніхто не писав, принаймні тисячу років. Варто сказати, 
що і птиці на планеті Аре зникли давним-давно, а цю 
чорну крилату істоту хтось завіз здалеку у вигляді чака. 
Ларте не міг сказати, до якого виду відноситься птах, 
але її величезний дзьоб міг бути небезпечним. Птах за 
вікном знову наполегливо постукав, чим спантеличив 
Ларте. Хай би він хотів впустити птицю, нумес не знав, 
як вікно відкривається чи відкривається воно взагалі. 
Ларте підійшов до вікна та придивився до рами вікна. На 
ній був якийсь важіль, і Ларте машинально натиснув на 
нього. Вікно повернулася та стало перпендикулярно 
стіні. Птах схвально каркнув та відразу влетів до каюти, 
чим дещо збентежив Ларте. Зробивши коло в каюті, птах 
пірнув в круглий канал, який вів у нижній зал. 

— Птиця, птиця, — занепокоївся Ларте, 
спускаючись вниз, але в залі птицю не знайшов. «Пустив 
на свою голову!» — лаяв себе Ларте, але птах кудись 
пропав. Вже втративши надію його знайти, Ларте почув 
шум, що долинув з круглого каналу симетричного тому, 
що вів у каюту нумеса. Ларте кинувся туди, щоб 
спіймати птаха за хвіст, але побачив над головою чиїсь 
ноги. 
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— Цікаво, цікаво, — Ларте почув мурде Торе та 
думав над тим, як йому сказати про птаха. Коли Торе 
опустився, з каналу вилетіла чорна птиця та відразу ж 
шаснула в канал, що вів у каюту Ларте. «Нашкодила та 
біжить!» — подумав Ларте, а мурде Торе в цей час 
відкрив конверт, який тримав у руках.  

— Не треба! — запізніло вигукнув Ларте, але 
мурде його заспокоїв: — Тут нічого немає.  

Він показав порожній конверт та додав:— Цю 
птицю називають ворон. Птах дуже цікавий та краде все, 
до чого дотягнеться. Треба його впіймати – це останній 
екземпляр птиці на Аре. На волі вона не виживе. Хтось 
привіз її на Аре у вигляді чаку. Вони піднялися в каюту 
Ларте, але птах зник у відкрите вікно. Закриваючи його, 
Ларте подумав, що надалі ніяких птахів пускати не буде.  

— Я втомився, — сказав мурде Торе і Ларте 
занепокоївся. Він допоміг мурде спуститися, 
підтримуючи його знизу, а потім повів у його каюту. 

— Я посиджу тут, — сказав мурде Торе, 
опускаючись на підлогу, насичену халле, і Ларте 
залишився з ним. Щось було не так, і нумес попросив:  

— Ви не покажете мені листа? 
Торе витягнув з-за пазухи конверт та подав його 

нумесу. Ларте його понюхав, потім відкрив конверт та 
знову понюхав, а потім крутив його, розглядаючи дрібні 
подряпини та пошкодження. Мурде, спостерігаючи за 
ним, болісно посміхнувся та заспокоїв: — Якби там щось 
було, ви б теж це відчули. 

Ларте став прислухатися до себе і йому здалося, 
що він теж хворий. «Омана!» — подумав Ларте та знову 
повернувся до мурде. 

— Що у вас болить? — запитав нумес Ларте, а 
мурде Торе сказав: — Я відчуваю якусь слабкість і 
тільки. 
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«Якби мурде не помер!» — злякався нумес Ларте і 
сказав: — Нам потрібно викликати з роду итель28 . 

— Нікого викликати не потрібно, уклади мене на 
ложе, — прошепотів мурде Торе, втрачаючи свідомість. 
Нумес Ларте потряс його, але мурде не подавав ознак 
життя. 

 — Ложе, — знову прошепотів мурде Торе, закрив 
очі та знову відключився. Його голова мляво 
відкинулася назад. Ларте схопив його на руки та поволік 
в центр залу. Як тільки Ларте уклав мурде Торе на ложе, 
з нього вискочили блискучі скоби та закріпили тіло. У 
цей час пролунав дзвінок і кап на пальці мурде Торе 
засвітився, а через секунду перед Ларте виник 
віртуальний екран з написом:  

«Тут підготували місце для тебе». 
Фоном до напису сиділи чотири скелети. На 

одному з них Ларте побачив круглий значок з вічним 
вогнем, що палахкотів, як живий. «Як же так, — подумав 
Ларте, — мурде Торе лежить переді мною, а його скелет 
показують по капу!» Загадку доведеться вирішувати 
потім, бо приємний голос морвіни повідомив на весь зал: 
— Всім пристебнути ремені та приготуватися до пуску. 

Ларте побіг до своєї каюти та пристебнувся 
ременями. За вікном виникло полум'я та дим. Житло 
мурде Торе затремтіло, наче потрапило в руки 
сердитого бога. Каюту так затрясло, що зуби Ларте 
вибивали безперервний дріб, а потім нумеса Ларте 
втиснуло в м'яку обшивку каюти. Через деякий час 
Ларте побачив, як за вікном упав вниз род та з'явилося 
жовте з блакиттю небо, яке незабаром потемніло та на 
ньому висипали незвично яскраві зорі. А потім Ларте 
здолала слабкість і він відключився. 

                                                           
28  итель — знахарь, медицинский работник. 
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Руда морда, що з'явилася перед Ларте, 

несхвально хмикнула. Ларте піднявся в повітря та 
поплив у бік ілюмінатора, який проминув, немов він був з 
бризге. Сівши зверху на тіло Ларте, Туманний Кіт звісив 
лапи з боків та смикнув за шнурок на капюшоні нумеса. 
Немов справжній вершник, він, як шпорами, підганяв 
лапами свого коня.  

— Пішла, шкапа! — крикнув кіт, а тіло нумеса 
Ларте понеслося до поверхні планети Аре. 
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Реплікація сьома. Ціре 

Нумес Ларте не знав, як він опинився в Торероді, 
та яким чином покинув оселю мурде Торе, яке злетіло в 
небо. Він пам'ятав, як мурде Торе впав на підлогу та 
крикнув Ларте: «Ложе!» Нумес Ларте поклав мурде на 
ложе з ґране в нижньому залі, а сам по драбині заліз у 
свою каюту та прив'язав себе до стіни. Він пам'ятав, як 
затремтіло все житло мурде, і Ларте притиснуло до 
стінки. Після того, як за круглим вікном з’явилося зоряне 
небо, Ларте відключився та прийшов у себе в якійсь 
печері з видом на вогняні фонтани, що вириваються з 
надр. Тому нумес припустив, що він знаходиться в 
Торероді. 

В печеру зайшов якийсь морве в червоному плащі 
й Ларте зрозумів, що це місцевий нум. Побачивши, що 
Ларте дивиться на нього, нум запитав: — Вам що-
небудь потрібно? 

— Як я тут опинився? — запитав Ларте і нум 
відповів: — Я знайшов вас на вулиці та приніс у свій 
дерод. 

— А що з мурде Торе? — знову запитав Ларте. 
Нум, показуючи на безлюдний острів посередині 
кальдери, повідомив: — Будинок мурде здійнявся на 
небо і звідти Торе заявив про свою присутність в 
компанії вічних. 

Розповідь нума відповідала спогадами Ларте. Він 
відчував себе винуватим у тому, що запустив в будинок 
Торе птицю, яка причетна до смерті мурде та занурила 
Ларте у хворобливий стан. Мурде Торе, завжди такий 
передбачливий, не зміг захистити себе від випадковості. 
Пролунав дзвінок капа. Ларте глянув на віртуальний 
екран та здригнувся – на нього дивився кантер Чахе. 
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— Як розуміти те, що мені передали по капу? — 
запитав Чахе та втупився на Ларте, чекаючи відповіді. 

— Я б не хотів говорити те, про що знаю, бо ці 
відомості звучать абсурдно, — сказав Ларте та почув від 
кантера: — Іноді правда  не має сенсу та виглядає 
безглуздо, тому я вислухаю все, що ти мені скажеш. 

Нумес розповів усе, що він знав, в тому числі про 
те, як разом з морве Торе злетів у небо. Пояснив, що не 
пам'ятає, яким шляхом повернувся в Торерод. 

— Продовжуй розслідування, — сказав кантер 
Чахе та додав: — Доповідай про всі події, бо звичайні 
марення іноді приховують правду. 

Він зник з віртуального екрана, а Ларте 
розмірковував про те, що йому зробити. Насамперед, 
нумес викликав по капу бжуя Окоте, який відразу ж 
відгукнувся. Ларте побачив на віртуальному екрані 
тунель, який миготів вогнями, та запитав у Окоте: — Ти 
знайшов Ігохо? — на що бжуй відповів: — Я працюю над 
цим, — після чого відразу відключився. Ларте зрозумів, 
що Окоте не може говорити, тому не став 
передзвонювати. 

Окоте, дійсно, не міг говорити, бо спостерігав зі 
свого місця за передньою платформою кана, на якій 
їхала вся гоп-компанія. До Васі, Ді та Жюле приєднався 
ще один шнирь, який міняв в Торероді чаки з уве у 
вигляді мечів. Його називали Йоде, і з його опесу 
виходило, що він проживав в мурдеоні Уве. Можливо, він 
був членом банди, до якої приєднався ще й Ігохо, що 
сидів окремо. Наміри Ігохо зрозумілі: якщо вбивця стане 
кантером, то всі, хто до нього наближений, отримають 
якісь привілеї та бенефіції. Тільки неясно, хто головний 
убивця чи Ді, чи Вася, який, судячи з опесу, з мурдеону 
Чахе, а може й коротун морвяко на прізвисько Жюле. Є 
ще Фате, з якою приятелювала Ді, але вона, як 
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припускає Окоте, діє окремо. Про все це слід довідатися 
й не тільки для нумеса Ларте, а й для себе. 

Вася, Йоде, Ді, Жюле, Ігохо та Окоте, який 
спостерігав за ними, не помітили Трутте, який з дальньої 
платформи кана здивовано роздивлявся морвяко та 
його компанію й запитував себе, куди поділася Фате. Те, 
що компанія Жюле якось пов'язана з Фате, не здавалося 
Трутте дивним, бо він знав, що Ді вбила його батька, 
мурде Ільме. Бажання помститися та вбити Ді у Трутте 
не виникало, принаймні, зараз. Ще не всі мурде відійшли 
у вічність, то можна почекати, поки Ді та вся ця компанія 
вб'є інших правителів мурдеонів. Кан їхав в Цірерод, і 
ніхто з компанії Жюле не підозрював, що їх чекає 
сюрприз. Трутте не збирався їх інформувати, навпаки, 
він хотів подивитися, як вони поведуться в ситуації, що 
їх чекає. 

Між тим кан, що вистукував тільки йому відому 
мелодію, прибув на станцію. Промовистий напис 
«Цірерод», що прикрашав єдиний бічний тунель, 
говорив про те, що мандрівники прибули на місце. 
Попереду йшов Жюле, за яким ув'язалася Ді, як і 
раніше, доглядаючи за ним. Правда, її спостереження 
вчора нічого не дало, бо Жюле відправився в тунель, що 
веде не в Торерод, а в пустелю, де сів на пісок та 
медитував.  

Ді думала, що він когось чекає, але марно його 
чатувала: крім якоїсь чорної птиці, яку Жюле годував з 
рук, ніхто з морве не з'явився. Ді підозрювала, що 
морвяко божевільний, бо він розмовляв з птахом. Що він 
йому говорив, Ді не чула, а птах, якому теж набрид 
дивний морвяко, каркнув та вкрав у Жюле щось біле, 
після чого полетів.  

Ледь освітлений тунель закінчився аркою, за якої 
була непроглядна темрява. «Що за ідіоти! — обурилася 
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Ді. — Головний вхід в род без жодного освітлення!» 
Жюле, між тим, пірнув в арку і його поглинула темрява, 
Ді кинулася вперед не тільки з-за того, щоб стежити за 
Жюле, але і з іншої причини – вона боялася темряви. 
Для жителя планети Аре такий страх дивний, бо всі 
міста перебували під поверхнею планети. На Землі цю 
хворобу називають ніктофобія і вона властива не тільки 
землянам, а й іншим жителям Всесвіту. 

Занурившись в темряву, Ді прислухалась до 
кроків Жюле та стала квапливо його наздоганяти. 
Натикаючись на якісь стіни, вона шарахалася з боку в 
бік та незабаром виявила, що не чує Жюле. Вона 
квапливо побігла вперед, а потім відчула, що летить 
кудись вниз. Ді закричала, точно її позбавляли життя, і 
цей крик почули Вася та Йоде, що крокували за нею. 
Вася, як справжній джентльмен, кинувся вперед, щоб 
захистити Ді, постійно натикаючись на стіни та 
наставляючи на всі частини тіла синці. Через якийсь час 
він заплутався в тунелі, який зміївся, немов п'яний вуж, і 
Вася крикнув: — Ді, ти де? 

— Вона нас не чує, — пролунав голос Йоде з 
темряви, і Вася запропонував: — Тримаймося разом, а 
то зникнемо, як Ді. І Жюле кудись пропав. 

— Іди до мене, — сказав Йоде, і Вася вирушив на 
його голос. Він пройшов метрів двадцять та запитав:  

— Йоде, ти де? 
Йоде вирішив пограти в кішки-мишки та голосу не 

подавав. Вася подумав, що з нього вистачить та 
скористався дімензіальною сіточкою. На його подив, 
віртуальний екран показав цілий лабіринт, і Вася 
полегшено зітхнув: «Так ось у чому справа! Вхід в 
Цірерод зашифрували!» Вася побачив, що він опинився 
в прямому каналі, а попереду знаходиться якийсь 
морве. «Йоде! — здогадався Вася, та тут же виникла 
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пустотлива думка: — Зараз його налякаю!» Він швидко 
рушив уперед, а коли простягнув руку, щоб покласти її 
на плече Йоде, то відчув, що полетів вниз. Вася 
гепнувся на щось м'яке, яке голосно охнуло. 

 
— Пробач Йоде! — сказав Вася, чомусь сміючись, 

та почув сердиту відповідь: — Який Йоде, ідіот! 
Вася з подивом зрозумів, що сидить верхи на 

Фате, яка садонула його сакральне місце і перед його 
очима, з'явилися три морве, наче він побачив йоха29. У 

                                                           

29 йохи — істоти, що мають три дзеркальні ока, які 
ловлять віддзеркалення істоти чи морве та ділять його 
на три частини, а тоді повертають назад. В результаті в 
дімензіальній оболонці морве поселяться три його 
окремі віддзеркалення. 
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кожному з трьох морве він впізнав себе та на мить 
втратив свідомість. 

*** 

— Кан прибуває в Цірерод, — на подив Фате, 
оголосив канате. «Пропозиція долі схожа на дежавю», 
— подумала Фате, згадуючи про те, що вона вдруге 
проспала та потрапила не в те місце, куди планувала. 
«Долю не обдуриш!» — посміхнулася Фате, залишаючи 
кан, та пішла по довгому тунелю в бік арки. Вона знала, 
що за напівкруглою аркою починається лабіринт, та не 
забула, як його подолати. Торкнувшись рукою стінки, 
вона впевнено йшла вздовж її в напівтемряві, знаючи 
наперед, що шлях буде довгим. Наступний поворот 
нагадав про це, і вона без тіні сумніву повернула в 
темний тунель. Відсутність підлоги під ногами виявилася 
несподіваною, і тільки в польоті Фате згадала, що 
замість лівої руки, вона скористалася правої. «Дурепа!» 
— картала вона себе й у цей час, як на зло, мерзенний 
вакар захотів жерти. Біль, який охопив її тіло, заглушив 
біль від приземлення на дно. Перед очима блиснули 
зелені спалахи, і Фате провалилася в них. 

«Опритомніла в ліжку. Тіло не слухалася Фате, 
немов вона була в м’якому коконі, пов'язана по руках та 
ногах. Голова теж не слухалася, і тільки очі ще 
підкорялися командам Фате. Вона не знала, скільки часу 
пролежала, та що з нею сталося після падіння до якоїсь 
ями в лабіринті. 

— Що тобі, Богданчику? — увійшла до кімнати 
жінка з головою, перев'язаною кольоровою червоною 
стрічкою, яка нахилилася до Фате та змочила їй губи 
мокрою хусточкою. «Спасибі, Ганнуся!» — сказала Фате, 
але не почула свого голосу та не пізнала себе. Жінка 
погладила волосся Фате та, стримуючи сльози, швидко 
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пішла. Як тільки вона зникла, збоку на ліжку з'явився 
темний ферт з рогами, який кинув в повітря кубик з 
білими та чорними гранями. Дві тіні по його сторонах, 
біла та темна, тільки гмикнули, а кубик, повільно 
обертаючись, впав на живіт Фате й відгукнувся болем по 
всьому тілі.  

— Спостереження: 04 Елєтъ 7166, колір не 
вибраний, — вигукнув рогатий ферт, який клацнув 
хлопавкою та показав на кубик, який гострою гранню 
упився в живіт Фате. Кімната дивним чином 
перетворилася в якусь забігайлівку, повну людей. Біля 
стіни, ліворуч, виділявся шинквас30 з кухлями, за яким 
виявився знайомий кучерявий та носатий ферт з рогами. 
З-під заслиненого жилета виглядала зелена сорочка з 
жовтими квіточками, а все, що нижче, прикривала стійка. 
Біля шинквасу висіло дзеркало, щоб всякий охочий міг 
розглянути свій вигляд з дороги. Фате побачила своє 
віддзеркалення, яке виявилося дуже дивним.  

Помітивши недоречність у своїй постаті, Фате 
наблизила обличчя до дзеркала та побачила в нім 
вусатого чоловіка в літах, в якому вона, з незрозумілої 
причини, упізнала себе та назвала Богданом. На плечі 
чоловіка була накинута делія 31  з пухнастим коміром, 
скріплена біля шиї великим овальним ґудзиком. Під 
делією Богдан носив приталений жупан з червоного 
сукна, застебнутий на безліч кулястих ґудзиків від коміра 
до пояса. Широкі та мішкуваті рукави жупана 
звужувалися до кистей руки, де теж застібалися 
декількома ґудзиками. Короткий прямий комір, 

                                                           
30  шинквас — прилавок, за яким стояв корчмар чи 
шинкарь. 
31  делия — довгий однобортний плащ з широкими 
рукавами, розрізаними до ліктів і з хутряним коміром. 
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прикрашений гарусним шнурком золотистого кольору, 
приховував шию чоловіка.  

Таким же шнурком були обшиті поли жупана та 
кишені. На голові у Богдана кобур 32  з оторочкою із 
бобра. А кинутий вниз погляд виявив сині шаровари та 
червоні гостроносі чоботи. 

— Чи не закусити нам перед тим, як обговорити та 
підписати договір, пане Хмелю? — запропонував чоловік 
в кожусі з прямим коміром та високій циліндричній 
шапці. Фате чогось знала, що це головний московський 
боярин на переговорах. Відразу заметушився корчмар з 
горбатим носом та усадив Фате та послів за довгий стіл. 
Фате злилася з душею, в яку вона потрапила, тихо 
чекаючи подальших подій. 

— Я пригощаю! — сказав московський посол та 
підморгнув корчмареві, який заставив стіл кухлями з 
горілкою та різною закускою. Богдан, разом з усіма, 
випив кухоль, який відразу ударив у голову. Корчмар 
знову наповнив кухлі, а головний боярин, що сидів 
навпроти, підморгнув гетьманові та демонстративно 
перевернув другий кухоль в горлянку. 

«Козак сильніший за москаля!» — обурився 
Богдан і теж випив свого кухля. «Щось підмішав жид в 
горілку», — подумав гетьман, бо пики навпроти 
попливли та стали схожі на свинячі, а в дрібного 
московіта на голові появилися ріжки, як у корчмаря. 

— Чи не хочеш взнати свою долю, Хмелю? — 
запитав головний боярин і Богдан бадьоро відповів:  

— Козак свою долю завжди знає! 
Боярин з бородою, як у цапа, витягнув із-за пазухи 

старі ворожильні карти, перемішав їх та усім роздав. 

                                                           
32  кобур — суконна шапка з хутряною оторочкою. 
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— Що тебе чекає? — запитав високий думний дяк, 
на очах перетворюючись в біса з рогами, що стирчали з-
під високої москальської шапки, та протягнув до Богдана 
свої стислі долоні, зарослі волоссям. «Не тобі мене 
дурити, мацапура!» — подумав Богдан, та вдарив по 
долоні дяка, голосно вигукнувши:  

— Козака завжди чекає удача! 
Дяк розкрив долоні, і на стіл впала карта 

«Смерть». Чортячий виродок згорнув огидну дулю, 
довгий великий палець якої уткнувся в ніс гетьманові й 
він чхнув. Усі інші біси осоружно засміялися, а Богдан 
зібрав карти та здав кожному гравцеві, під єхидними 
поглядами бісів. 

 
— На що ти надієшся? — запитав плюгавий 

московіт та притиснув карту долонею до столу, а сам 
витріщив на гетьмана свої безбарвні очі. «Зараз 
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отримаєш, мале лайно!» — подумав Богдан та й крикнув 
йому в пику:  

— Немає нічого кращого, ніж вірне плече 
товариша!  

Карлик осоружно засміявся, підняв долоню, 
показуючи карту «Хвороба», й згорнув дулю, яку сунув 
прямо в обличчя гетьманові, але Богдан сердито її 
відштовхнув. «Ну, тримайтесь, москалі!» — рішуче 
подумав Богдан та ретельно тасував карти. Московіти 
сміялися та перешіптувалися між собою, а гетьман 
кинув карти по кругу. Відразу до нього посунулись 
долоні, притиснуті до столу, але Богдан, щоб ніхто не 
махлював, схопив за руку товстого москаля в попівській 
рясі та крикнув:  

— Козака ніколи не покине надія! Показуй карту! 
Товстий піп розтулив пухку долоню, й на стіл, 

перекидаючись у повітрі, полетіла кинута карта.  
«Втрата», — розчаровано побачив Богдан. 
— Як же я люблю тебе, Хмелю! — сказав піп та 

присмоктався до нього товстими губами. Відштовхуючи 
бородату мармизу з рилом та витираючи губи, Богдан 
вирвався з рук попа, який демонстративно згорнув пухку 
дулю та із задоволенням сунув її під ніс Богдану.  

«Не діждетесь, чорториї, щоб я скорився 
попівській пиці!» — упирався Богдан та крикнув 
затихлому корчмареві, відчуваючи у роті мерзенний 
смак від москальського поцілунку:  

— Наливай повну! 
Корчмар блиснув очима з-під брудного ковпака, 

який він насунув на лоб, приховуючи роги, націдив з 
бочки повний глиняний кухоль та поставив його на стіл, 
чекаючи розплати. Богдан сунув йому монету, а сам 
перевернув кухоль в рот. Пекучий напій обпалив горло – 
все ж таки, хитрий корчмар приправляє горілку синім 
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каменем33. Богдан став тасувати карти, гублячи їх на 
стіл, а потім розклав по кругу. Брудні руки потягнулися 
до карт, які тут же зникли, прикриті долонями. Лапи з 
картами нахраписто посунулись до Хмельницького, 
немов хотіли щось забрати, а не запропонувати вибрати 
карту. Московіти втупилися на нього, і Богдан почув, як 
хтось бубнів: «Обдурили дурака на чотирі кулака!»  

Мерзенні пики стали співати голосніше із 
закритими ротами, а Богдан крикнув: «Всякий козак вміє 
веселитись!» — та ляснув по руці в рукавичці 
похмурого боярина під шапкою з високою тулією, 
обшитою сріблом. Той розтулив рукавичку і гетьман 
побачив, що під нею карта «Нещастя». Роззявивши 
роти, біси голосно та вроздріб закричали: «Підписуй!» 
До Богдана потягнулися волохаті лапи, а він не міг 
чинити опору, бо щось його заціпило. Палець 
Хмельницького вмочили в чорнило та приставили до 
паперу, на якому відбиток став червоним. Богдан 
поглянув на палець та побачив, що він скривавлений.  

«Кров'ю договір підписав, — подумав Богдан, — 
вже краще взяли б мою душу!» — засмутився він та 
відчув, як чорти роздирають його груди. Задихаючись, 
він відкрив очі! 

— Спостереження знято: 04 Елєтъ 7166, — 
бризкаючи слиною прямо в обличчя, вигукнув корчмар, і 
Фате побачила, що лежить на дні якоїсь ями. «Дурепа! 
Дурепа!» — звинувачувала вона себе, але минулого не 
повернеш, потрібно вибиратися з пастки, в яку 
потрапила через свою самовпевненість та неуважність. 
В цей час зверху пролунав якийсь шум, а через секунду 
на живіт Фате щось звалилося. 

                                                           
33  синій камінь — мідний купорос. 
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— Пробач, Йоде! — сказав хтось та осоружно 
засміявся. Фате, ударила кулаком у відповідь та, 
зеленіючи від болю та обурення, впізнала Васю й ледве 
видавила з себе: «Який Йоде, ідіот!» — після чого біль 
виявився нестерпним...» 

*** 

На відміну від Васі, Ігохо знав про лабіринт, тому 
почекав, поки інші туди увійдуть, після чого відправився 
в тунель сам. Ігохо простягнув ліву руку та повільно 
пішов уздовж стінки. Після довгого шляху він досяг 
входу в цілий підземний зал під куполом, де по 
сходинках спустився вниз та потрапив в освітлений 
тунель, що йде від лабіринту в місто.  

На відміну від інших родів, створених природою та 
пристосованих для життя морве, Цірерод був штучною 
спорудою під землею. Прозорий дах над родом 
пропускала достатньо світла для комфортного існування 
та захищав від зовнішньої спеки. Навколо деродів, 
розташованих у чітко геометричних рядах, зеленіли 
есте, а на площах грали струменями фонтани бризге, 
що робило Цірерод мало не раєм на планеті Аре. Ще 
одна обставина характеризувала жителів Цірерода – 
вони мали генератори дімензіальної енергії.  

На відміну від інших родів планети, де 
використання дімензіальної енергії контролювали бжуї, в 
Цірероді дімензіальні сіточки використовували у 
повсякденному житті. Тому, відвідування Цірерода всіма 
способами обмежувалося, бо охочих скористатися 
дармовою дімензіальною енергією вистачало. 
Відвідувати Цірерод мали право бжуї, не при виконанні 
своїх обов'язків, та мурде, як при виконанні обов'язків, 
так і в якості гостей. Інші гості повинні подавати заявки 
та очікувати дозволу протягом багатьох сезонів. На 
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вході в род Ігохо зупинив родове, літній службовець на 
ім'я Нуре, що виконував функції прикордонного 
контролю роду, який уважно оглянув його та перевірив 
дімензіальну сіточку, після чого запитав:  

— Мета візиту? 
Ігохо глянув на родове та згадав, що в Цірероді на 

цивільну службу йшли охоче, бо службовцям   
покладався якийсь відсоток додаткової дімензіальної 
енергії. 

— Я хочу запобігти вбивство мурде Ціре, — 
повідомив Ігохо. Нуре втупився на нього та запитав: 

— Ти виконуєш свої службові обов'язки? 
— Виконуючи службові обов'язки, я стежу за 

споживанням дімензіальної енергії. В цьому випадку, 
мова не йде про виконання службових обов'язків, — 
відповів Ігохо. Родове довго розглядав синій плащ бжуя 
та, зітхнувши, сказав: — Проходь. 

Ігохо відразу відправився на місцевий ринок та 
приготував кілька чаків з мініатюрними та вічними 
морськими мешканцями в запаяних ємностях. Він 
уважно розглядав пропоновані чаки, але відразу ж 
розчаровано відходив, бо не знаходив те, що шукав. 
Ігохо обійшов всіх морве, які зібралися на площі Чаків, 
та розчаровано зупинився біля фонтану, спостерігаючи 
за веселкою між струменями. 

— Я маю те, що тобі потрібно, — сказав хтось за 
плечем і Ігохо озирнувся. Перед ним стояла морвіна, 
над головою якої всіма кольорами веселки 
виблискувало плазмове коло. Дана прикраса говорила 
про те, що чорний ґране у неї на лобі заряджений 
дімензіальної енергією по саму зав'язку. 

— Ходімо за мною, — сказала вона та пішла, не 
повертаючись. Ігохо рушив за нею, ледь встигаючи 
маневрувати між перехожими. Вулиця нагадувала 
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карнавал, бо майже всі жителі мали над головою 
червоне, оранжеве, жовте, зелене, блакитне, синє або 
фіолетове плазмове коло. 

— Це і є карнавал, — сказала морвіна, 
обертаючись до Ігохо, і він зрозумів, що вона читає його 
думки. Ігохо закрив свої гліфоми, а незнайомка, навіть,  
знаку не подала, що помітила. «З нею потрібно тримати 
вухо гостро! — подумав Ігохо та стурбовано озирнувся:  

— Куди ми йдемо?» 
— Скоро прийдемо, — оглянулася морвіна та 

посміхнулася, а Ігохо зрозумів, що вона, як і раніше, 
читає його думки. «Я б теж читав, якби в мене був 
генератор дімензіальної енергії», — подумав Ігохо, а 
морвіна насмішкувато сказала не обертаючись:  

— Буде, буде! 
Те, що генератори дімензіальної енергії не можна 

нікому віддавати, крім жителів Цірерода, Ігохо знав. 
Знав він і те, що нелегальне виготовлення генераторів 
заборонено та загрожує смертю місцевому умільцю. У 
Цірероді не було звичайних бжуїв, і за використанням 
дімензіальної енергії стежив сам мурде Ціре.  

Вони зайшли на територію якогось дерода з 
незмінним маленьким садом в кілька есте та, навіть, з 
маленьким басейном, прикритим зверху гармошкою з 
плівки. Дероди Цірерода відрізнялися від інших деродів 
планети Аре наявністю плоских скляних дахів. Морвина 
не стала йти в дерод, а попрямувала до маленької 
круглої альтанки, де відразу ж зникла. Коли Ігохо 
підійшов ближче, то побачив всередині альтанки сходи, 
що ведуть вниз.  

«Все! Потрапив у пастку!» — подумав Ігохо, але 
почув всередині себе голос: «Не бійся, спускайся до 
мене!» Коли Ігохо опустився вниз, то побачив, що 
незнайомка чекає його в кінці коридору біля дверей. На 
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її обличчі, з опесом мурдеону Ціре, грала загадкова 
усмішка, що не обіцяла нічого хорошого, але Ігохо йшов 
до неї, насторожено прислухаючись та чекаючи якоїсь 
гидоти. У напівтемряві підземелля все здавалося 
ворожим, що змушувало бжуя напружитися та нервово 
прислухатися до навколишньої тиші. Шум роду, що живе 
своїм звичайним життям, лунав глухо й заспокоював, а 
тиша підземелля лякала. Коли ззаду над головою 
пролунали стрекочущие звуки, то Ігохо різко обернувся. 
Його погляд зупинився на чорних поблискують блюдцях 
очей змія, якого Ігохо не зустрічав, але знав, що 
знайомство з ним смертельно небезпечно. Це був іса — 
плазун, змій, що може гіпнозувати своїм поглядом та 
з’їдає дімензіальну сіточку жертву. 

Стрекотливі звуки заворожували, а очі змія, немов 
чорна діра, притягували симпоти та швидко 
знерухомили тіло. «Капец!» — встиг подумати Ігохо та 
відчув, як його дімензіальна сіточка сповзла з тіла та 
зникла. Через мить він виявив на своєму тілі чужі спритні 
руки, які швидко обнишпорили тапі та промацали тіло, 
немов збиралися використати його для сніданку ... або 
обіду ... 

Ігохо безнапасно відключився. 
*** 

«Якась жінка з сумними очима зустріла Фате з 
заплаканим обличчям. Розглядаючи червону стрічку на 
її голові, Фате здивовано згадала, де бачила жінку – це 
дружина Богдана Хмельницького, яку звуть Ганна 
Золотаренко. Жінка сунула руку за пазуху та витягла 
звідти колоду карт. Узявши верхню карту, Ганна 
простягнула її Фате. Малюнок на карті зображував 
«Печаль». 
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— Спостереження: 05 Елєтъ 7166, колір 
сумний, — повідомила жінка і Фате побачила, що вона 
міняється обличчям. Під личиною жінки виявилася 
мерзенна рогата пика корчмаря, яка єхидно іржала, а дві 
тіні за нею, світла та темна, теж сміялися. Фате відчула, 
як полетіла вниз та, після короткого відчуття 
невагомості, важко опустилася в чуже тіло, повільно та з 
болем проникаючи в чужу свідомість ... 

«Богдан важко дихав, відчуваючи у душі 
какофонію, від того, що приснилося, а ще від недолугих 
московітів, що нагадали про себе. Уранішнє повітря 
тяглося з відкритого вікна та холодило тіло, покрите 
потім. За вікном посіріло, нагадуючи про те, що скоро 
почнеться ранок, а у будинку панувала тиша, така ж, як і 
за вікном, і навіть півні ще спали та бачили курячі сни. У 
такій тиші добре думати про минуле, яке кожною 
дрібницею нагадує про себе. Погляд Богдана зупинився 
на гаку, вбитому в стіну біля дверей, на якому висів його 
батіг, незамінний супутник та німий свідок його перемог 
та поразок. 

Боротьба з недругами, своїми та України, завжди 
нагадувала про те, що тільки єдність батьківщини та 
людей, що ній мешкають, зможе захистити від зовнішніх 
ворогів. Який прекрасний був демократичний союз 
республіки, Річ Посполита, де на рівних існували три 
народи: поляки, литовці та руси! Але союз знову та 
знову давав тріщину там, де справа стосувалася прав 
України. Польські пани, гордовиті та пихаті, завжди 
перекраювали закони республіки так, щоб обмежити 
волю русів.  

Знову і знову доводилося відстоювати свої права 
зі зброєю в руках. Коли захищали Річ Посполиту, то 
козацькі полки йшли в перших шеренгах і королі обіцяли 
непорушність союзної домовленості, але тільки 
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наставав мир, так бундючна польська шляхта та сейм 
усе вирішували по-своєму. Багато козаків склали голову 
за Річ Посполиту, але Русь не отримала того, що 
належало їй по праву – свободу розпоряджатися своєю 
долею. 

Перед очима Богдана, як жива, спливла картина 
бою під Жовтими Водами. Військо польське на чолі з 
молодим самовпевненим Стефаном Потоцьким 
потрапило в пастку, яку влаштував Богдан. На полі бою 
розверзала сльота небесна та хлинув дощ, немов боги 
оплакували чванливу польську шляхту, яка знаходилася 
в оточенні козаків Богдана. Кримські татари на чолі з 
Тугай-беєм, що допомогли козакам, перегородили шлях 
до втечі, і усе польське військо було винищене.  

 
Чи не той то хміль, що коло тичин в’ється? 

Гей, той то Хмельницький, що з ляхами 
б’ється. 

Гей, поїхав Хмельницький до Жовтого Броду, 
Гей, не один лях лежить головою в воду. 

Не пий, Хмельницький, друже, тої Жовтої 
Води: 

Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. 
«А я ляхів не боюся і гадки не маю, 
За собою великую потугу я знаю, 

Іще й орду за собою веду: 
А все, вражі ляхи, на вашу біду». 

Утікали ляхи — погубили шуби… 
Гей, не один лях лежить, вищиривши зуби 

Становили ляхи дубовії хати, 
Прийдеться ляшенькам у Польщу тікати! 

Утікали ляхів де якії повки, 
Їли ляхів собаки і сірії вовки. 

Гей, там поле, а на полі цвіти, 
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Не по однім ляху заплакали діти. 
Гей, там річка, через річку глиця, 

Не по однім ляху зосталась вдовиця! 
 

Дума звучала в голові Богдана, вичавлюючи 
ностальгічну сльозу, яку він, паралізований, не міг 
прибрати, а спогади летіли далі, перебираючи сторінки 
життя. Батько Стефана, коронний гетьман Речі 
Посполитої, Микола Потоцький, привів на допомогу 
синові вісімнадцять тисяч ляхів та зустрівся з козаками 
Богдана під Корсунем, де теж був розбитий та потрапив 
в полон. Не знав тоді Богдан, що ця битва, 
розпочавшись з образи, переросте в боротьбу за Русь 
споконвічну. 

Били ляхів під Махнівкой та під 
Старокостянтиновом, звільняючи Поділля та Волинь, 
після чого пішли на Львів. Їм назустріч виступили 
польські полки у яких не було єдиного керівництва, що й 
згубило польську армію: під Пилявцями, на березі річки 
Ікви, їх знову розгромив Богдан Хмельницький. 

На Різдво Хрестове гетьмана Хмельницького з 
тріумфом зустрічали в Києві, називаючи його князем 
Русі. Гетьман перед киянами проголосив козацько-
гетьманську державу Русь. Правда, радіти довелося 
недовго, бо польська шляхта в наступному році зібрала 
величезну армію у 200 тисяч осіб та рушила на Русь. Під 
Берестечком, на Хмельниччині, військо польського 
короля Яна Казимира зустрілися з руським військом під 
командуванням Богдана Хмельницького. Кримський хан 
Іслам Гірей підвів гетьмана, покинувши жорстоку битву, 
до того ж захопив Богдана, коли той намагався умовити 
його повернутися на поле бою. Тому, що ні поляки, ні 
козаки не змогли здолати противника, було укладено 
чергове перемир'я. 
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Тієї ж осені відбулося нове зіткнення запорізьких 
козаків та війська польського під Білою Церквою, де 
жодна зі сторін не мала переваги. І знову уклали 
черговий мир, не дуже добрий для козаків: шляхті 
дозволялося повернутися на Русь, а селяни знову 
прикріплялися до панських маєтків. Скрізь стали 
спалахувати повстання проти поляків, а з Києва вигнали 
польський гарнізон. Гетьман Хмельницький скликав 
таємну нараду, на якому вирішили воювати з Річ 
Посполитою. 

Тут же виявився і привід! Тиміш Хмельницький, 
син гетьмана, їхав сватати дочку молдавського князя 
Василя Лупу. Про це дізналися поляки та відправили на 
Русь п'ятдесяти тисячний загін польської шляхти, щоб 
перехопити сина Богдана. Хмельницькому доповіли про 
це військо, і він відправив козацькі полки супроти 
поляків. У битві під Батогом, на Вінниччині, польські 
полки були розбиті, а п'ять тисяч полонених 
замордовано та вбито в науку нащадкам. 

Богдан зрозумів, що потрібно шукати сильного 
союзника, тому гетьман написав листа московському 
цареві, а єрусалимський патріарх Пасій, який перебував 
в гостях у Хмельницького, погодився передати його в 
руки царя Московії, Олексія Михайловича. 

У Богдана було «таємна зброя», яку він вміло 
використовував у відносинах з московським царем. В 
гостях у Хмельницького знаходився самозванець 
Тимофій Акундінов, який іменував себе сином 
московського царя Василя IV Шуйського. Царські посли 
бачили його за столом у Богдана. На прохання 
царського посла видати баламута московському цареві, 
Олексію Михайловичу, Богдан лукаво повідомив, що 
запорожці втікачів не видають, але якщо гетьман укладе 
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договір з царем про взаємодопомогу при зовнішній 
загрозі, то видалить його за межі Русі. 

На тому і зійшлися, після чого підписали договір ... 
Правда, діяв він недовго, оскільки через півтора 

року цар порушив договір та підписав з Річ Посполитою 
угоду, де зовсім не врахували права Русі. Богдан 
укладає союз зі Швецією та Трансільванією, 
Бранденбургом, Молдавією та Валахією, з метою 
знищення Річі Посполита. Так почалася нова війна 
Швеції та Русі з Московією та Польщею. Тільки одне 
хвилювало Богдана: він знав, що кінця цієї війни йому не 
побачити. До кімнати увійшла дружина, а Богдан, на 
своє здивування, відчув, що може говорити.  

— Я вмираю, — прошепотів він. — Поховайте 
мене в Суботові. Його я придбав тяжкою кривавою 
працею і він милий моєму серцю. 

Після цих слів очі Богдана закотилися під лоба, а 
на обличчя опустилася смертельна блідість. Ганна 
закрила долонею повіки Богдана та поцілувала його 
мертві губи ». 

— Спостереження знято: 05 Елєтъ 7166, — 
тихо пронеслося в повітрі, немов з цим світом прощався 
Богдан»». 

*** 

Дзеркальні зображення, що майнули перед очима 
Васі, засліпили його, а Фате, яка подала голос, лежала 
під ним, як тюк. Вася нахилився до неї та ледве вловив 
серцебиття. «Вона не дихає!?» — подумав він, 
розуміючи, що тільки що вбив Фате. Вася глибоко 
вдихнув та притулився до її губ, наповнюючи її груди 
повітрям. Під своєю рукою він відчув, що її груди 
здіймаються, і, ледь торкаючись її губ, очікував 
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наступного подиху, щоб переконатися в тому, що Фате 
прийшла в себе. 

— Богдане, любчику, ти живий, — прошепотіла 
Фате та відповіла поцілунком на спроби Васі повернути 
її до життя. Він не став наполягати на тому, що його ім'я 
Вася, а не Богдан, бо, цілуючи, незручно 
висловлюватися. Фате досить довго його цілувала та 
цнотливо зауважила: — Богданчику, як для мертвого, ти 
добре цілуєшся. 

Вася не став вступати в суперечки з хворою, яка, 
як і раніше, слинила його губи, а Фате нахабно залізла 
під його тапі та стала пестити його тіло. Вася, злегка 
здивований такою пристрастю, не став зупиняти 
постраждалу, а віддячив дівчину, пестячи тіло Фате. 
Потім вони обидва відчули непереборне бажання та 
природним чином стикнулися тілами, відчуваючи 
взаємний потяг. Ніщо не могло зупинити їх бурхливу 
пристрасть, а коли настала розв'язка, Вася, вже звиклий 
до даних маніпуляцій, як і раніше пестив її тіло, 
відчуваючи чарівну насолоду. Він потягнувся до губ 
Фате, яка раптово відсунулася та втупилася в темряві на 
Васю. 

— Що ж ти робиш, сволота така, — сказала вона, 
немов побачила Васю вперше, а потім сама 
присмокталася до його губ. Вася, не розуміючи, чим 
Фате незадоволена, хотів запитати її про це, але почув:  

— Не відволікайся ... 
Після затяжного поцілунку Васю знову 

відштовхнули. 
— За це я вб'ю тебе безболісно...— як нагороду, 

пообіцяла Фате. Те, що вбивство повинне відбутися в 
майбутньому, підбадьорило Васю, тому він скористався 
моментом та знову поцілував зелені губи Фате, щоб 
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вона, колись, в майбутньому, помилувала його та 
залишила йому життя... 

— Все! Вистачить! — вигукнула Фате, і Вася 
зрозумів, що все – вистачить. 

— Як ти сюди потрапив? — запитала Фате, 
обережно витираючи зелені губи, щоб випадково не 
стерти посмак та приємні спогади, які, якимось дивним 
чином перепліталися з відчуттями Ганни та Богдана. 
Вона навіть не зрозуміла, де закінчилася грань між 
дійсністю та сном, схожим на марення. 

— Звалився в яму! — відповів Вася на її питання. 
— Зрозуміло, — сказала Фате, — про лабіринт ти 

нічого не знаєш? 
— Ні — щиро відповів Вася. 
— Тоді підніми мене, можливо, я дістану до верху, 

— сказала Фате і Вася, підкоряючись, присів та 
підставив свої плечі. Коли він встав, Фате підстрибнула 
та дотяглася до краю ями. Вибравшись наверх, вона 
почула голос Васі з ями: — Допоможи мені. 

— Сиди там, цілішим будеш, — сказала Фате, 
залишаючи його, бо відчувала поряд з Васею деяке 
збентеження, немов він заглянув у її сон та там був 
присутній. Фате витягла в сторону ліву руку, щоб 
відшукати стінку та через пару кроків доторкнулася 
рукою до шорсткої поверхні ґране.  

«Тепер правильно!» — подумала вона, 
вирушаючи в дорогу. Знаючи, що він буде далеким, 
Фате корилася лівій руці та вже минула кілька поворотів, 
коли зрозуміла, що знову летить вниз. «Так, що ж це 
таке!» — обурилася Фате та врізалася в щось м'яке. 

 «Знову повернулася до Васі», — зі сміхом 
подумала Фате і, щоб компенсувати те, що вона його 
покинула, намацала Васіну голову та поцілувала в губи. 
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— Не знав, що в лабіринті існують морвіни, які 
цілують всіх, що потрапив у пастку. Це смертельний 
поцілунок? — запитав голос, але не Васін. 

*** 

Жюле, що йшов попереду, почув ззаду якийсь 
протяжний крик та обернувся, прислухаючись. «Не 
треба лізти вперед», — подумав він та зупинився, 
присівши на піщану підлогу. Крик не повторився, і Жюле 
вирішив дочекатися інших, бо юрбою йти легше та 
веселіше. Схилившись на стінку, Жюле витягнув ноги й 
позіхнув: темрява та тиша налаштовували на сон. 

В цей час бжуй Окоте спостерігав за тим, як Ігохо 
останнім відправився в тунель з написом «Цірерод». Не 
зволікаючи, Окоте пішов за ним. Він ніколи не був у 
Цірероді, але знав про лабіринт, хоча не був посвячений 
у подробиці його подолання. Тому тихенько йшов за 
Ігохо, прислухаючись до його кроків. Він чув нестямний 
крик Ді, який злегка відволік його, тому Окоте втратив 
Ігохо. Щоб зібратися з думками, Окоте зупинився та 
прислухався. Він марно очікував будь-який звук, що 
порушить дзвінку тишу, та витріщався в темряву, але 
нічого корисного для себе не виявив. Окоте розставив 
руки, щоб доторкнутися до шорстких стін, та став 
повільно йти вперед. В деяких місцях бжуй навмання 
повертав направо або наліво, сподіваючись на свою 
удачу, але вона, в цьому випадку, вирішила ігнорувати 
претендента на її заступництво.  

Мало того, зробивши наступний крок, Окоте об 
щось спіткнувся та упав, як стовп, на підлогу. Попри те, 
що підлога виявилася м'якою, в Окоте з розбитого носа 
потекла кров, і бжуй затиснув його пальцями. Тому, що 
підлога заворушилася, Окоте невдоволено запитав:  

— Ти хто? 
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— Може, злізеш з мене, перш ніж питати? — 
сказав чийсь голос і Окоте пізнався Жюле. «Що тут 
робить цей маленький морвяко?» — подумав Окоте, 
підозрюючи, що Жюле залишили на шухері.  

— Не раніше, ніж ти розкажеш, чим ви тут 
займаєтеся? — сказав Окоте, придавив морвяко всім 
тілом та влаштувався на ньому зручніше. 

— Ми йшли в Цірерод, — відповів Жюле, 
вовтузячись під Окоте. 

— У Цірерод не пускають, абикого, — повідомив 
Окоте, а Жюле, вовтузячись під бжуєм, ображено 
сказав: — Твоя кістка впирається мені між ніг. 

Сказане Жюле збентежило Окоте, і він позеленів 
до кінчиків вух. Поспішно сповзаючи з Жюле, бжуй 
виявив деякі метаморфози свого організму в області 
тазу, що збентежило його ще більше. Дана подія звела 
нанівець всі питання бжуя, і він не знав, як далі 
продовжити розмову. Жюле теж відчував дивні відчуття, 
які раніше ніколи не виникали та здивували морвяко й 
змусили його замислитися. Після деякого мовчання, 
Жюле примирливо запитав: 

— А що тут робиш ти? Підглядаєш за нами?  
— У мене в Цірероді справи, — відповів Окоте та 

запитав: — Як ви збиралися подолати лабіринт? 
— Ми про нього не знали, — відповів Жюле, а 

Окоте насмішкувато хмикнув: — Ідіоти! 
— А як долають лабіринт не ідіоти? — уїдливо 

мовив Жюле. 
— Будемо триматися однієї сторони, — сказав 

Окоте та простягнув ліву руку, торкаючись до шорсткого 
ґране. Як ні дивно, вони потрапили на потрібну сторону 
лабіринту. Шлях був довгий і Жюле вже куняв та тикався 
у широку спину Окоте, який називав його «замірком» та 
рекомендував тримати дистанцію.  
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Нарешті вони побачили попереду якесь світло та 
прискорили крок. Цілий підземний зал під куполом 
злегка освітлювався, і Окоте побачив посередині сходи, 
що ведуть вниз. По освітленому тунелю, вони, нарешті, 
добралися до входу в Цірерод. Родове Нуре за вхідними 
ґратами контрольного пункту відразу глянув на синій 
тапі Окоте та запитав: — Мета вашого візиту? 

— Я хочу попередити мурде Ціре про загрозу, бо 
його хочуть вбити, — повідомив Окоте, нахилившись до 
родове. Нуре дивно дивився на нього та пробурчав:  

— Ти другий бжуй з таким повідомленням, після 
чого витріщив на Окоте очі та офіційно запитав: — Ти 
виконуєш свої службові обов'язки? 

— Я тут проїздом. З-за чисто дружнього 
ставлення до мурде Ціре я хочу його попередити, — 
сказав Окоте. Родове Нуре, розглядаючи синій плащ 
бжуя, ковзнув поглядом по Жюле та запитав: — Це хто? 

— Доказ, — сказав Окоте, але слова бжуя не 
переконали родове: — Який це доказ? Це морвяко! — 
сказав він, показуючи на чисте обличчя без опесу. 

— Вагомий доказ, — сказав Окоте та, як змовник, 
тихо додав: — Він хотів убити мурде Ціре.  

Жюле від цих слів позеленів та подумав: «Який же 
ти підлий гнюс, Окоте!» 

— Такий молодий, а вже...— здивовано сказав 
родове Нуре, а Окоте підтвердив: — Так, ще не морве і 
не морвіна, а вже злочинець. Акселерація! 

— Проходь, — сказав родове та похитав головою. 
— Іди вперед, злочинець, — сказав Окоте, 

штовхаючи Жюле в спину, від чого морвяко трохи не 
гепнувся на підлогу. 

— Тихіше! — обурився Жюле, а Окоте знову 
штовхнув його в спину та крикнув: — Іди, іди, злочинець! 

*** 
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Уважні очі, що вивчали обличчя Ігохо, нагадали 
йому про те, з ким він має справу. Морвина з опесом 
мурдеону Ціре, побачивши, що він прийшов у себе, 
посміхнулася. Змій іса, який зжер дімензіальну сіточку 
Ігохо, знаходився поруч на столі зі штучним 
освітленням. Очі змія були закриті, і він став ніби  ґране 
та завмер на місці.  

Оглядаючи закрите приміщення, де він опинився, 
Ігохо виявив, що лежить на якійсь старовинній канапі, 
покритій штучною шкірою. На столі, поруч зі змієм, 
розташувалися півколом всі чаки Ігохо: три рибки, 
мініатюрний кальмар та маленький рак. Поряд з чаками 
Ігохо знаходився невеликий акваріум з синіми 
водоростями, підсвічений ззаду, на просвіт. Мабуть, 
приміщення знаходилося за дверима, біля якої змій іса 
забрав у Ігохо дімензіальну сіточку. 

Морвіна, як і раніше, посміхалася та підійшла до 
акваріума, взяла посудину з рибкою та зверху нігтем 
накреслила коло. Кругла вирізана кришка злетіла в 
повітря та зависла, а морвіна вилила вміст посудини в 
акваріум. Рибка, опинившись у величезному для неї 
просторі бризге, шалено кидалася на всі боки, а потім 
зависла та витріщила очі на Ігохо. «Прощай, моя 
красуня», — подумав Ігохо, а морвіна сказала: — За всі 
твої чаки я дам тобі генератор дімензіальної енергії. 
Зауваж, я тобі переплачую, тому ти мені будеш винен. 

— Нічого я тобі не винен, — сердито сказав Ігохо, 
— твій змій зжер мою дімензіальну сіточку. 

— Ах, це! — сказала морвіна та простягнула йому 
дімензіальну сіточку. Ігохо заклацнув її за вухом та хотів 
перевірити, але морвіна його попередила: — Ти не 
мешканець Цірерода та якщо спробуєш скористатися 
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сіточкою, то тут з'явиться мурде Ціре та перетворить 
тебе в порох. 

Ігохо не сумнівався, що його розвели та обдурили, 
а морвіна розкривала останні чаки та відправляла їх в 
акваріум до решти живність. Вона глянула на нього та 
запитала: — Навіщо тобі генератор дімензіальної 
енергії? 

— Я хочу вбити мурде Ціре, — машинально 
ляпнув Ігохо та побачив блиск в очах морвіни. Він 
зрозумів, що влип. Зараз вона візьме та викличе мурде 
Ціре, а чаки дістануться їй дарма. 

— Мене звуть Ете. Я можу тобі допомогу, — 
сказала морвіна пильно дивлячись на Ігохо. 

— Допомогти чим? — обережно спитав Ігохо та 
попередив: — У мене більше немає чаків, щоб 
розплачуватися. 

— Я знаю, — єхидно сказала Ете та повідомила: 
— Я хочу допомогти тобі вбити мурде Ціре.  

— За це ти мені будеш повинен подвійно, — 
сказала Ете, немов її участь у вбивстві мурде Ціре – 
справа вирішена. 

— І як ти пропонуєш вбити мурде Ціре. — 
скептично запитав Ігохо, розуміючи, що вплутується в 
аферу, яка може коштувати йому життя. 

— Слухай сюди, — тихо зашепотіла Ете, — цей 
змій, іса, несправжній, я сама його зробила... Так от, 
ми...— вона озирнулася, ніби у підземному приміщенні 
міг хтось підслухати та зовсім тихо виклала на вухо Ігохо 
свій план. 

*** 

Фате м'яко гепнулась на Васю, знайшла його 
голову та, внутрішньо посміхаючись, поцілувала в губи, 
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збираючись попросити вибачення за доставлені 
незручності. 

— Не знав, що в лабіринті існують морвіни, які 
цілують всіх, хто потрапить в пастку. Це смертельний 
поцілунок? — запитав хтось, і Фате зрозуміла, що під 
нею не Вася. 

— Ти хто? — запитала вона і голос відповів: — Я 
Йоде з мурдеону Уве.  

— Що ти робиш в цій ямі? — запитала Фате в 
темряві, думаючи про те, запалити її маленький вогник, 
який видасть дімензіальну сіточку та сюди примчить 
мурде Ціре. 

— Чекав свого друга, Васю, щоб він допоміг мені 
вибратися, — відповів незнайомий їй Йоде і Фате 
глузливо повідомила: — Твій Вася сидить у такій же ямі. 

— Ти його бачила? — запитав Йоде та 
здогадався: — Ти з ним цілувалася та думала, що я це 
він! 

— Ти, що, не помітив, що я впала та була без 
свідомості, — збрехала Фате та додала правди: — У 
мене всередині живе вакар та жере моє тіло. 

— Чому ж ти його не видалиш? — запитав Йоде 
та додав: — Будь-який мурде дозволить тобі померти та 
відновитися з допомогою дімензіальної сіточки. 

— Я нікому не довіряю, — чесно зізналася Фате. 
— Спробуймо вибратися, — сказав Йоде та 

піднявся. Він взяв у руки свій меч і Фате, як по сходинці, 
вибралася йому на плечі, а потім підскочила. Добре, що 
край ями, куди вона впала, були жорсткий, інакше вона б 
не втрималася. Видершись нагору, Фате сказала: 

— Бувай, Йоде. 
— Ти покинеш мене, як Васю? — запитав Йоде з 

ями.  
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— Я займаюся небезпечною справою, Йоде, а в 
ямі байдужіше, — сказала Фате. — Раз в сезон ями 
обходять службовці мурдеону Ціре та депортують всіх, 
хто потрапив у ями. Так що, я бажаю тобі добра. 

— Я люблю небезпечні справи, — сказав Йоде, 
слухаючи віддалені кроки Фате, — тому я пристав до 
компанії Васі, Жюле та Ді. 

Почувши ім'я Ді, Фате зупинилася. 
— Ді теж була з вами? 
— Так, — підтвердив Йоде. Фате мить 

роздумувала, а потім витягла з внутрішньої кишені тапі 
свій пояс та опустила кінчик в яму. Йоде схопився та за 
мить опинився нагорі. 

— Куди підемо? — запитав Йоде, і Фате на 
хвильку задумалася, а потім повідомила: — Взагалі-то 
по лабіринту йдуть, тримаючись лівої сторону, але якщо 
починати в середині лабіринту, то дане правило не діє. 

— Тоді прив'яжи руку до пояса та йди попереду. 
Якщо щось трапиться, я тебе витягну, — пообіцяв Йоде. 
Фате йому не повірила, але все одно прив'язала пояс до 
руки та віддала кінець Йоде. Йшли довго, і виявилося, 
що не дарма – попереду з’явилося ледь помітне світло, 
а за поворотом вони побачили вхід, підсвічений слабким 
вогнем. В середині круглого залу під куполом 
перебувала сходи з ґране, що вели вниз, де світився 
вхід в род Цірерод. 

Родове Нуре за ґратами контрольного пункту 
здивовано підвів на них очі та запитав: — На якій 
підставі ви хочете потрапити в Цірерод? 

Фате показала йому синій значок, який причепили 
їй бжуї, коли вона з потрохами здала Ді. Родове Нуре 
прихильно на неї подивився, збираючись пропустити, 
але зупинився та спитав, вказуючи на Йоде: — Що за 
морве зі зброєю та чому він з тобою? 
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— Його мені приставили для охорони, крім того... 
— зробивши значну паузу, Фате лукаво подивилася на 
Йоде і, посміхаючись, промовила: — Ми збираємося 
створити сім'ю та народити морвяко. Бачите, він 
прив'язав мене до себе, боїться, що я його покину. 

— Похвально, похвально, — хмикнув родове Нуре 
та поблажливо додав: — Якщо морвяко народиться в 
Цірероді, то повинен носити опес нашого мурдеону, коли 
дозріє. 

І підняв ґрати входу. 
*** 

Трутте здивувало, коли нумес Ларте особисто 
наказав нуму випустити його з ув'язнення, але не став 
цікавитися мотивами такого вчинку, а поспішив 
забратися з Естерода. Коли Трутте сів на останню 
платформу кана та помітив Жюле й дивну компанію з 
ним. Коли вони зійшли у Цірероді, Трутте теж зліз з 
платформи кана.  

Слідуючи позаду всіх, Трутте здивувався тому, що 
охочих потрапити в Цірерод так багато та здогадався 
про їх наміри. «Відкрилося велике полювання на 
мурде!» — з сарказмом подумав Трутте, тихо слідуючи 
ззаду, а коли останній вбивця сховався під аркою входу 
в лабіринт, пішов туди сам. Знаючи про те, як потрібно 
рухатися по лабіринту, він простягнув ліву руку до стіни 
та неквапливо крокував, прислухаючись до того, що 
діялося навколо. Десь в стороні Трутте почув дивні 
звуки та зупинився, прислухаючись. 

— Вася, це ти? — запитав голос і Трутте впізнав у 
ньому морвіну, що супроводжувала Жюле. Щоб не 
загубитися в лабіринті, Трутте назбирав камінчиків та 
спорудив гірку біля лівої стіни, а потім попрямував у бік 
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Ді. Обережно ступаючи, Трутте дістався до колодязя, в 
який впала морвіна, та запитав: — Хто такий Вася? 

— Вася, мурдене Чахе, а ти хто? — запитала 
морвіна, а Трутте відповів запитанням: — Мене звати 
Трутте, а хто ти?  

— Я Ді, — відповіла морвіна. Трутте згадав про 
бжуя, який сидів у сусідній камері. Він розказав нумесу 
Ларте про Ді.  

— Тебе здав Ігохо, — повідомив він Ді, а вона 
відповіла з глибини колодязя: — Я знаю. Так ти мене 
витягнеш? 

Трутте зняв з себе своє тапі та опустив одну 
полуодягу в колодязь, а за другу полу схопився сам. Ді 
вилізла з колодязя та сказала: — Буду тобі винна. 

— Що ти збираєшся робити? — запитав Трутте. 
— Піду та уб'ю мурде Ціре, — сказала Ді. 
— Боюся, що ти запізнилася, — сказав Трутте та 

попросив: — Розкажи мені про інших морве, які хочуть 
вбити мурде Ціре, то ми будемо квити. 

Ді розповіла все, що знала. Трутте здивувало те, 
що Ді вбила його батька, а він вважав, що це зробила 
Фате. Він не став повідомляти Ді про те, що є мурдене 
Ільме, вважаючи це передчасним. Вислухавши Ді, 
Трутте повернувся до лівої стінки та пішов уздовж неї, а 
Ді мовчки йшла позаду. Вони прийшли в круглу підземну 
будівлю з куполом та по драбинці з ґране опустилися до 
заґратованого входу контрольного пункту. За останній 
час родове Нуре встиг трохи розкинути мізками та 
зрозумів, що бжуїв та злочинців розвелося надто багато. 
Він підвів на них очі та попередив Трутте:  

— Якщо ти бжуй та ведеш до мурде Ціре 
злочинця, який хоче його вбити – я тебе не пущу! 
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— У мене направлення на навчання до мурде 
Ціре, — сказав Трутте, витягуючи з тапі пергамент, який 
він обміняв на свій чак ще в Естероде. 

— Похвально, — сказав родове Нуре, повертаючи 
списаний пергамент, бо не вмів читати, та запитав: 

— У морвіни, що подорожує з тобою, такий же 
напрямок? 

— Ні, вона мій чак, — сказав Трутте, а родове 
Нуре, вперше почувши про таке, запитав: — Де можна 
обміняти такий чак? 

— В Естероді, — сказав Трутте, показуючи на 
опес Ді. Родове Нуре, придивившись, переконався, що 
опес належить мурдеону Есте, та пропустив морве з 
морвіною, маючи намір у вихідний навідатися в Естерод 
та знайти собі такий же чак. Він згадав трохи запізно та 
крикнув навздогін Трутте: — За скільки чаків можна 
обміняти таку ж морвіну? 

— Досить одного чаку, — з посмішкою сказав 
Трутте, а родове Нуре вже мріяв, що він буде робити зі 
своїм чаком. 

— Як низько ти мене оцінив, — реготала Ді, 
радіючи з того, що у неї такий виверткий попутник. Вони 
піднялися на невелику площу, де місцеві морве 
обмінювалися з гостями міста чаками. Ді в Цірерод 
потрапила вперше, тому задерла голову та здивовано 
розглядала прозорий купол над містом. Опустивши очі, 
вона з дитячою безпосередністю спостерігала за 
зеленими есте та травою у деродах, а фонтан, 
розташований тут же, на площі, привів її в невимовне 
захоплення. Трутте обміняв свій чак у вигляді 
маленького літачка на якийсь довгастий чорний предмет 
зі скельцями, який він заховав у внутрішній кишені тапі. 

— Підемо, у нас немає часу, — сказав Трутте та 
потягнув її за собою. Вона автоматично пошкандибала 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

213 

за ним, не відриваючи погляду від зелених насаджень 
на вулицях Цірерода. В її рідному Естероді теж була 
зелень, але тільки в одному місці – в оселі та 
лабораторії мурде Есте. Тут же, в Цірероді, зелень та 
есте були звичайним атрибутом кожного дерода. Вони 
прийшли до вежі, що височіла над усім родом і Трутте, 
пошептавшись з якимось службовцем, домовився 
оглянути Цірерод зверху. Мабуть, робилося це 
нелегально, бо службовець попередив: — Тільки 
недовго, — а коли Трутте потягнув Ді до дверей, крикнув 
навздогін: — Нічого не чіпайте руками... 

Сходи, на яку вони потрапили, йшли по колу та 
вела кудись наверх. Ді мало не задихнулася, поки вони 
дісталися до якогось оглядового майданчика. Сходи 
вела ще вище, але Трутте не став підійматися далі. Він 
витягнув з-під поли тапі чорну довгу штуку зі склом та 
сунув її в око. 

— Хто це? — запитав Трутте, передаючи довгу 
штуку Ді. Вона приставила її до ока, чекаючи, що буде, 
та побачила веранду красивого будинку, на якій сидів 
чоловік, підібгавши під себе ноги.  

Чоловік медитував, а на його чолі красувався 
відмітний знак мурде у вигляді обертової галактики. 
Перед ним стояли два морве і Ді впізнала в одному з 
них бжуя Ігохо, а поряд знаходилась якась незнайома 
морвіна. Трутте вставив їй у вухо якийсь предмет, і Ді 
почула голоси. 

— Я попереджаю, що вас хочуть убити, — сказав 
Ігохо, а мурде Ціре хитро посміхнувся та запитав, — Ти 
перший морве, який попереджає про це. Як же мене 
хочуть вбити? 

— Ось так, — сказав Ігохо і, Ді побачила, як з-під 
поли Ігохо виповз якийсь гад, в якому вона впізнала змія 
іса. Тварюка втупилася на мурде своїми величезними 
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очима і Ціре застиг, немов загіпнозований, а потім 
знітився, як лялька. Незнайома морвіна крутонула 
голову мурде, яка відірвалася і з неї струмком потекла 
зелена кров. 

— Все! — похмуро сказала морвіна.  
— Що, всі? — приголомшено запитав Ігохо, не 

відводячи очей від закривавленої голови. 
— Він готовий, побігли! — сказала морвіна, і вони 

зникли з поля зору. Ді відірвала очі від трубочки та 
сказала Трутте: — Це бжуй Ігохо та незнайома мені 
морвіна.  

Вона передала чорну трубку Трутте та сказала:  
— Вони вбили мурде Ціре. 
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Реплікація восьма. Уве 
Ді хотіла вже йти, але Трутте втупився в чорну 

трубочку та завмер на місці. Мабуть, він не часто бачив 
вбивства, тому такий вразливий. Ді теж щось не 
подобалося, і після деякого аналізу себе вона зрозуміла: 
її дратувала морвіна, що опинилася поруч з Ігохо. Ігохо 
кидав на Ді палкі погляди, піднімаючи її настрій, але 
подобався їй Вася, який кудись зник. Слід було йти з цієї 
башти, бо після вбивства мурде підніметься шум, а їх 
можуть затримати. Ді потягнула Трутте за рукав, але він, 
як і раніше, втупився чорної трубою на будинок мурде. 

— Нам треба йти, — нагадала вона Трутте, а він 
запитав, відриваючи трубку від ока: — Хто цей морве? 

Ді заглянула в трубу та побачила Фате, схилену 
над трупом мурде Ціре, а поруч стояв гігант Йоде, який 
витирав ганчіркою зелену кров на своєму мечі. «Він 
ударив мечем мертвого мурде?» — подумала Ді, 
дивуючись збоченцю, який пристав до їх компанії. 

— Це Фате та Йоде з мурдеону Уве, куди нам слід 
вирушити, щоб убити наступного мурде, — нагадала Ді, 
але Трутте знову витріщився на скло та затих. «Цей 
Трутте теж божевільний!» — подумала Ді, але не стала 
його квапити – нехай надивиться. Коли її терпіння знову 
вичерпалося, Трутте запитав: — Що за морве з 
морвяко? 

Ді схопила трубку та побачила той же 
закривавлений труп мурде Ціре, біля якого стояв Жюле 
та бжуй Окоте. 

— Хто відправить тіло мурде Ціре в підземну 
печеру? — стурбовано запитав Жюле та додав: — Не 
слід порушувати традицію. 

— Такої традиції немає, — сказав бжуй, — її 
придумала Фате, от нехай і возиться зі скелетами. 
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«Ці теж приперлися!» — подумала Ді та відповіла 
Трутте: — Біля трупа мурде маленький морвяко Жюле 
та бжуй Окоте. 

Трутте знову дивився в чорну трубку, а Ді стало 
навіть цікаво, що він розглядає. Вона нахабно забрала 
трубку у Трутте та її очам відкрилася дивна картина: 
рудий звір лизав труп мурде Ціре, тому його плоть 
танула та зникала у пащі звіра. Звір працював не гірше 
папуха і незабаром від мурде Ціре залишилися тільки 
кістки, які руда потвора, виблискуючи зеленими очима, 
потягла за собою. 

— Що це за звір? — запитав Трутте і Ді здивовано 
відповіла: — Не знаю, можливо, що це кік – 
найнебезпечніший звір на планеті Аре. Про нього мені 
розповідала Фате. 

Вона знову приставила до очей  чорну трубку, але 
в будинку мурде Ціре вже нікого не було. Тільки зелений 
слід від крові на підлозі веранди. Раптом, у Ді та Трутте 
одночасно загорілися екрани капів, і на них з'явився 
напис: «Тут підготували місце для тебе». 

Коли напис зник, вони побачили підземелля та 
скелет мурде Ціре в чиїхось лапах. Безсумнівно, його 
тягнув той рудий звір, якого вони бачили в чорну трубку.  

— Я вже засумував! — сказав гнюс Зомбі, 
ворушачи щелепи скелета мурде Бризге. Поглянувши на 
скелет мурде Ціре, гнюс запитав: — Він вміє говорити. 

— Ні, — відповів рудий звір та кинув скелет під 
ноги Зомбі. Після цього екран погас. Ді повернулася до 
Трутте та сказала: — Нам треба йти! 

Трутте взяв чорну трубку та знову направив її на 
будинок мурде Ціре. Від того, що він застиг на місці, Ді 
не втрималася та запитала: — Що знову? 

— Нічого, — трохи зніяковіло сказав Трутте: йому 
здалося, що на веранду вийшов живий мурде Ціре та 
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потягнувся, а потім зник всередині будинку. Мабуть, 
даються взнаки наслідки катувань, які переніс Трутте. 
Голки нумеса Ларте, які він встромляв йому під нігті, ще 
й тепер, при спогаді, викликали тремтіння у всьому тілі. 
В цей час Ігохо та Ете виходили з Цірерода, минаючи 
контрольний пункт. Родове Нуре, побачивши Ігохо, 
запитав: — Вам вдалося попередити мурде Ціре? 

— Так, — сказав Ігохо, — він прийме заходи 
безпеки. 

Родове Нуре сяйнула дивна думка, та він спитав, 
показуючи на Ете: — Цю морвіну ви поміняли на чак?  

— У Цірероді морвіни на чак не міняють, — 
засміялася Ете, і родове Нуре розчаровано сказав, 
піднімаючи грати: — Проходьте! 

Не встиг Ігохо разом з Ете сховатися в лабіринті, 
як на контрольному пункті з'явився бжуй Окоте, 
штовхаючи попереду себе Жюле. 

— Мурде Ціре не прийняв доказ? — діловито 
запитав родове Нуре? 

— Я веду морвяко, щоб закрити його в темницю, 
— повідомив Окоте, а родове Нуре, шкодуючи морвяко, 
зі співчуттям запитав: — Який термін йому загрожує? 

— Довічно, — відповів Окоте. 
— Суворо! — насупився родове Нуре та сказав, 

відкриваючи грати: — Проходь! 
Через деякий час на контрольному пункті з'явився 

Йоде, що тягнув за собою Фате на довгому поясі. 
Родове Нуре зустрів його з посмішкою: — Так швидко, 
Цірероді є багато чого цікавого. 

— На жаль, мене викликає нумес Ларте, — 
сказала Фате та додала: — Громадянський обов'язок – 
перш за все! 
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— Так, так, — підтвердив родове Нуре та 
розчаровано запитав: — Ви передумали народжувати 
морвяко в Цірероді? 

— Я боюся, що і морвяко він прив'яже на 
мотузочку, тому поки утримаюся, — з сарказмом 
відповіла Фате, показуючи на Йоде, який смикав пояс. 
Родове Нуре підняв ґрати контрольного пункту, зроблені 
з уве, та сказав:— Як шкода, така гарна пара! 

Фате хмикнула, а Йоде дивився на фігуру морвіни, 
що йшла попереду та знайшов, що вона гарна, тільки 
злегка халле до Йоде. Родове Нуре злегка задрімав, 
коли на контрольному пункті з'явилася Ді з Трутте. 
Побачивши їх, родове підбадьорився та в усі очі 
розглядав Ді, поїдаючи її очима.  

— Ти кинув навчання? — стурбовано запитав 
родове у Трутте, який неуважно відповів: — Мурде Ціре 
зараз дуже зайнятий, тому йому не до навчання. 

Родове зітхнув та підняв ґрати, проводжаючи 
поглядом Ді. Він думав про те, що за таку морвіну можна 
віддати три чаки, а то й усі п'ять, які у Нуре були. В цей 
час нумес Ларте, як і всі, отримав повідомлення про те, 
що мурде Ціре убитий, та щодуху мчав по лабіринту. Як 
на зло, під ногу потрапив ґране і нумес Ларте з усього 
маху гепнувся на підлогу. «Щоб вас всіх зюд злопав! — 
лаявся Ларте та знову схопився за ліву стінку тунелю. 
Швидко рухаючись, він відчув, як підлога під ним 
провалився, і він полетів униз. 

— Вам не боляче? — запитав хтось співчутливо і 
Ларте пізнав дивного морве Васю. Не відповідаючи на 
запитання, нумес підвівся та спробував вибратися з ями, 
але дотягнутися до краю не міг.  

— Я вже пробував, — подав голос Вася та 
запропонував: — Я легше. Підставте мені плечі, і я 
виберусь, а потім подам вам свій ремінь. 
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Ларте встав та вперся руками в стінку, а Вася 
заліз йому на спину. Підтягнувшись, Вася виліз нагору 
та, насвистуючи, повільно пішов геть. 

— А ремінь? — крикнув Ларте. 
— У мене його немає, — крикнув Вася здалеку та 

пояснив: — Нам з вами не по дорозі. 
Ларте по доброму побажав Васі, щоб його зжер 

гнюс. Задзвенів кап, і на віртуальному екрані виникло 
обличчя кантера Чахе. Підсвічене екраном обличчя 
Ларте дещо спантеличило кантера і він запитав: 

— Хіба у вас зараз ніч? 
— Я сиджу в ямі, — пояснив Ларте, запізніло 

міркуючи, що про це не слід було повідомляти Чахе. 
— Тобі слід розслідувати вбивство мурде Ціре, а 

не прохолоджуватися в якійсь ямі, — сказав кантер та 
запитав: — до речі, як ти туди потрапив? 

— Я перебуваю в мурдеоні Ціре та якраз 
займаюся розслідуванням вбивства мурде, — пояснив 
Ларте. 

—Ти сидиш в лабіринті, — прозорливо зауважив 
Чахе та пообіцяв: — Я пришлю якогось службовця, щоб 
тебе витягли з ями.  

Через деякий час вгорі почулися кроки, а потім 
виникло коло світла. Над ямою виник чийсь силует, а 
вниз спустилася драбина з уве, трохи не стукнувши 
Ларте по голові, а байдужий голос вгорі запропонував:  

— Лізь нагору. 
Ларте поліз наверх, допомагаючи руками, бо 

прострелена нога ще боліла. В цей час на зупинці кана 
зібралася цікава компанія вбивць, які з підозріло 
розглядали один одного. Трійкою стояли Фате, 
оперезаний мечами Йоде та Вася, на якого вони 
натрапили, залишаючи Цірерод. Ді кидала злі погляди 
на Фате, перебуваючи біля Трутте, який мав можливість 
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споглядати всіх інших мисливців на мурде. Парою 
стояли непоказний Жюле та красень бжуй Окоте. Бжуй 
Ігохо стояв з Ете, яку ніхто не знав, але якщо уважно 
розглянути її опес на обличчі, то морвіна була з 
Цірерода. З-за повороту тунелю з'явився кан, який 
припинив споглядання один на одного і всі розсілися по 
вільних місцях на платформах. Гігант з мечами відразу 
підсів до Ете та повідомив: «Мене звати Йоде», — на що 
морвіна з посмішкою відповіла: — Я Ете. 

Вася сидів поруч з Фате, намагаючись зрозуміти, 
що її пов'язує з Йоде, але заспокоївся, бо побачив, що 
останній знайомиться з морвіною на ім'я Ете. 

— Ти мене зрадила, — сказав Вася, скоса 
поглядаючи на Фате, що сиділа поруч. 

— Я врятувала тебе від непотрібних подвигів, — 
поблажливо сказала Фате та сумно додала, 
повернувшись до Васі: — Вбивство – не така вже гарна 
та романтична справа. А ти по натурі – романтик...Тобі 
не слід було з'являтися на планеті Аре. 

Ігохо прилаштувався до Ді, яка сиділа поруч з 
Трутте та невдоволено зирила на Фате. Ді слід було 
виконати замовлення Бризге та вбити Фате, але даний 
мурде помер, то договір втратив силу. Ззаду за ними, 
зовсім не ховаючись, сидів Окоте, до якого привалився 
Жюле та відразу заснув. Поступово розмови вщухли, а 
напівтемрява тунелю, порушували поодинокі ліхтарі під 
стелею, змушував пасажирів теж прикрити очі. Стукіт 
коліс кана заколисував та незабаром деякі пасажири 
поринули в сон, як Жюле, а решта поринули у свої 
думки. Поряд з Трутте сиділа маленька морвіна. Коли 
набіг черговий ліхтар під стелею тунелю, Трутте 
розглянув опес на її обличчі, за яким визначив, що вона 
проживає в мурдеоні Ягде. У неї на лобі між чорних брів 
висів та іскрився вогнями прозорий чак, всередині якого 
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з крихітних хмар на всі боки вдаряла блискавка. 
Морвина була така мініатюрна, що Трутте зараз же 
захотілося її захистити. Схилившись, він прошепотів їй 
на вухо: — Мене звуть Трутте! 

Морвина, почувши його ім'я, пирснула від сміху та 
пустотливо запитала: — Перший раз знайомлюся з 
грибами. Ти хочеш мене отруїти та випити мою кров?  

— Я готовий віддати тобі свою кров, — знайшовся 
Трутте, а морвіна прошепотіла: — Мене звуть Рекле. 

Трутте дізнався, що Рекле подорожує по 
мурдеонам та знайомиться зі звичаями місцевих морве. 
На її запитання про те, куди їде Трутте, він не втримався 
та сказав правду: — Я полюю на мурде! 

Таке визнання захопило Рекле, а чак на її чолі 
відгукнувся снопом блискавок. Вона притиснулася до 
Трутте та, як змовник, гаряче прошепотіла: — Я хочу 
супроводжувати тебе. 

Трутте хотів заперечити, що вбивати мурде – 
справа небезпечна та не для морвін, але голос з 
динаміка на кабіні кана перервав його думки. 

— Зупинка Уверод! — повідомив канате, а 
погляду пасажирів відкрився великий замкнутий простір, 
облямований напівкруглими конструкціями з уве. 
Величезний вокзал освітлювався слабо, але його 
розміри вражали пасажирів, які звикли жити у вузьких 
тунелях підземних родів. З величезного залу йшли 
кілька пішохідних тунелів, а колія кана далі 
роздвоювалася: одна вела в Шиберод, а друга – 
праворуч, в Лоперод. Пасажири пішли в бік пішохідних 
тунелів, але Трутте не поспішав, бо не хотів, щоб його 
бачили з Рекле ті морве, хто його знав. Коли канате 
подав сигнал відправлення, Трутте, як маленьку, взяв 
Рекле за руку та ступив до найближчого тунелю. Він 
вивів їх у величезний напівтемний зал, з якого 
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доносилися гучні звуки, почуті ще в тунелі. Виявилося, 
що в залі працювали ковалі, які голосно стукали по 
розпечених шматках з уве, аж на всі боки летіли іскри. 
Маленькі переносні горни, що використовували 
дімензіальну енергію, миттєво розжарювали 
несформований вироб з уве, який підхоплювали 
щипцями та знову в роботу вступали молотки. Рекле з 
цікавістю роздивлялася виготовлені чаки та зупинилася, 
зачарована, біля розпеченої квітки, яка темніла, 
холонучи. Трутте вирішив обміняти для неї чак та 
витягнув із тапі свій чак у вигляді маленького червоного 
п'ятинога в кулі з бризге. Рекле, побачивши кулю, 
схопила її руками та довго милувалася, а потім 
розчаровано запитала: — Ти хочеш обміняти таку красу 
на квітку з уве? 

— Я хотів подарувати квітку тобі, — сказав Трутте, 
а Рекле поспішно додала: — Не треба... ти можеш 
подарувати мені цю кулю... 

— Вона твоя, — посміхаючись, сказав Трутте, а 
Рекле, від захвату, підскочила та чмокнула його в щоку. 
«Чистий морвяко!» — подумав Трутте та з сумнівом 
подивився на її опес – не поспішила вона його 
намалювати. Морве, який викував квітка, побачив такий 
захват у Рекле та простягнув їй охололу квітку та сказав 
з посмішкою: — Не треба чаку, я даю тобі її даром. 

Рекле, отримавши другий подарунок, поцілувала в 
щоку й коваля, який сам розцвів, як квітка, і поглядав на 
Трутте, щоб його відсунути та стати провожатим у 
маленької морвіни. Але Рекле не дала йому шансу, бо 
підхопила під руку Трутте та потягла його в бік. 

— Як я його розвела? — запитала Рекле та 
простягнула Трутте кулю. 

— У сенсі? — не зрозумів Трутте. 
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— Він купився на те, що я така безпосередня, 
простодушна та наївна, — сказала Рекле. 

— А ти хіба не така? — розчаровано запитав 
Трутте. 

— Ні, я раціональна, — відповіла Рекле та, як і 
раніше, простягла Трутте кулю. 

— Я тобі його подарував, — трохи розчаровано 
сказав Трутте. 

— Я не можу відповісти тобі тим же, — сказала 
Рекле та додала: — У мене мало чаків. 

Вони зайшли в наступний величезний зал, де теж 
стукали молотками, і такий надлишок уве злегка 
розбавив першу чарівність предметів ковальського 
мистецтва. Тут пропонували все: від мініатюрних 
залізних солдатиків з рухомими руками та ногами, до 
важких костюмів з уве, що захищають від удару меча. 
Навряд чи хто-небудь одягнув би такий костюм, бо в 
ньому будь-який морве ставав безпорадним, як злиток з 
уве. Наступний зал нагадував два попередніх, і Рекле 
зовсім занудьгувала. Вона повернулася до Трутте, та 
зацікавлено запитала: — Як ти збираєшся вбивати 
мурде Уве? 

— Я ще не вирішив, — відповів Трутте, а Рекле 
повчально повідомила: — От що значить бути 
нераціональним! Перш, ніж братися за якусь справу, 
слід ретельно продумати її та тільки потім діяти. Ти 
ніколи не станеш кантером, — нещадно закінчила вона. 

— А як би вчинила ти? — запитав Трутте. — Як би 
ти вбила мурде Уве. 

— Дуже просто, — відповіла Рекле. 
*** 

Тому, що Йоде повернувся додому, то на правах 
господаря розповідав про мурдеон Уве. Слухаючи його, 
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Ете висловлювала щиру зацікавленість, а Йоде водив її 
від одного майстра до іншого, розповідаючи про різні 
стилі в роботі. Він спеціально підвів її до місця, де 
кували мечі та продемонстрував свою роботу, 
відчепивши від пояса свій меч. Ете не була знавцем 
зброї, але помітила різницю: мечі Йоде мали дивний та 
гарний малюнок на лезі, у порівнянні з яким, вироби 
майстрів виглядали добротно, але без родзинки. Коли 
вони опинилися біля майстрів, що створюють різні 
дрібнички та прикраси, Ете стала уважно їх розглядати, 
а Йоде лише скептично посміхався. Ете, якій набридло 
дивитися на його кривеньку посмішку, з докором 
сказала: — Не кажи мені, що ти вмієш робити найкраще! 

Йоде позеленів, немов аркуш есте та тихо 
сказав: — Добре, я покажу тобі, як треба виготовляти 
дрібнички, тільки дай слово, що нікому не розкажеш! 

Ете з легкістю дала слово. Йоде повів її в якийсь 
кут, трохи далі від гуркотіння молотків та, зупинившись, 
поліз у свій тапі. В його долоні щось блиснуло, і Ете 
потягнулася до нього: «Покажи, покажи!» Йоде розтулив 
свою велику долоню та перед очима ураженої Ете виник 
золотистий метелик. Не стримавшись, Ете хотіла взяти 
його у свої долоні, але метелик виявилася живим та 
змахнув крилами, після чого став кружляти в повітрі. 
Вражена Ете розкрила рота від подиву та зачаровано 
дивилася на метелика, який трохи покружляв та знову 
сіла на долоню Йоде. 

— Ти мене здивував, — сказала Ете, розглядаючи 
метелика, та запитала: — Чим ти її годуєш, нектаром? 

— Її не потрібно годувати, — посміхаючись, сказав 
Йоде та пояснив: — Вона виготовлена із золота. 

— А як же вона літає? — приголомшено запитала 
Ете. 
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— Всередині метелика захована пружинка, — 
пояснив Йоде, як і раніше залишаючись зеленим від 
збентеження. 

— Це ти зробив? — захоплено вигукнула Ете, а 
Йоде повідомив: — Я дарую метелика тобі? 

— Я його зламаю! — злякалася Ете, але Йоде її 
заспокоїв: — Він зберігається в коробочці! 

Йоде жестом чарівника витягнув зі свого тапі 
червону коробочку та простягнув її Ете. Вони вдвох 
помістили метелика у футляр таі тільки потім Ете 
полегшено зітхнула і з задоволенням чмокнула Йоде в 
щоку. Він би волів, щоб Ете поцілувала його в губи, але 
не став просити про це, щоб не здатися нав'язливим. 
Сховавши подарунок, Ете пошукала у своєму тапі та 
витягла звідти ланцюжок. 

— Нагнись, — сказала вона Йоде, а коли він 
схилився над нею, наділа йому ланцюжок на шию. Йоде 
позеленів та зніяковіло сказав: — Носити прикраси не 
справа для морве. 

— Це зовсім не прикраса, — відповіла Ете та 
пояснила: — Якщо тебе смертельно ранять, то 
ланцюжок не дасть тобі померти. 

Йоде подумав, що в цьому випадку він може 
віддячити Ете поцілунком, тому притиснув її до себе та 
присмоктався до її губ. Коли він відпустив Ете, вона 
зніяковіло на нього подивилася та сказала: — Я думала, 
що ми друзі. 

— Ми близькі друзі, — знайшовся Йоде та, щоб 
змінити тему, запропонував: — Ходімо, я покажу тобі 
житло мурде Уве. 

*** 

Звільнений Ларте допитував родове Нуре, який на 
свою голову витягнув його з ями. Ларте змусив родове 
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розповісти про кожного прибулого в Цірерод і незабаром 
зрозумів, що кількість охочих вбити наступного мурде 
зростає в геометричній прогресії. Деяких персонажів 
Ларте прекрасно знав, а кілька нових морве, що 
з'явилися в компанії убивць, були йому незнайомі. 
Родове Нуре привів його на своє робоче місце і Ларте 
наказав закрити вхід та провести його до дому мурде 
Ціре. Родове не став сперечатися, а закрив їх на ключ та 
пішов попереду Ларте, показуючи дорогу. Зелені 
насадження навколо деродів вабили Ларте присісти в їх 
тіні, але вбивство треба розплутати по гарячих слідах, 
поки сторонні не затоптали сліди. В будинку мурде, як 
виявилося, нічого дивитися. Його труп зник та тільки на 
веранді був слід від крові. Ларте витягнув кап та 
зафіксував положення сліду на підлозі, а тільки потім 
зібрав кров на серветку, щоб зробити хімічний аналіз. 
Подальший огляд місця злочину нічого не дав і Ларте 
розгублено зупинився посередині веранди. Несподівано 
для себе він побачив на поручнях веранди чийсь кап та 
радо потягнувся до нього, забувши про те, що на ньому 
можуть бути чиїсь сліди. Не зволікаючи, Ларте 
перемкнув кап на відтворення та втупився на 
віртуальний екран. 

Спочатку мурде Ціре довго медитував і Ларте 
нетерпляче перемотав зображення. Потім на веранді 
з'явився бжуй Ігохо, а поряд знаходилась якась 
незнайома морвіна.  

— Мурдессе Ціре, — сказав родове Нуре, а Ларте 
здивовано підняв брови. 

— Я хочу попередити, що вас хочуть убити, — 
сказав Ігохо. Мурде Ціре посміхнувся та запитав, — Ти 
перший бжуй, який попереджає про це. Як же мене 
хочуть вбити? 
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— Ось так, — сказав Ігохо та випустив зі свого 
тапі змія іса. Змій зробив свою справу: загіпнозував 
мурде Ціре та забрав у нього дімензіальну сіточку. 
Мурдессе Ціре підійшла до свого батька та відірвала 
йому голову. Нумес Ларте застиг на місці, ніяк не 
очікуючи таке побачити, а з шиї мурде Ціре пульсуючи, 
потекла зелена кров на підлогу веранди. Родове Нуре 
теж мовчав, бо побачена жорстокість ніяк не відповідала 
добрій та усміхненій мурдессе Ціре.  

— Все! — задоволено сказала мурдессе Ціре. 
— Що, все? — запитав Ігохо. Його переляканий 

вигляд говорив про те, що Ігохо теж не очікував від 
мурдессе Ціре такої жорстокості та боявся, що Ете 
відірве голову і йому. 

— Він готовий, побігли! — сказала мурдессе та 
вони зникли. «За це Ете отримає сповна!» — досить 
подумав нумес Ларте, бо відео на капі незаперечно 
доводила її провину. Він хотів вимкнути кап, але раптово 
труп мурде Ціре ворухнувся та присів. Роззявивши рот, 
нумес Ларте спостерігав, як труп підібрав свою голову та 
поставив її на свої плечі. Нумес подумав, що зійшов з 
розуму, але ошелешений вигляд родове Нуре говорив 
про те, що він бачить те ж, що й Ларте. Не рухаючись, 
вони дивилися на віртуальний екран, а мурде Ціре знову 
почав медитувати. На екрані з'явилася Фате та якийсь 
гігант, оперезаний ременем, на якому висіло кілька 
мечів. 

— Вони хочуть створити сім'ю та народити 
морвяко, — розчулено сказав родове Нуре, а Ларте 
подивився на нього, як на ненормального. 

— Ми хочемо створити сім'ю та народити 
морвяко, — повторила Фате слова родове та показала 
морве Ціре синій значок бжуїв. 
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— Я сам бачив цей значок, — сказав родове Нуре, 
а мурде Ціре, відволікаючись від медитації, з цікавістю 
запитав у гіганта з мечами: — Навіщо вам стільки зброї? 

— Я приставлений, щоб її захищати, — сказав 
гігант та витягнув пару мечів. Вони замиготіли в його 
руках та стали невидимі, а мурде Ціре промовив: — 
Похвально, похвально, — після чого його голова 
полетіла на підлогу. Фате забрала чак мурде на голові у 
вигляді обертової галактики, а гігант витирав мечі від 
зеленої крові. 

— Це стає цікавим! — сказав нумес Ларте та 
запитав у родове: — Хто такий цей гігант? 

— Його звати Йоде, — відповів Нуре, не 
відриваючи погляду від віртуального екрана. Коли Фате, 
разом зі своїм залицяльником, покинула веранду, мурде 
Ціре полежав трохи на підлозі, а потім знову встав та 
приліпив собі відрубану голову. Коли на веранді з'явився 
Окоте з морвяко на ім’я Жюле, нумес Ларте напружився 
та мало не вліз у віртуальний екран. 

— Мурде Ціре, я хочу вас попередити – вас хочуть 
убити — повідомив Окоте. 

— Ти другий бжуй з таким повідомленням, — 
сказав мурде Ціре та запитав: — Хто наважився на 
таке? 

— Ось цей морвяко, — сказав Окоте та штовхнув 
вперед Жюле. 

— Чому ж ти хочеш мене вбити? — запитав мурде 
і Жюле витягнув з тапі фрукт: — Ось цим! 

— Фрукт отруєний? — запитав мурде Ціре і Жюле 
відповів: — Ні. 

Морвяко відкусив шматок та став жувати, після 
чого проковтнув та відкрив рот. Жюле простягнув 
надкушений фрукт мурде і той з посмішкою взяв, після 
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чого відкусив. Пролунав вибух і голова мурде Ціре 
відлетіла вбік, а з закривавленого горла пішов дим.  

— Хто відправить тіло мурде Ціре в підземну 
печеру? — запитав Жюле та додав: — Не слід 
порушувати традицію. 

— Такої традиції немає, — сказав бжуй Окоте, — 
її придумала Фате, от нехай і возиться зі скелетами. 

Вони покинули веранду, а Ларте застиг на місці та 
нічого не говорив. Те, що його бжуй бере участь у 
вбивствах, завдавало шкоди престижу нумеса, якщо про 
це дізнається кантер. Ларте не втримався та викликав 
Окоте своїм капом. 

— Як справи? — запитав Ларте в Окоте, як тільки 
він з'явився на віртуальному екрані. 

— Проникаю в злочинне середовище, мімікрую, — 
бадьоро доповів Окоте, а за його спиною хтось ховався. 

— Ну-ну, — сказав Ларте та вимкнув свій кап. В 
цей час на віртуальному екрані знайденого капа 
з'явився рудий звір на ім'я Туманний Кіт, який, як знав 
Ларте, якшався з морве на ім’я Вася. Рудий звір став 
лизати труп мурде Ціре, тому його плоть зникала в його 
пащі. «Точно папух!» — подумав нумес та відвернувся, 
бо поглинання трупа – не дуже приємне видовище. 
Незабаром від трупа залишилися тільки кістки, які 
Туманний Кіт потягнув з собою. Далі на екрані нічого не 
відбувалося, але нумес Ларте не став виключати кап.  

— Нікому про це ні слова! — попередив Ларте і 
родове Нуре з ним погодився: таке кому розкажеш – не 
повірять. Він підвівся та попрямував до дверей, 
залишаючи веранду. Ларте хотів вимкнути знайдений 
кап, але побачив на екран живого мурде Ціре, який 
підморгнув нумесу та посміхнувся, а потім покинув 
веранду. 
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— Ти бачив? — збуджено запитав Ларте, але 
родове Нуре, що повернувся до нього, здивовано 
витріщив очі. «Здалося!» — подумав Ларте та 
пошкодував, що у нього немає помічника, якому він міг 
довіритися. «Навіть бжуї мені зраджують!» — 
розсердився нумес Ларте. 

*** 

Ді дуже засмутилася, коли побачила, що охочих 
стати кантером набралося так багато. Виходило, що 
замість убитих мурде суперниками Ді ставали 
новоспечені вбивці мурде. Після деяких роздумів, яким 
не заважав бжуй Ігохо, що сидів поруч, вона прийшла до 
висновку, що краще плентатися у хвості вбивць, а коли 
вони переб'ють один одного, тоді битися з останнім 
суперником. 

— Ігохо, ти допоможеш мені стати кантером? — 
запитала вона і той з готовністю повідомив: — Я буду 
поруч з тобою завжди ... все життя ... 

— Усе життя не потрібно, достатньо довести мене 
до місця кантера, — заперечила Ді. 

— А потім? — запитав Ігохо. 
— Що потім? — не зрозуміла Ді. 
— Що потім ти зробиш зі мною, — запитав бжуй. 
— Ймовірно, вб'ю, — невпевнено сказала Ді та 

додала, щоб заспокоїти Ігохо — Я ще не вирішила... 
Перспектива померти від руки Ді здалася Ігохо 

більш прийнятною, ніж невизначене «я ще не 
вирішила». Тому він попросив: — Краще вбий мене ... 
власною рукою... 

— Добре, — заспокоїла його Ді, — як тільки стану 
кантером, так відразу і вб'ю, ...щоб не зрадив... 

— Я тебе не зраджу, — заспокоїв Ігохо, а Ді 
нагадала: — Ти забув? Ти вже зрадив мене один раз. 
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Ігохо збентежено опустив голову, а Ді, 
несподівано схопила його за руку. Ігохо підняв очі на Ді, 
яка спрямувала свій погляд кудись убік. 

— Дивись! — сказала вона Ігохо, і він подивився в 
напрямку її погляду. Ігохо побачив морвяко Жюле та 
бжуя Окоте. Ігохо не хотів потрапляти на очі своєму 
напарникові, тому запитав у Ді: — Нам не обов'язково 
з'являтися на очі? 

— Так, — сказала Ді, як і раніше, спостерігаючи за 
Жюле та Окоте. — Цей морвяко мені давно не 
подобається, то я хочу прослідкувати, що вони будуть 
робити.  

Не коштувало великої праці простежити, як 
морвяко та Окоте попрямували у величезний зал, звідки 
доносився шалений стукіт уве по уве. Оглушливі звуки 
злегка паралізували всі органи почуттів не тільки 
морвіни, але й всякого морве, тому Ді перебувала дуже 
близько від парочки та, навіть, чула уривки їхньої 
розмови. Вони оцінювали виготовлені мечі та, навіть, 
пробували з ними вправлятися на потіху ковалів: 
великий Окоте та маленький морвяко дуже смішно 
виглядали, як супротивники. Окоте приміряв костюм з 
уве і Жюле, для перевірки, пару раз огрів його по 
корпусу мечем навзнаки. 

Як зрозуміла Ді, в їхні наміри не входило що-
небудь обміняти на свої чаки, та й навряд чи ця зброя 
допоможе вбити якогось мурде. «Щось вони не дуже 
поспішають вбивати мурде Уве!» — подумала Ді, а якби 
залізла їм у пам'ять, то б виявила, що Окоте прийняв 
таке ж рішення, як і вона. «Якщо так піде далі, то все 
перестануть вбивати мурде», — продовжила свою думку 
Ді. Такий стан речей було їй новиною, бо, швидше за 
все, вважався боягузтвом, а не доблестю. Доблесть – 
якщо вбив безкарно та про це всі знають, але не можуть 
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довести. Відразу в голову полізли думки про те, що вона 
зробить, коли стане кантером. Навіть не що зробить, а 
навіщо їй це потрібно, управляти планетою, про яку 
вона, Ді, за великим рахунком, мало що знає, якщо не 
вважати її мурдеону Есте. Заселити всю планету 
отруйним книшем, щоб він знищив всіх морве на 
планеті? Тоді вона стане відомою вбивцею, довести 
злочинні наміри якої неможливо. Ді уявила, як вона 
залишилася одна на планеті Аре та зрозуміла, що стане 
безвісною вбивцею, бо всі помруть та ніхто не 
дізнається про її підступний план. «Нісенітниця якась!» 
— відмахнулася Ді та побачила, що за нею давно 
спостерігає Ігохо. Це її трохи збентежило: так можна й 
голову втратити! 

— Про що ти думала? — запитав Ігохо. 
— Про те, як твою дімензіальну оболонку з'їсть 

трава книш, а ти помреш в страшних муках, — 
помстилася Ді, але на Ігохо дане повідомлення не 
справило враження. 

— Ти чого за мною ув'язався? — запитала вона й 
Ігохо чесно відповів: — Я відчуваю себе комфортно 
поруч з тобою. 

Така відповідь не сподобалась Ді, бо вона 
комфортно почувала себе поруч з дивним морве на ім’я 
Вася. З усім тим, вона не гнала від себе Ігохо, бо 
відчувати поруч чиєсь плече, на яке можна спертися, 
більш комфортно, ніж сподіватися тільки на себе. Між 
тим, морвяко та Окоте пішли вперед, і Ді неквапливо 
пішла за ними, збираючись дізнатися, що вони 
затівають. Величезні печери Уве розташовувалися по 
великому колу, і незабаром Ді зрозуміла, куди йде Жюле 
з Окоте – вони прямували до дероду мурде Уве. «Так, 
все-таки, хочуть вбити мурде!» — радісно подумала Ді 
та стала більш ретельно маскуватися, щоб її не впізнав 
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Жюле або Окоте. Вона з деяким острахом зиркнула на 
синє тапі Ігохо, який серед чорних тапі був, як біла 
ворона. Навіть Окоте змінив своє синє тапі на чорне. 

— Тримайся від мене якомога далі! — прошипіла 
вона Ігохо, а той здивовано на неї витріщився – адже 
йому дозволили супроводжувати Ді до крісла кантера! 

— Ти мене демаскуєш! — пояснила Ді, а Ігохо 
зрозумів та відстав. Незабаром з'явилася вежа з уве, в 
якій жив мурде Уве. З боків від вежі стелю підземелля 
підпирали високі колони з уве. Говорили, що під цією 
вежею в підземеллі знаходяться кращі майстерні 
Уверода, а стінки вежі не візьме навіть дімензіальна 
пилка – настільки вони міцні та товсті. Вгорі, на вежі, 
була капсула з ілюмінаторами, в якій можна прожити 
автономно хоч цілий сезон, до того ж капсула 
відстьобувалась від вежі та могла подорожувати 
самостійно з допомогою дімензіальної сили. Попри 
деяку архаїчність цього спорудження, воно виглядало 
переконливо та надійно. «Як же виколупати мурде Уве з 
цієї броньованої шкатулки?» — подумала Ді, 
зацікавлено розглядаючи споруду.  

— Якщо вежу поливати бризге, то вона проржавіє, 
— висловив думку Ігохо та кинув погляд на споруду з 
уве, оцінюючи кількість бризге для отримання 
результату.  

— Ти швидше станеш зюдом, ніж вона проржавіє, 
— сказала Ді та нагадала: — Не трись біля мене! 

Вона спостерігала за Жюле та Окоте, які трохи 
подивилися на житло мурде Уве та пішли далі по колу 
підземель. Ді хотіла вирушити за ними, але несподівано 
побачила Васю, а поруч з ним – Фате. «Гадина! Підла 
тварюка!» — зло подумала Ді та стала прислухатися до 
їхньої душевної розмови.  
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— Не лізь поперед батька в пекло, — сказав Вася, 

а Фате здивовано втупилася на нього – вона не розуміла 
значення сказаного.  

— Що це значить? — запитала вона, а Вася з 
задоволенням пояснив: — Так казав мій зять Тарас, а 
означає це те, що нам не слід поспішати когось вбивати. 
Коли всі охочі покінчать всіх мурде, то доведеться 
битися один з одним. А воно нам треба? Нехай 
переб'ють один одного, а ми прийдемо на готове. 

Ді посміхнулася та хмикнула – Вася читав її 
думки. Така одностайність в думках їй сподобалося та 
було б добре прибрати цю мерзенну Фате та 
об'єднається з Васею. В цей час Фате обмірковувала 
слова Васі, а потім насупилася та запитала: — Ти 
боягуз? 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

235 

— Я не боягуз, — сказав Вася та додав: — Але й 
не дурень. 

 — Ти народився далеко від цієї планети, тому 
для тебе неважливі місцеві традиції, — презирливо 
сказала Фате, але тут, як на зло, в її тілі прокинувся 
вакар. Вона мало не завила від болю, а Вася, 
побачивши її обличчя, спотворене муками, сказав:  

— Давай я тебе вб'ю, а Вакар загине! 
«Давай краще я її вб'ю!» — із задоволенням 

подумала Ді, спостерігаючи, як зелене обличчя Фате 
посиніло. ««Ні!» — вигукнула Фате, а все навколо, разом 
з Васею, повільно затьмарилось та занурилося в 
темряву. Через якусь частку часу обличчя її товариша 
знову з'явилося, але коли Фате придивилася, то 
з’ясувала, що це не Вася, а рогатий чорт, якого вона 
бачила в церковних книгах на Землі. Чорт витягнув 
звідкілясь карти та кинув їх вгору, від чого вони 
закружляли, немов сніжинки, пропливаючи повз обличчя 
Фате. На кожній карті Фате бачила чомусь знайомі їй 
зображення живих козаків в різних шатах та при зброї.  

Вусатий козак з горбатим носом пронісся майже 
поруч, церемоніально знімаючи шапку, а чийсь тихий 
голос біля вуха нагадав їй: «Гетьман Криштоф 
Косинський». Гетьмана звіяло вбік вітром, а перед 
очима з'явився новий персонаж – грубе вилицювате 
обличчя та непривітний погляд припухлих очей. 
«Гетьман Григорій Лобода», — повідомив хрипкий голос 
та відразу познайомив з наступним козаком: «Северин 
Наливайко!» Фате побачила трошки косоокого козака з 
тонким вусом, який сумно дивився на неї, та виглядав, 
як порцелянова лялька. «Гетьман Федір Полоус!» — 
нагадала про себе наступна особа, і перед очима Фате 
закрутився козак з довгими вусами у смушевій шапці, 
підбитій червоним сукном. «Гетьман Марко Жмайло» — 
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відрекомендувався козак і погляд Фате, відсахнувся від 
допитливих очей та заплутався в довгій бороді.  

Живі постаті на картах миготіли перед очима, і 
Фате чула дивні прізвища: Федорович, Трясило, Сулима, 
Павлюк, Остряниця й Гуня. Майнуло знайоме прізвище 
Хмельницького. Потягнуло гаром, і Фате подивилася 
вниз. Там, біля розведеного багаття сидів польський 
шляхтич та московський боярин, які рвали карти та 
кидали їх в багаття. Живі постаті козаків безмовно 
кричали та корчилися у вогні. Фате схопила чергову 
карту, щоб вона не впала в багаття, але голос обурився: 
«Все они бунтовщики! Четвертовать!» — після чого 
з'явилася кістлява рука, яка спробувала видерти карту з 
наступним козаком. «Іван Виговський!» — представився 
козак на карті. Його вуса стирчали в сторони, наче їх 
змайстрували з дерева, а козак попросив: «Не 
віддавайте хрестиянську душу чорту в лапи!» 

— Не віддам, — пообіцяла Фате та вчепилася в 
карту, немов від неї залежала її життя. 

— Co ja do cholery! Jestem polskim szlachcicem34! 
— вигукнув голос, а кістлява рука виявилася в 
червоному рукаві розписаного золотом мундира. 

— Я теж…боярин, — сказала бородата смердюча 
пика, приліпившись з іншого боку та вчепившись в карту. 

— Не віддам! — зло вигукнула Фате та штовхнула 
боярина вільною рукою, а шляхтича посунула ліктем під 
ребро. Біси полетіли вниз та впали на багаття, в якому 
вони закукурікали, немов півні перед світанком, а перед 
Фате з'явилася морвіна у квітчастій хустці, яка клацнула 
смугастою хлопавкою та оголосила: 

— Спостереження: 34 Айлєтъ 7173, колір 
синьо-жовтий... 

                                                           
34  Який же я чорт! Я польський шляхтич!(пол) 
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Відразу морвіна перетворилася в мерзенну 
морвіху, а накинута квітчаста хустка опала потертю, за 
якої провалилася й відьма. За нею звалилася вниз і 
Фате. «Іван Виговський здригнувся та відкрив очі. 
Присниться ж таке! Якісь картки, відьма та дивна жінка, 
що співчувала йому. Іван озирнувся. Сарай, в який його 
кинули, був порожній, але запах корови, яку тут 
тримали, ще нагадував про призначення нинішньої 
в'язниці. Не звертаючи уваги на Івана, в соломі 
шурхотіла якась миша. Думки потекли про те, як в 
непростий час довелося Івану стати гетьманом Великого 
князівства Руського. Згадав, як уклав Гадяцький договір, 
щоб Велике князівство Руське було на рівних правах в 
союзі з Річчю Посполитою. Як тільки Московія дізналася 
про союз, так відразу ж вислала проти гетьмана 
стотисячну армію під керівництвом князя Олексія 
Трубецького. Крім того, що московіти йшли з війною, на 
самій Гетьманщині, особливо на лівому березі Дніпра, 
деякі козаки, такі як полковник Мартин Пушкар та 
кошовий отаман Яків Барабаш тягнули руку за 
Московію. Колись, при зустрічі на Масловому ставу, 
Богдан Хмельницький попереджав Виговського:  

— Нема віри москалю, бо йому збрехати, що 
сплюнути!  

Виговський не став чекати, поки Московія нападе, 
та знищив внутрішню смуту й ліквідував непокірних 
козаків. У Виговського давно була створена широка 
агентурна мережа, яка сповіщала гетьмана про те, що 
говорили козаки, були агенти в Речі Посполиті, Чехії, 
Моравії, Сілезії, Австрії, Османській імперії, Кримському 
ханстві та в придунайських державах. Івану Виговському 
повідомили, що князь Трубецький рухається на Конотоп. 
Виговський змовився з татарським ханом Мухаммед 
Гіреєм, який привів під Конотоп своє тридцятитисячне 
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військо. У гетьмана було шістнадцять тисяч козаків та 
три тисячі польських шляхтичів з обслугою. При підході 
до Конотопа військо Виговського розбило невеличкий 
загін московітів та дізналися, що князь Трубецький 
зовсім не очікував гетьманське військо. В обложеному 
Конотопі знаходилися три козацькі полки на чолі з 
Сіверським наказним гетьманом Григорієм Гуляницьким, 
відволікаючи на себе близько сімдесяти тисяч московітів 
князя Трубецького. Ранком літнього дня Іван Виговський 
з невеликим загоном козаків несподівано напав на 
військо Трубецького, захопив великий табун коней та 
вигнав його в поле. Побачивши, що козацькі полки 
нечисленні, кіннота князя Трубецького погналася за 
ними, і гетьман Виговський відступив за річку Соснівку.  

Князь Трубецький вирішив розбити нечисленний 
загін Виговського та наступного ранку відправив на 
штурм річки тридцятитисячну важку кінноту на чолі з 
боярином Семеном Пожарським, а сам, з 
тридцятитисячним військом, залишився у Конотопа. 
Пожарський переправився через річку Соснівку та 
розташувався на протилежній від Конотопа стороні. 
Невеликий загін козаків під керівництвом Степана 
Гуляницького зайшов у тил Пожарському, зруйнував міст 
та загатив річку Соснівку. Наступного ранку козаки знову 
повторили свою хитрість та нечисленним загоном 
звабили кінноту Пожарського з табору. Коли кіннота 
підійшла до села Соснівка, козаки вистрілили з гармат, 
даючи сигнал татарам та полякам, які ховалися в 
засідці. Пожарський спробував відступити, але було вже 
пізно – кіннота зав'язла в мокрому ґрунті. В цей час з 
флангу вдарили татари – московіти виявилися 
затиснутими з усіх боків. Все тридцятитисячне військо 
було знищено. Голову князя Пожарського хан Мухаммед 
Гірей відправив з полоненим до табору князя 
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Трубецького. Сам Трубецький, дізнавшись про розгром 
Пожарського, втік на північ, до Москви. Конотопські 
козаки вийшли з міста та почали переслідувати військо 
московітів, яке воліло кинути артилерію та швидко 
втекти, щоб уникнути знищення. Козаки гнали військо 
Трубецького до московських кордонів. Цар московський, 
Олексій Романов, дізнавшись про загибель російської 
кінноти, боявся, що Виговський разом з татарами піде на 
Москву, тому наказав зміцнити столицю, а сам збирався 
виїхати в Ярославль. Перемога над московітами нічого 
не дала Виговському, бо козаки недолюблювали союз з 
Річчю Посполитою, сейм якої не затвердив рівних прав 
для Великого князівства Руського. Багато з козаків, 
підкуплені московітами, тягнули за них голоси та замість 
Виговського гетьманом обрали Юрія Хмельницького. 
Через те, що лівобережжя Дніпра контролювало 
московське військо, Юрію довелося присягнути 
московському цареві, тому перемога Виговського під 
Конотопом зійшла нанівець.  

Велике князівство Руське розривалося від чвар 
козацьких полковників, одні з яких тяглися під руку 
Московського царя, а інші присягнули польському 
королю Яну Казимиру. Наказний гетьман Іван Богун та 
колишній зять Виговського, новий гетьман Павло 
Тетеря, громили разом з поляками, московське військо 
на обох берегах Дніпра. Іван Виговський бачив, що ні 
поляки, ні московіти не забезпечать свободу князівства 
Руському, в цей час думав про союз з кримськими 
татарами, які часто надавали йому підтримку. Такої 
думки дотримувався не тільки Виговський, а й козацькі 
полковники Семен Височан, Дмитро Сулима та Юрій 
Хмельницький. Мимоволі виникали повстання козаків, 
які не хотіли терпіти утиски від польських шляхтичів. Ян 
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Казимир наказав Павлу Тетері придушити козачі бунти, 
тож той заарештував Виговського та кинув в сарай. 

Думки зупинили двері, які рипнули й у сарай 
зайшов Павло Тетеря. Примруживши очі, він подивився 
на Виговського та сказав:  

— Твоя вина не потребує доказів! 
— Ти мені не суддя, — відповів Виговський, — я 

воєвода та сенатор Речі Посполитої. Судити мене може 
тільки сенат та король. 

— Буде так, як вирішив я, — твердо сказав 
Тетеря. 

— Якщо так судилося, то дай померти, як 
хрестиянину – пришли православного священника, щоб 
сповідав мене та причастив до Святих тайн, — сказав 
Виговський, але Тетеря вже не слухав його та покинув 
сарай. Через деякий час в сарай заглянув польський 
офіцер та повідомив Виговському, щоби він 
приготувався до смерті. Гетьман став на коліна та почав 
читати молитву: — О, Пресвята Владичиця Діва 
Богородиця, врятуй та збережи під покровом Твоїм чад 
наших козацьких та всіх отроків, отроковиць та 
немовлят, хрещених та безіменних, і в лоні матерів 
носимих.  

Під час молитви зайшли два козаки та потягли 
Виговського на вулицю. 

— Підсвітити! — крикнув один з польських 
жовнірів, наводячи важкий мушкет на Виговського, і 
якийсь козак сунув смолоскип з вогнем мало не в 
обличчя Івана. Виговський в цей час продовжував тихо 
читати молитву: — Молитвами Твоїми аж до кінця 
збережи нас неосудженими, щоб ми, спасенні твоїм 
заступництвом та поміччю, возсилали славу, хвалу, 
подяку й поклін за все у Тройці єдиному Богові та 
Творцеві всього, нині та повсякчас, і на віки віків.  
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— Амінь! — голосно закінчив Виговський і 
перехрестився. «Амінь!» — повторила Фате та залилась 
сльозами, загальмовано спостерігаючи, як їй назустріч 
повільно летить куля». 

*** 

Ді побачила, як впала Фате, а її підхопив Вася та 
притулив до найближчої стінки з ґране. Обличчя Фате 
стало блідо-зеленим, а тіло немов заклякло. Вася 
спробував її оживити, марно ляскаючи по щоці, але 
Фате залишалася нерухомою. 

— Бризге! Потрібно бризге! — вигукнув Вася, але 
ніхто не звернув на нього уваги – навколо гуркотіли 
молотки. Вася кинувся шукати бризге, звертаючись до 
найближчих ковалів, але ніхто не збирався жертвувати 
цінну вологу на якусь морвіну, що впала в обморок. Поки 
Вася бігав та шукав життєдайну вологу, Ді підійшла до 
лежачої Фате, розглядаючи безпорадну суперницю. 
Схилившись до неї, Ді витягла гострий стилет та 
направила його прямо в середину лоба Фате. В цей час 
Фате очікувала, як куля проникне в її голову та зруйнує її 
свідомість ... 

— Спостереження знято: 35 Айлєтъ 7173, — 
сказала морвіна, яка з'явилася перед очима Фате в 
сорочці, вишитій червоними нитками. Фате здивовано 
дивилася на схилену над нею морвіну, все ще чекаючи, 
коли куля розтрощить голову, яка вибухне спалахом 
болю. На обличчі морвіни дивним чином стала злазити 
шкіра, яка опадала вниз нерівними шматками. Під 
клаптями шкіри з'явився малюнок опесу на зеленому 
обличчі, і Фате впізнала в ньому Ді». 

— Помри, зараза! — злостиво вигукнула Ді та 
прямо в лоб, куди раніше летіла куля, встромила 
гострий та тонкий кинджал. Фате не відчула болю, а 
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обличчя Ді спотворила гримаса й вона вся трусилася, 
намагаючись проколоти лоб Фате. Раптово Ді полетіла в 
бік та гепнулася в стінку з ґране. Фате побачила, як до Ді 
кинувся Ігохо та підняв їй голову. 

— Ти прокинулася? — запитав Вася, що з'явився 
біля неї, і в її рот полилася бризге зі скляної посудини. 
Від несподіванки Фате закашлялася, а Вася постукав по 
її спині. 

— Ти використовував дімензіальну енергію, — 
підскочив до Васі обурений Ігохо, а той резонно відповів: 
— Щось я цього не помітив. 

Дійсно, якби він використовував дімензіальну 
енергію, то повинен був палахкотіти червоним вогнем 
халле, кому як не бжую, знати про це. Ігохо розгублено 
покинув Васю, повертаючись до ошелешеної Ді. Ігохо не 
міг знати про те, що дімензіальна енергія Васі має 
протилежний знак та не реєструється на планеті Аре. Ді, 
яка випробувала вплив дімензіальної енергії, відчувала 
два неприємні почуття: від удару об ґране боліла спина, 
що звично в боротьбі, але те, що її вдарив Вася, Ді 
шокувало та викликало лють. Вона усвідомила 
безнадійність спроб домогтися якихось почуттів від Васі. 

— Я ще з тобою поквитаюсь! — пообіцяла вона 
Фате та сказала Ігохо: — Пішли звідси! 

Вона, разом з Ігохо, зникла в прорізі наступного 
тунелю, а Фате, піднявшись і обтрусивши зі свого тапі 
пил, запитала у Васі: — Ти, правда, використовував 
дімензіальну сіточку? 

— У мене не було іншого виходу, вона могла тебе 
вбити, — щиро сказав Вася, а Фате дещо дивно на нього 
подивилася. 

— Навіщо ти мене врятував? — запитала вона 
через деякий час. 
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— Ти мені подобаєшся ...як попутниця, — пояснив 
Вася та заспокоїв Фате: — Коли ми залишимося вдвох 
та будемо ділити місце кантера, я тебе вб'ю. 

Слова Васі трохи заспокоїли Фате, яка подумала: 
«Я вб'ю тебе раніше!» «Не вб'єш!» — сказав хтось у 
голові, і Фате вирішила, що знову прокинувся вакар, але 
за всіма відчуттями зрозуміла, що він спить. Вона 
підозріло подивилася на Васю, але не виявила ознак 
використання дімензіальної сіточки. Кинувши погляд у 
бік, Фате здивовано повідомила: — Якщо тобі цікаво, то 
на тій стороні тунелю йде мурде Уве. 

Вона показала на широкоплечого морве, що йшов 
у напрямку до свого дероду у вигляді капсули на 
циліндрі. Схопившись за дві скоби на лицьовій стороні 
конуса, він легко кинув своє тіло вгору. Мурде взявся за 
ручку люка капсули, і хтось крикнув, відволікаючи його. В 
цей час весь простір навколо засліпила блискавка. 
Пролунав розкотистий грім і в усі боки бризнули дрібні 
камінці та уламки з уве.  

— Що це? — обтрушуючись від камінців та 
шрапнелі з уве, розгублено запитала Фате. 

— Я ж тобі казав, подивимося, як з вбивством 
впораються інші, — відповів Вася та відчув на своєму 
плечі чиюсь руку. 

— Ви затримані за вбивство мурде Уве. 
*** 

— Вбити мурде Уве дуже просто, — відповіла 
Рекле та додала: — Якщо ти мені допоможеш. 

— Неодмінно, — відповів Трутте. Рекле взяла 
його за руку та потягла вперед, в якийсь тунель, який 
привів у такий же підземний зал, як і попередній. Не 
зупиняючись, Рекле тягла Трутте далі, не звертаючи 
уваги на жарти, які відпускаються їй услід замурзані 
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морве біля ковадла. У наступному залі посередині 
височіла товста кругла колона, що переходить внизу в 
конус, на якій вгорі приліпили яйцеподібну капсулу з 
круглими ілюмінаторами. Коричневий колір цієї споруди, 
що нагадував іржу, створював ілюзію давнини, але 
насправді полімерне покриття захищало його від вологи. 
З боків від капсули стояли тонкі колони з уве, що 
підпирали стелю залу. 

— Це дерод мурде Уве, — повідомила Рекле, але 
Трутте й сам здогадався про це. 

— Ти повинен забратися на вершину капсули та 
залишити там це, — сказав Рекле та простягнула Трутте 
циліндричний предмет чорного кольору. Несподівано 
для Трутте циліндр виявився важким і він мало не 
впустив його на підлогу з ґране. Засунувши його у 
внутрішню кишеню тапі, яка ледь не відірвалася, Трутте 
покірно зайшов у тил колони з капсулою та зрозумів, що 
сам навряд чи вибереться наверх. 

— Забирайся мені на спину, — сказала Рекле та 
сперлася руками на найближчу стінку з ґране. Трутте 
обережно заліз їй на плечі, а потім вчепився в якусь 
скобу, після чого підтягнувся та вибрався на майданчик 
з капсулою. 

— Дай мені руку, — попросила Рекле, і Трутте 
витягнув її нагору. Трутте поліз на капсулу, а Рекле 
простягала коричневу стрічку від встановленого Трутте 
циліндра до ручки люка. Прив'язавши стрічку до ручки 
люка, Рекле поквапила Трутте, і вони спустилися вниз. 

— Молодець! — похвалила вона Трутте та 
додала: — А тепер біжимо звідси. 

— А як же вбивство мурде Уве? — запитав Трутте 
і Рекле посміхнулася: — Все відбудеться автоматично. 
Як тільки мурде відкриє люк та потягне непомітну на тлі 
капсули коричневу стрічку, на корпус розрядиться 
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конденсатор. Розряд блискавки такої сили, хмару із 
плазми, яке спалить все живе навколо, а якщо хтось 
залишиться, то пластмаса капсули конденсатора, що 
випарується, отруїть будь-кого, хто залишиться живий. 

— Можуть постраждати сторонні, — сказав 
Трутте, але Рекле не звернула на його слова уваги. 

— Нам не варто залишатися в Уве, — сказала 
Рекле та потягнула Трутте у якийсь вузький тунель:  

— Тут є короткий шлях на зупинку кана, який 
вирушає в Шиберод.  

Не пройшли вони кілька кроків, як тунель осяяв 
спалах блискавки, а ззаду пролунав сильний вибух. 

*** 

Вони опинилися у великій та просторій печері, на 
одній стороні, якраз посередині та ближче до 
прямовисної стіни, височіла коричнева споруда з уве. 
Ете вона не сподобалася, попри те, що Йоде захоплено 
розповідав про житло мурде Уве. Вона неуважно 
слухала Йоде, спостерігаючи, як якісь морве сповзли з 
яйцеподібної конструкції з уве, а потім пірнули в 
непримітний тунель. Один морве здався їй знайомим, 
але розглянути його не вдалося, бо Йоде в цей час 
говорив їй по секрету, що дістав ключ від помешкання 
мурде Уве, і вони можуть туди забратися. Дана 
пропозиція не надихнула Ете, і вона перебила Йоде, 
питаючи не до ладу:  

— Що за чорна штука стирчить на верхівці яйця?  
— Чорна штука? — розгублено перепитав Йоде та 

спрямував свій погляд у напрямку руки Ете. Побачивши 
чорний циліндр на маківці яйця, він здивовано 
повідомив: — Там не повинно бути жодної штуки. 

В цей час з'явився мурде Уве, що злегка 
збентежило Йоде, бо про відвідини оселі мурде не могло 
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бути й мови. Засмучений цим поворотом подій, він 
повернув свій погляд на чорний циліндр на маківці 
капсули, намагаючись зрозуміти його призначення. 

Знову ж таки, його відволікав мурде Уве, який 
вхопився за петлі з уве, розташовані на конструкції, та 
молодцювато підтягнув своє тіла нагору. Коли мурде 
виявився нагорі та потягнувся до ручки люка на капсулі, 
Йоде осяйнуло, і він закричав на все горло: — Бомба! 

Мурде Уве повернув голову в їхній бік, але не 
розчув через стукіт молотків у сусідньому підземному 
залі, та потягнув ручку люка. Водночас з чорного 
циліндра метнувся сліпучий змій, який звивався та 
сріблястою стрічкою простягнувся до мурде Уве. 
Яскравий спалах засліпив Йоде, а вибух, що пролунав, 
відкинув його до стінки тунелю. На Йоде звалилася Ете, 
осипана фонтаном пекучих краплинок з уве. Як здалося 
Ете, краплинки занадто швидко скотилися з тіла та 
втекли на підлогу з ґране, немов мали маленькі ніжки. 
Оглушений Йоде струснув головою, щоб прийти в себе 
та адекватно сприймати дійсність. Коли пилюка трохи 
осіла, вони почули над собою гучні слова:  

— Ви затримані за вбивство мурде Уве! 
— Це не я! — вигукнув Йоде, піднімаючи зранене 

осколками обличчя та додав: — Я мурдене Уве. 
Ете здивовано подивилася на нього. 
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Реплікація дев’ята. Шибе 
Колеса кана стукали по рейках, вибиваючи 

мелодію: «Так-так, та-ак! Так-так, та-ак!» — немов знали 
якийсь секрет Трутте та попереджали його не робити 
дурниць. Рекле ж чула грайливе та веселе: «Та-ак, так-
так! Та-ак, так-так!» — натякаючи на безнапасне 
завершення вбивства мурде Уве та наближення того 
моменту, коли вона стане кантером планети Аре. Рідкіі 
світильники під стелею на якусь мить висвітлювали 
канате в жовтому тапі, платформи кана з 
нечисленними пасажирами, а потім зникали за спиною, 
занурюючи тунель в напівтемряву. Єдина фара на носі 
кана кидала свій промінь на рейки, щоб, в разі 
перешкоди на шляху, канате міг встигнути зупинити 
поїзд. Кан був єдиним засобом пересування на планеті 
Аре і всі канате підпорядковувалися кантеру. Недарма 
назва правителя планети мало кореневе слово «кан». 
Рекле штовхнула Трутте під бік та прошепотіла: 

— Двійка морве, що сидить попереду, поводитися 
підозріло. 

Трутте подивився вперед, на сусідню платформу, 
та побачив дві тіні з накинутими на голову капюшонами, 
але нічого підозрілого не виявив: морве, як морве, їдуть 
в Шибе, щоб обміняти свої чаки на яку-небудь тварину 
чи птаха. Вже чого-чого, а дрібних звіряток та тарганів у 
Шибе, як піску в пустелі. 

— Чому ти вирішила, що вони підозрілі? — 
запитав Трутте, нахиляючись та притискаючись до 
Рекле.  

— Вони часто озиралися на нас, — пояснила 
вона, але поки Трутте спостерігав за парою, що сиділа 
попереду, вони жодного разу не озирнулися. Зате 
озирнувся Трутте, слідуючи своєму інстинкту. І зустрівся 
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поглядом з Жюле, який сидів поруч з Окоте на наступній 
платформі кана. Бжуй та морвяко не ховаючись, про 
щось балакали, і Трутте допускав, що вони говорять про 
нього. «От кого треба остерігатися!» — подумав Трутте, 
розмірковуючи про те, сказати про це Рекле чи не 
турбувати її марно. Морвяко вже встиг напаскудити 
Трутте, бо фактично здав його нумесу Ларте, а те, що 
він зв'язався з бжуєм Окоте, не додавало Жюле переваг. 
Кінчики пальців рук віддалися гострим болем, нагадуючи 
Трутте, які тортури він переніс завдяки цьому морвяко. 
Пальці мимоволі стиснулися в кулак, і тільки величезний 
товариш морвяко, бжуй Окоте, утримав Трутте від того, 
щоб відлупцювати мерзенне гаденя та скинути його з 
кана. Трутте відразу відчув, як його стислого кулака 
торкнулася рука Рекле, яка насторожено запитала:  

— Що сталося? 
— Нам варто остерігатися тих, хто позаду, — 

вирішив не приховувати Трутте та розповів Рекле про 
свої попередні зустрічі з персонажами за спиною. Те, що 
за ними спостерігає бжуй, Рекле не сподобалося, і вона 
прошепотіла Трутте: — Як тільки ми опинимося в Шибе, 
без розмов йди за мною. 

Трутте кивнув, а Рекле, злегка перезбудження від 
останніх подій, схилила голову йому на плече. 
Міркування про те чи варто їй довіряти Трутте, якщо 
вона трохи задрімає на його плечі, призвели до того, що 
Рекле заснула. Уві сні вона здивовано слухала, як 
колеса кана вибивали зовсім іншу дивну мелодію: «Так-
таки, та-ак! Так-таки, та-ак!» Цю мелодію підхопила одна 
звіринка, яка звідкілясь з'явилася, киваючи головою в 
такт мелодії. З кожним новим стукотом коліс додавалися 
нові звірятка, які невпинно повторювали: «Так-таки, та-
ак! Так-таки, та-ак!» — автоматично киваючи головою. 
Несподівано для себе Рекле побачила, що сама стала 
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маленькою тваринкою та киває головою, нескінченно 
повторюючи: «Так-таки, та-ак! Так-таки, та-ак!» Рекле уві 
сні влаштувалася зручніше на плечі Трутте, а звірятка 
почали скандувати: «Нас багато, нас не подолати!» 
Рекле зовсім заспокоїлася: хто ж їх зачепить, якщо їх 
«багато», та почала трошки не в такт підспівувати: «Нас 
багато, нас не подолати! Нас багато, в нас не крайня 
хата!». 

*** 

Пара, що сиділа попереду з накинутими на голову 
капюшонами, дійсно, була для них небезпечна, як 
передбачала Рекле: ці морве бачили, як вона та Трутте 
встановили на маківці житла мурде Уве якийсь 
довгастий предмет та спостерігали, що сталося потім. 
Мурде Уве, як у сповільненому фільмі, розвалився на 
кілька великих та нерівних шматків. Ті, своєю чергою, 
розсипались на дрібні шматочки, а потім перетворилися 
на маленькі зернятка, що опали вниз. Негайно після 
вибуху вони поспішили на зупинку кана, бо знаходитись 
в столиці мурдеону Уве та потрапити в руки нумеса 
Ларте, як свідки, не зовсім приємна справа. Вони відразу 
помітили Рекле з іскристою блискавкою на лобі, яка 
сиділа на одній із платформ кана, а поруч з нею 
впізнали Трутте. Присівши на передню платформу та 
накинувши на голову капюшони, пара поводитися 
необачно, часто оглядалась, що помітила Рекле. Той з 
морве, який був вище, мав ім'я Крусе, а під другим 
капюшоном переховувався не морве, а морвіна, на ім’я 
Сюре. 

— Ось бачиш, вони об'єдналися та вбили мурде 
Уве удвох, — прошепотіла Сюре. Крусе, що сидів поруч,  
нахмурив брови та сказав: — Я нікому не довіряю. 
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— Навіть мені? — насупилася Сюре. Крусе 
мовчав деякий час, але потім, все ж, відповів: — Справа 
зовсім в іншому. 

— Ти мені не довіряєш? — здивувалася Сюре. 
— Я все перевіряю, — відповів Крусе та з докором 

додав: — Тому ми досі живі. 
Відповідь не задовольнила Сюре, і вона 

відвернулася до стінки тунелю, яка в темряві здавалася 
довгою сірою безперервною стрічкою, що дозволяла 
розглянути подробиці своєї поверхні в короткі проміжки 
часу, коли на стелі тунелю виникав черговий 
дімензіальний світильник, який живиться енергією 
планети. Те, що ні один світильник не тягнули за весь 
час існування кана, пояснювалося тим, що в таких 
випадках гілку блокували, кан зупиняли, а тунель 
наповнювався хмарою бжуїв, які хапали всіх пасажирів 
та садили в темну яму. Нагадуючи про себе, черговий 
світильник майнув над головою Сюре та понісся назад, а 
потім різко стало темно. Завищали гальма кана, а 
пасажири від несподіванки полетіли вперед та 
звалилися на підлогу. Стеля тунелю спалахувала 
червоним миготливим полум'ям від аварійного 
світильника на даху кана, а невидимий динамік волав на 
все підземелля різким неприємним сигналом. Сюре 
ледь не врізалася головою в переднє сидіння з уве. 
Добре, що Крусе встиг перемістити своє тіло або воно 
звалилося за інерцією, але Сюре ткнулась йому в живіт. 
Крусе охнув таі так стиснув її голову, наче хотів 
відкрутити. Вона відштовхнулася від нього, але Крусе, як 
і  раніше, тримав її за голову.  

— Мені боляче! — вигукнула вона, і Крусе 
відпустив її зі словами: — Пробач! Я тримав тебе, щоб 
ти не розбила голову! 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

251 

— Ти трохи її не відкрутив! — обурювалася Сюре, 
але її голос перекрила фраза, сказана голосно: 

— Всім залишатися на своїх місцях! 
Кан, занурений в темряву, яку розривали червоні 

сполохи аварійного світильника на даху кабіни кана, 
несподівано для пасажирів, знову сіпнувся та потягнув 
платформи вперед, а потім знову застряг. Звідкись 
зверху, відбиваючись від стінок тунелю, як і раніше, 
долинало тривожні різкі звуки та слова: — Всім 
залишатися на своїх місцях! 

*** 

Засліплений яскравим спалахом, Йоде звалився 
на нерівну підлогу з ґране, відчуваючи під своїм боком 
гострі осколки щебеню. Ете звалилася на нього, тому він 
не міг вскочити, бо боявся впустити її на ґране. Горло 
дерло від пилу, піднятого від вибуху. Пил приховував 
наслідки вибуху, і Йоде не знав, залишився живим 
мурде Уве чи загинув. Ете, спираючись на груди Йоде, 
піднялася та стала обтрушуватись. Йоде намагався 
розглянути в клубах пилу, що стало з капсулою дерода з 
уве, але тільки марно примружував очі. Коли пилюка 
трохи осіла, вони почули над собою гучні слова:  

— Ви затримані за вбивство мурде Уве! 
— Це не я! — вигукнув Йоде, не обертаючись, та 

засмучено додав: — Я мурдене Уве. 
Ете здивовано подивилася на нього, а голос за 

спиною повідомив: — Ідіть за мною. 
Коли вони озирнулися, то побачили нумеса Ларте, 

який свердлив їх уважним поглядом. Виявилося, що 
слова нумеса стосувалися Васі та Фате, яких оточили 
кілька нумів з явним наміром вбити при спробі втечі. 
Огляд Йоде і Ете закінчився тим, що нумес Ларте 
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повідомив їм: — Ви теж ідіть за мною! Заберіть у них 
зброю! 

Йоде не став сперечатися з нумами та віддав свої 
мечі. Одного погляду на дерод батька виявилося 
достатньо, щоб переконатися: від мурде Уве залишився 
тільки пил. Папухи спіймали облизня та не гризти їм 
кістки мурде Уве, щоб потім поховати їх у пустині.  

— Я під захистом значка бжуїв, як свідок, — 
спробувала втекти Фате, але Ларте був нещадний: — 
Мені байдуже, що ти захищена. Під час турніру за місце 
кантера всі захисту скасовуються. 

Їх повели по боковому тунелю і Йоде побачив, як 
Васю і Фате опустили в глибоку яму. Йоде таі Ете 
розмістили у сусідній ямі, добре, що разом. Коли вони 
опинилися на дні ями, Йоде почув гучні переривчасті 
звуки та запитав у Ете: — Що це значить? 

— Ти не знаєш? — здивувалася Ете та зі сміхом 
пояснила: — Хтось вкрав світильник в тунелі. 

Йоде щось чув про це, а нагорі все швидко 
стихло. Не дивно, бо всі бжуї та нуми, на чолі з нумесом 
Ларте, кинулися в тунель, що веде в Шибе. Через 
деякий час вони наздогнали кан, що блимав червоними 
вогнями та зупинився, а в підземіллі безперервно 
волала сирена, оглушаючи звуком:  

— Всім залишатися на своїх місцях! 
Ларте забрався на платформу кана, сів та 

запитав: — Тут всі, ніхто не втік? 
— Ще один, — сказав нум в червоному тапі та 

притягнув впертого морве. На відміну від сидячих 
пасажирів кана, він був без тапі, голяка.  

— Я канате! — закричав голий морве, але Ларте 
бачив кабіну кана, де сидить канате в жовтому тапі та 
його помічника в жовто-чорному, тому не повірив 
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нахабному самозванцю: — Ти такий же канате, як я 
кантер планети Аре. 

Ларте пару раз врізав затриманому по носу, щоб 
той зрозумів, з ким має справу. 

— Ви теж можете стати кантером, — примирливо 
сказав уявний канате, розмазуючи на обличчі зелену 
кров з носа. Думка брехуна канате сподобалася Ларте, 
і він подумав, що піймавши всіх мисливців за посадою 
кантера, може сам вбити мурде Чахе та зайняти його 
місце. Тут же виникла думка, що фальшивий канате 
його спеціально спокушає, щоб втекти від покарання, 
тому ще раз врізав йому по носі та жорстко повідомив:  

— У мене є тисяча способів змусити тебе 
говорити правду. Я раджу розповісти про всіх спільників, 
інакше... — Ларте розгорнув свою чарівну сумку, в якій 
знаходився набір засобів для примусу. Вид блискучих 
інструментів привів уявного канате в захват, тому він, 
передчуваючи насолоду, завбачливо заволав щосили:  

— Я все розповім. 
— Так-то краще, — сказав Ларте, — Я уважно 

тебе слухаю. 
— Це я взяв світильник, — повідомив голий 

злочинець, а Ларте запитав: — Куди ти його подів? 
— Я не пам'ятаю, — відповів чесно канате та 

побачив, як нумес Ларте потягнувся до своїх блискучих 
інструментів. Канате поспішно промовив: — Я готовий 
понести покарання, але дійсно не пам'ятаю, куди я сунув 
цей злощасний світильник. Можливо, що він випав з рук 
та валяється десь на рейках. 

— Світильник неможливо розбити, тому він 
повинен світитися. Ти загорнув його у своє тапі та 
сховав? — грізно встав Ларте, а нещасний злодій 
гарячково повідомив: — Мій одяг хтось вкрав!  
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— Кан може вирушати, — голосно повідомив 
Ларте. Канате довго порпався, мабуть, учив свого 
помічника, а потім кан кілька разів сіпнувся та помчав на 
найбільшій швидкості. 

— Це він вкрав мій одяг! — закричав голий злодій, 
показуючи на кан, що тікав у тунель, та канате в 
жовтому тапі. 

— Зараз ти мені все розкажеш, — тихо сказав 
Ларте, а в його руках з'явилися якісь блискучі щипці та 
довге шило. 

— А-а-а! — сіпнувся злодій, але його вже тримали 
два здоровенних нума. 

*** 

«Опинившись в ямі, Фате відчула, як в її тілі 
ворухнувся вакар, і все її єство охопив жахливий біль. 
Тіло вимкнуло свідомість та врятувало Фате від 
божевілля, бо витримати такий біль звичайному 
смертному не під силу. Її охопила ейфорія, яка зняла 
напругу, і Фате почула далекі урочисті звуки сурми. 
Через деякий час гучні звуки наблизились, і Фате 
побачила, як до неї летить морвіна в білосніжному одязі, 
що обтягував її стан та спадав хвилями до ніг. На її 
голові вмостилася підозріла копиця рудого волосся, яка 
щось нагадувала. Її обличчя не прикрашав опес, тому 
морвіна не здалася Фате красивою. В одній руці морвіна 
тримала вінок з пишних зелених листочків, а в другій 
знаходилась довга сурма, але не дерев’яна, а мідна, 
прикрашена коротким кінським хвостом дивного 
білястого волосся. Повільні помахи великих білих крил 
за плечима морвіни гіпнозували та заспокоювали. 
Покопирсавшись у своїй пам'яті, Фате згадала таку ж 
фігуру морвіни на Землі. Вона називалася богинею 
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перемоги, Нікою. Богиня, побачивши Фате, припинила 
гудіти в сурму та радісно вигукнула: 

— Спостереження: 21 Вейлєтъ 7218, колір ...  
Начебто щось забула, крилата Ніка завмерла в 

польоті, а перед нею в повітрі виник стародавній герб 
яскраво-червоного кольору. Ніка посміхнулася та весело 
вигукнула: — Звісно ж, червоного кольору ... — потім 
опустила мідну трубу вниз, закотила очі та, зітхнувши, 
закінчила: — ... кольору сумного ...  

 
В ту ж мить зелений вінок став в'янути на очах, 

перетворюючись на якусь липку сльоту, яка потекла 
брудними краплями, а від сурми відвалився кінський 
хвіст та полетів вниз. «Так це ж сиве волосся старої 
людини!» — здогадалася Фате та зрозуміла, що її 
потягнуло за пучком волосся. На хмарах вона побачила 
зображення приємного обличчя чоловіка, про якого Фате 
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нічого не знала, та ще пам'ять підказала, що в минулому 
житті вона з ним не зустрічалася.  

Коли хмари розступилися та попливли в бік, Фате 
зрозуміла, що стрімко падає в море, але пучок людської 
волосини потягнув її в сторону та вони полетіли вздовж 
звивистої й широкої річки. Вони минули місто та 
підлетіли до якогось села. Хвостик з волосся пірнув в 
димову трубу невеличкого будинку, а Фате беззвучно 
провалилася крізь солом'яну стріху та, в останню 
секунду, побачила, що падає на чоловіка у віці з худим 
обличчям, яке вона бачила в хмарах. Чоловік лежав на 
ліжку з закритими очима, а хвостик з волосся вже 
приліпився на верхівку голеної голови лежачого. Фате 
відразу потягнулася до хвостика, і її затягнуло 
всередину голови. «Все тіло боліло, начебто його 
помістили в невидимий казан, під яким чорти роздули 
пекучий вогонь. Гетьмана точила вина за те, що не 
захистив українців від московського царя, який залив 
кров'ю непокірну Україну. Рідний Батурин Алексашка 
Меншиков спалив дотла, а всіх жителів вирізав, перед 
цим піддавши тортурам. Не милували нікого: ні жінок, ні 
дітей. Свою вину в тому Мазепа не заперечував, бо 
сподівався на зручний момент для того, щоб Україна 
знову стала незалежною: Річ Посполита після війни зі 
Швецією слабка, Московія страшиться шведського 
короля Карла XII, з кримським ханом Девлет Ґераєм у 
гетьмана довірчі відносини. Прорахунок в тому, що 
шведський король Карл виявився не таким уже й 
хорошим полководцем, як про нього говорили, до того ж, 
був поранений перед вирішальною битвою та передав 
командування фельдмаршалу Реншильду. Польський 
Король Станіслав, що йшов на допомогу Карлу XII, був 
зупинений князем Голіциним, а московський генерал 
Гольц розбив загін польського воєводи Сапіги. А ще 
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гірше те, що українське козацтво не діяло спільно, а 
кожен чинив на свій лад. В пам’яті Мазепи відразу 
спливли рядки з колись написаної ним думи: 

Жалься, Боже, України, що не вкупі має сини! 
Єден живе із погани, кличе: «Сюда, Атамани! 

Ідім Матки ратовати, не даймо єй погибати!» 
Другий ляхам за грош служить, по Вкраїні і той 

тужить: 
«Мати моя старенькая! Чом ти велми слабенькая? 

Розно тебе розшарпали, гди аж по Дніпр Туркам дали. 
Все то фортель, щоб слабіла і аж вкінець сил не 

міла!» 
Третій Москві юж голдує і єй вірне услугує. 

Той на Матку нарікає, і недолю проклинає: 
«Ліпше було не родити, ніжли в таких бідах жити!» 

Сльоза наповнила око і Мазепа витер його долонею, а 
рядки його думи знову виникли в пам’яті: 

Ей, Панове Єнерали, чому ж єсьте так оспалі! 
І ви, Панство Полковники, без жадної політики, 
Озмітеся всі за руки, не допустіть горкой муки 
Матці своїй больш терпіти! Нуте врагов, нуте 

бити! 
Самопали набивайте, острих щабель добувайте, 

А за віру хоч умріте, і вольностей бороніте! 
Нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права! 
В результаті, Московія виграла війну, а програв 

король та Мазепа. Московський цар Петро наказав 
негайно зруйнувати Запорізьку Січ. Чигиринський 
полковник Гнат Галаган покинув Мазепу та навів на 
запорожців московського князя Григорій Волконського. 
Січовий отаман Яким Богуш повірив Галагану та впустив 
московське військо на Запорізьку Січ, чим і поплатився: 
московіти, як зазвичай, застосували до козаків страшні 
тортури: здирали шкіру з живих, рубали голови та 
вішали на деревах. Знущалися з усіх підряд, в тому 
числі й над монахами та простими купцями. Повішених 
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на шибеницях козаків відправили на плотах вниз по 
Дніпру. Московіти не обмежилися цим, а поводилися в 
Україні, як загарбники: грабували, вбивали, катували. 
Україна, після походу Петра I, перетворилася в пустелю. 
Каяття вимагало результату, і Мазепа очима 
потривожив Пилипа. Орлик схилився до нього, питаючи:  

— Що, батьку? 
— Я кличу всемогутнього Бога на свідки й 

клянусь, що не для почестей, не для багатства або яких 
інших цілей, а для вас усіх, хто був під моєю владою, 
для жінок та дітей ваших, для добра Матері нашої, 
безталанної України, для добра всього українського 
народу, для помноження його прав та повернення 
привілей, хотів я, при божій допомозі так чи ні, щоб ви, з 
жінками вашими та рідний край наш не загинули ні під 
москалями, ні під шведами, — шепотів Іван Мазепа 
сухими губами. Пилип подав йому кухоль з водою і 
Мазепа зробив один ковток, після чого стало сили тихо 
шепотіти: — Коли ж я це робив ради якої-небудь 
приватної користі, то хай покарає мене на тілі й душі Бог 
в Трійці святій, єдиній та пізнаю я неповинні муки 
Хрестові. 

Мазепа тремтячою рукою перехрестився та з 
полегшенням відкинувся на подушку. 

— Вірю, батьку, і справу твою не залишу, — 
запевнив його генеральний писар, а Мазепа з деяким 
полегшенням прикрив очі. Сірий туман хотів одурманити 
душу, та все ж вона вирвалась на волю, бо незабаром 
мара розвіялась та під Мазепою прояснився зелений 
луг. Він побачив свого коня, який пасся на зелені, а в 
траві на пагорбі, лежала прекрасна Ганна Дольська 
разом з ним, молодим Іваном Мазепою, та гладила йому 
обличчя. 
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— Jakim jesteś przystojnym mężczyzną! 35  — 
промовила вона, і поцілувала Івана, аж він, над ними, це 
відчув. 

— На жаль я уже старий, Ганю, — прошепотів 
Мазепа, задихаючись, коли вона відірвалася від його 
губ. 

— Який же ти старий, — засміялася Ганна та з 
докором поправила: — Я не Ганя, а Мотря. 

Мазепа протер очі та побачив, що його цілувала 
Мотря. 

— Ти повернулась до мене, моя люба голубка, — 
розчулено сказав Мазепа. — О, моя ясочко, закрий мені 
очі рученьками своїми та вертайся додому, на Вкраїну 
милу. Не вдержу вже й булави, а хотів скіпетр держати.  

Мазепа поцілував її в губи, через що Мотря 
заіржала. Тут же у Мазепи прояснилися очі, і він 
побачив, що над ними схилилася кінська морда та 
смикає мокрими губами його щоку. Міцні руки підняли 
Івана та кинули на спину коня. Він спробував 
оборонятися, але удари посипалися з усіх боків, 
спалахуючи болем, а тіло обв'язали грубими мотузками, 
які притиснули Мазепу до гарячої спини коня. Кінь 
рвонувся та понісся по степу, підкидаючи тіло Мазепи, 
від чого його серце мало не вискочило з грудей. Тут же 
побачив Мазепа, як по обох боках пропливають знайомі 
обличчя. Він одразу впізнав Петра I, який грізно 
подивився на нього і голосно крикнув: — Предатель!  

Його рука злетіла в повітря, а батіг оповив Мазепу 
через спину, яку опалило болючим вогнем. З іншого боку 
палицею вдарив Меншиков, злостиво вигукуючи:  

— Я давно знал, что ти предатель! 

                                                           
35  Який же ти красавчик! (польською) 
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— Die erste Peitsche zum Verräter36, — вигукнув 
якийсь німець в чині московського генерала та з розмаху 
хльоснув по обличчю Мазепи. Праворуч та ліворуч 
шмагали його противні пики московітів, а подальші 
удари злилися в суцільний безперервний потік, по чому 
Мазепа зрозумів, що вмирає. 

— Ти не винен! — вигукнула Фате, поставши 
перед Мазепою та затуляючи його тіло від жорстоких 
ударів, а московітів взяла така хіть, що стали рубати 
шаблями, та тільки тіло Фате виявилося твердіше сталі, 
а бойова зброя стала тупою та ще й заслужила ганебної 
слави, як зброя ката. 

— Боже, я невинний, — з полегшенням 
прошепотів Мазепа та відкрив очі. Він побачив, що над 
ліжком сяє Фате, Мазепа підняв голову над подушкою та 
поклав на себе хресне знамення:  

— Спасибі, тобі, Діво Маріє!». 
Фате побачила, як Мазепа побілів та витягнувся 

на ліжку з блаженним обличчям, а її понесло вгору. 
Симпоти Фате, як і раніше, клубочилися навколо думок 
бунтівного гетьмана. Грубий та гучний звук сурми прямо 
в обличчя ошелешив Фате, і вона мало не впала вниз, в 
тихий Дністер, що петляв між зеленими берегами 
Варниці. 

— Спостереження знято: 22 Вейлєтъ 7218, 
колір червоний, радісний, — гучно повідомила Ніка. 

— Який же він радісний, він сумний, — вигукнула 
Фате, а з її очей мимоволі зірвалися сльози, підхоплені 
вітром. Ніка заглянула в сумне обличчя Фате та 
відповіла: — Він радісний тим, що душа гетьмана 
зустрілася з Богом. Їм є про що побалакати ... 

                                                           
36  Зраднику перший батіг (німецькою) 
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Фате не сперечалася, тим більше, що і в її душі 
запанувала божественна благодать, а вона відчула, що 
її теж хтось кохає. Так вміють пестити тільки мами, які 
без осуду приймають своїх дітей під своє крило, щоб 
відігріти та знову випустити в політ. Тільки зараз вона 
зрозуміла, що весь час спілкувалась на якійсь земній 
мові, яку вона раніше не знала».  

Фате відкрила очі та зрозуміла, що знаходиться в 
ямі з ґране, куди її опустили. Очі вже звикли до темряви, 
і Фате побачила, як по грудях у бік її голови повзуть 
кілька великих та блискучих тарганів. Вона закричала 
від несподіванки, а звук її голосу, відбившись у ямі, 
налякав Фате ще більше. 

*** 

Кан зупинився в темряві, заблимав червоними 
вогнями на даху кабіни та безперервно волав у 
замкнутий простір тунелю автоматичне оголошення:  

— Всім залишатися на своїх місцях! 
Кан, немов злякавшись, сіпнувся, протягнув 

відкриті платформи вперед та тільки потім остаточно 
зупинився. Коли кан наздогнали нуми та бжуї, Окоте 
сильно здивувався, дізнавшись про причину зупинки – 
хтось вкрав дімензіальний світильник освітлення 
тунелю. «Кому він потрібен? Тільки ненормальний може 
ховати у себе дімензіальний світильник, який неодмінно 
знайдуть!» — подумав Окоте, чекаючи неминучого: як 
тільки Ларте його виявить, то зараз же займеться ним. 
Окоте помилявся – нумес тільки глипнув на нього очима 
та пройшов мимо. Бжуй на ходу зробив на обличчі 
гримасу, яка мала пояснити, що він переслідує 
злочинця. А Ларте побачив на обличчі Окоте не гримасу, 
а страх. Тому вирішив поки що не чіпати бжуя – нехай 
спілкується зі злочинним елементом, а коли наступний 
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раз потрапить у руки Ларте, розповість все, як 
миленький. Ларте оглядав інших пасажирів кана і Окоте 
з цікавістю чекав, як нумес зловить мисливців за 
посадою кантера. На жаль, нумеса Ларте відволікли, бо 
зловили якогось морве. Біда нещасного полягала в 
тому, що він виявився голим. На планеті Аре не 
переслідували морве за такий зовнішній вигляд, але 
нумам даний тип здався підозрілим, тому морве 
притягли до Ларте. Нумес заходився допитувати морве, 
а той сказав, що він канате. Окоте мимоволі подивився 
наперед та побачив, що канате сидить у кабіні кана, а 
поруч з ним знаходиться помічник у жовто-чорному 
тапі. Помічник канате злегка спантеличив Окоте, бо 
раніше він його не помічав. Мабуть, пасажири кана 
заважали Ларте допитувати голого морве, тому він 
наказав нумам відпустити кан. Таке рішення нумеса 
здивувало Окоте, а ще більше здивувало те, як кан 
ривками рушив по рейках вперед. Все пояснилося 
просто, бо за кермом кана перебував помічник, а 
канате сидів поруч. 

— Бідний канате, — промовив Жюле, який до 
цього мовчав, як скеля в пустелі. 

— Якого канате ти маєш на увазі? — посміхнувся 
Окоте. Цей малий морвяко, що має дивне ім'я Жюле, 
який пристав до бжуя, злегка бавив Окоте і він не став 
його відганяти – раптом знадобиться на останньому 
етапі, коли битва за місце кантера стане запеклою. До 
того ж, може дечому навчитися в Окоте та теж стане 
бжуєм. 

— Я маю на увазі справжнього голого канате, — 
відповів Жюле. 

— Хіба канате, що керує нашим каном, не 
справжній? — знову посміхнувся Окоте, проте 
придивився до постаті морве в кабіні кана. 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

263 

— Каном управляє самозванець, та ще й з 
помічником, — відповів Жюле та додав: — Знати б, що 
вони задумали. 

— Я думаю, що вони хочуть втекти від нумеса 
Ларте, — впевнено сказав Окоте, але відповідь бжуя не 
задовольнила Жюле: — Вони без пригод доїхали б у 
Шибе, не чіпаючи дімензіальний світильник. Їм потрібний 
світильник, тільки навіщо? 

Вони замовкли, а кан їхав своїм шляхом, 
постукуючи на стиках рейок. Через деякий час морвяко 
поворухнувся та сказав: — Тобі не здається, що 
світильники стали з'являтися рідше? 

Окоте задумався. Йому теж здалося, що останній 
світильник він бачив досить давно. «Можливо, що це 
пов'язано зі швидкістю кана, він їде повільніше», — 
подумав Окоте, але по стукоту коліс виходило, що кан 
прискорюється. Коли Окоте почав турбуватися, в голові 
кана з’явився світильник і бжуй, розслабляючись, 
посміхнувся. 

— Бачиш, нікуди світильники не поділися, — 
заспокоїв він Жюле, який резонно зауважив: — А чому 
світильник не на стіні, а десь унизу? 

Стрімко наближаючись до них, світильник майнув 
нижче платформи, і Окоте здалося, що він побачив 
чиєсь обличчя. Чуття підказувало, що щось сталося, 
причому не дуже хороше. Озирнувшись, Окоте побачив 
при світлі світильника темні силуети двох морве, які 
нестримно віддалялися. Тунель в цьому місці робив 
закрут, і світильник пропав з виду, а разом з ним і морве. 
Потім сталося зовсім незвичайне – пропало 
постукування коліс. Платформу затрясло, немов кан 
їхав нерівною дорогою, а далі вона стала підскакувати, 
немов її підкидали невідомі велетні. 
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— Стрибай! — крикнув Окоте, відштовхуючись від 
сидіння. Жюле відразу зрозумів та стрибнув слідом за 
бжуєм. Поверхня підлоги з ґране не м'яке ліжко, тому 
Жюле боляче приклався боком. Добре, що в цьому місці 
тунель був дещо ширший, і їх не розчавила платформа. 
Кан з гуркотом поїхав далі, а Окоте та Жюле 
залишилися в непроглядній темряві. В тій стороні, куди 
поїхав кан, пролунав гучний гуркіт, а потім все стихло. 

— Ти живий? — запитав Окоте та почув відповідь 
Жюле: — Нам потрібно повернутися по тунелю. 

Простягнувши руки, вони стали шукати стінку 
тунелю, щоб вздовж неї повернутися на найближчу 
станцію кана, але, як на зло, стінки не виявилось. 

— Що за нісенітниця! Куди подівся тунель? — 
обурився Окоте, а потім закричав: — А-а-а-а-а 

Його голос затих десь далеко, а Жюле запізніло 
вигукнув: — Окоте! 

Вслухаючись у тишу, Жюле чекав відповіді. Окоте 
не відповідав, а Жюле напружив слух та почув якийсь 
шум, дивний шелест та зрозумів, що щось рухається в 
його бік. Шелест наближався, а очі, звиклі до темряви, 
розгледіли в темряві довгу тінь, що ворушилася. Жюле 
завмер від жаху. 

*** 

Засмучена понад усяку міру, Ді, не розбираючи 
шляху, крокувала по тунелю, а за ним плівся бжуй Ігохо. 
Турбувало не те, що Вася завадив їй вбити Фате, а його 
здатність використовувати дімензіальну енергію та не 
нести за це покарання. Опес на обличчі Васі говорив про 
те, що він з мурдеону Чахе, і це посилювало підозру в 
нечесній грі. Якщо всім заборонено використовувати 
дименсиальную енергію в інших цілях, крім як 
підтримувати життєві сили, то чому Васі можна. 
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Ображало те, що Вася подобався Ді, але він підло кинув 
її в стінку та закреслив своїм вчинком почуття Ді. «Тут 
явно щось нечисто!» — подумала Ді та зупинилася. 
Вона знайшла якусь нішу в тунелі та підняла руку з 
капом. Погортавши віртуальний екран, вона знайшла 
відомості по мурдеону Чахе та стала шукати ім'я «Вася», 
але її пошуки не увінчалися успіхом – даний морве у 
списках мешканців Чахе не значився. Ігохо, який 
спостерігав за її діями, промовив: — Я вже шукав. Серед 
жителів планети Аре морве з таким ім'ям немає.  

— Хто ж він такий? — подумала Ді. Вона згадала 
розповіді Васі про якусь планету Земля, на якій він жив з 
вітчимом та матір'ю. Згадала про його втрачений чак, 
кульку у вигляді червоного розмальованого звіра, про 
якого він горював, як про живого. Вона вважала, що 
Вася все вигадав, але, можливо, він говорив правду і 
виходить, що Вася –інопланетянин. Навіть шкіра у нього 
ненормального рожевого кольору, а не як у всіх морве – 
трохи зелена. Подальші міркування Ді були перервані, 
бо зі сторони житла мурде Уве пролунав гуркіт, а ударна 
хвиля погнала пил з тунелю. 

— Швидше звідси! — крикнула Ді та кинулася в бік 
зупинки кана. Ігохо зрозумв, що трапилося, тому 
поквапився за нею. Задихаючись, вони прибігли якраз 
вчасно – кан збирався вирушати, а канате подав 
короткий різкий сигнал. Скочивши на платформу кана, 
вони почули голос канате: — Кан вирушає в Лоперод. 

— Навіщо нам Лоперод, нам потрібно в Шиберод, 
— сказав Ігохо, на що Ді відповіла: — Яка різниця, кого 
вбивати.  

Вона знову поринула в роздуми, намагаючись 
зібрати цілісний образ Васі всередині себе, бо даний 
персонаж вибивався з кола її знайомих. Щоб так 
нахабно, як він, використовувати дімензіальну сіточку, 
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необхідно мати покровителів, причому, досить високого 
рангу. Не менш мурде, а, може, і самого кантера. Як 
тільки Ді згадала ім'я правителя планети Аре, так її 
пройняло струмом, який казна-звідки взявся. Звичайно! 
Вася з мурдеону Чахе, принаймні, у нього такий опес, і, 
найімовірніше, він є родичем кантера та, можливо, його 
сином! Від цих думок Ді стало душно та жарко. Коли ж 
кантер встиг завести сина? Наскільки вона пам'ятає, у 
Чахе немає родичів, а кантером він став, коли Ді ще не 
народилася. Можливо, що його син народився до того, 
як він став кантером та жив зовсім на іншій планеті з 
прийомними батьками. «Зовсім не так, як у нас, — з 
деякою заздрістю подумала Ді, — тільки що народжений 
морве відразу стає морвяко та, до свого дозрівання, не 
має ні статі, ні імені, ні опесу». «Так нечесно, якщо Васі 
допомагає кантер! — подумала Ді та засміялася: – 
Легше змусити планету обертатися в іншу сторону, ніж 
знайти чесність на Аре». Ігохо почув сміх Ді та 
повернувся до неї й з готовністю посміхнувся, але Ді не 
стала розкривати свої таємні думки. Замість цього вона 
попросила розповісти все, що він знає, про Васю. Ігохо 
знав про Васю не більш її, бо зустрів його в пустелі 
разом з Ді. В цей час у них одночасно задзвенів кап. 
найцікавішим було те, що всі пасажири кана 
заворушилися, бо у них теж пролунав виклик капу. Ді 
включила віртуальний екран та побачила скелет, 
ймовірно, мурде Уве, який перекреслило повідомлення: 
«Тут підготували місце для тебе». Ігохо перевірив свій 
кап та побачив таке ж повідомлення.  

*** 

Фате щосили закричала! Вася, що приліг поруч з 
нею, схопився та приготувався захищатися від ворога, 
але нікого не знайшов, а Фате продовжувала кричати. 
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Вася придивився до неї та побачив у темряві, як по її 
грудях повзуть якісь маленькі жуки. Він схопив одну 
комашку розміром з великого таргана та хотів розчавити 
його, але спроба не вдалася: придавлений до каменя 
тарган не побажав розкочуватися у тонку мокрий коржик, 
а бадьоренько вибрався з-під ноги та став дертися 
нагору по тапі Васі. Вася спритно схопив його двома 
пальцями, а тарган продовжував місити повітря своїми 
лапками. 

— Не кричи! — грубо сказав Вася та, 
виправдовуючись, пояснив: — Це не тварини, а 
механізми. Де ти взяла цих тарганів? 

— Я? — обурилася Фате, гидливо хапаючи 
наступного механічного таргана, а коли переконалася, 
що це мініатюрний механізм, взяла другою рукою 
черговий пристрій та запитала Васю: — Як їх зупинити. 
Ще один повзе до моєї шиї, а у мене руки зайняті. 

Вася підхопив наступного «таргана» та завмер. 
Фате ледь піднялася на ноги, спираючись спиною об 
стінку, і в цей час щось скотилося з неї та впала на 
підлогу з ґране. Вася не полінувався та нагнувся. На 
підлозі лежало кільце з капом. Включивши 
дімензіальний зір, Вася підібрав кап на підлозі з ґране та 
уважно вивчив. Вигравіюваний тарган на капі 
красномовно говорив про власника. 

— Цей кап належить мурде Уве, так само, як і 
механічні таргани. Ймовірно, вони заплуталися у твоєму 
тапі під час вибуху, — повідомив Вася та поклав кап 
всередину свого тапі. Таргани посмикали лапками 
деякий час, а потім застигли. Вася посадив одного 
таргана на стінку ями, а той поповз вгору. 

— Ти готова до подорожі? — запитав Вася та 
зловив відпущеного таргана. 
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— Так, — відповіла Фате та відчула, як злітає. 
Вона мало не впустила своїх тарганів, але якось 
знайшла рівновагу, а Вася підіймався поруч з нею. Коли 
вони опинилися на краю ями, їх понесло в бік від неї. 

— Зараз тут буде хмара бжуїв, — попередила 
Фате. — Використовувати дімензіальну енергію 
заборонено. 

Васю слова Фате не вразили. Він відпустив одного 
механічного таргана, який тут же побіг по тунелю. Вася, 
не спускаючи з нього очей, попрямував за ним. 

— Можна, я відпущу своїх «тарганів»? — запитала 
Фате, і Вася кивнув. Коли вона відпустила механізми, 
вони кинулися за першим «тарганом». 

— Ми йдемо за ними, — сказав Вася, а Фате, не 
збираючись іти за поганню з уве, запитала: — Навіщо? 

— Потім поясню, — сказав Вася, переслідуючи 
спритні блискучі механізми. Таргани привели їх в тунелі 
Уверода, які вразили Васю тишею. 

— Траур за мурде Уве, — пояснила Фате. Як і 
думав Вася, таргани приповзли до дероду мурде Уве. А 
далі сталася цікава подія: таргани повзли з усіх боків та 
почали з'єднуватись між собою. Незабаром перед 
поглядом Васі виник блискучий скелет з уве. Вася не 
сумнівався, що це скелет мурде Уве. Мабуть, мурде Уве 
хворів якоюсь кістковою хворобою, тому піддав себе 
специфічної операції та замінив свої кістки маленькими 
роботами з уве. На жаль, вибух знищив плоть мурде 
Уве, але не зміг знищити скелет. Витягнувши знайдений 
кап, Вася зробив знімок скелета з тарганів, після чого 
набрав на віртуальному екрані текст: «Тут підготували 
місце для тебе». Він натиснув віртуальну кнопку та всі 
морве на планеті отримали повідомлення та фото 
скелета. Не можна сказати, що морве були в подиві; 
вони були шоковані! Особливо кантер Чахе! 
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*** 

Крусе сховав світильник під своє тапі й вони з 
Сюре залишилися в темряві. З тієї сторони, звідки вони 
втекли, як і раніше, доносився стукіт кана, а Сюре 
зупинилася та хотіла почути від Крусе пояснення. Як 
тільки вона відкрила рот, щоб спитати про це, в тій 
стороні, куди поїхав кан, пролунав гуркіт, а потім все 
стихло. 

— Що це? — запитала Сюре, а Крусе з ноткою 
задоволення в голосі відповів: — Кількість претендентів 
на пост кантера значно зменшилася. 

— Ти хочеш сказати, що все це підстроїв? — 
запитала Сюре та невдоволено додала: — Чому не 
поділився зі мною? 

— Я ні з ким не ділюся своїми планами, — 
відповів Крусе, а Сюре засмучено спитала: — Навіть зі 
мною? 

— Якщо ти потрапиш в руки нумеса Ларте, він 
знайде спосіб розв'язати тобі язика, — відповів Крусе та 
додав: — Я не хочу, щоб тебе катували, чого не 
станеться, якщо ти нічого не знаєш. 

Сюре відповідь не сподобався, але вона не стала 
допитуватися, як Крусе схопив світильник, як оглушив та 
роздягнув канате, а їй віддав заздалегідь приготоване 
тапі помічника канате. Вона тремтіла, коли їх оточили 
нуми, але Крусе все розрахував правильно – Ларте 
попався на наживку та потягнув з собою справжнього 
канате, а кан відпустив. Вони трохи не попалися, бо 
Крусе не зміг з першого разу впоратися з каном. Сюре 
цікавило, що Крусе запланував далі, бо вона не 
збиралася бути слухняною лялькою в чужих руках, 
попри те, що ці руки її давнього друга. Вони 
познайомилися, коли обидва були морвяко та 
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перебували в Шибе. Тоді Крусе ще не мав імені та опесу 
та захистив її від іншого морвяко, який забрав її чак, 
шматочок халле. Їй завжди подобалося халле, а цей 
шматочок, що випадково потрапив їй в руки, так 
приємно танув у руках. Вона прикладала мокру руку з 
халле до щоки та відчувала блаженство. Крусе 
відлупцював нахабного морвяко та забрав шматочок 
халле, що залишився, який Сюре поклала в рот. З того 
часу вони трималися разом, поки не прийшов час 
дозрівання. Вони повернулися у свої мурдеони, а потім 
обмінялися повідомленнями по капу та домовилися 
зустрітися. Крусе не пізнав Сюре у вигляді морвіни, що її 
потішило. Ідея боротися за місце кантера виникла у 
Крусе, Сюре тільки її підтримала. Але виявилося, що 
Крусе передбачив навіть свою смерть, у разі якої Сюре 
повинна продовжувати боротися за місце кантера.  

— Мурде Шибе – твій, — сказав Крусе, 
відволікаючи Сюре від спогадів. 

— Так, — погодилася вона, йдучи за ним. 
Попереду показалося світло, та вони мимоволі 
поспішили. Темний тунель упирався в такій же, але 
світлий, по якому ходив кан. Зупинки поруч не 
виявилося, і Крусе попрямував по тунелю направо, а 
Сюре слідувала за ним. Йти довелося довго, а коли вони 
побачили зупинку кана, зітхнули з полегшенням. У цьому 
місці відходив тунель, який вів у виробку, де добували 
залізну руду. Виробка була занедбана, але зупинка кана 
залишилася: будь-кому дозволялось добувати тут руду. 
Щоб не стояти на ногах, вони присіли на брили білого 
мармуру, які хтось притяг сюди по тунелю та кинув біля 
зупинки. У них одночасно пропищав кап і Крусе сказав: 

— Спочатку я включу. 
На розгорнутому віртуальному екрані виник 

скелет, який навскіс перекреслили червоні символи: 
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«Тут підготували місце для тебе». 
— Мабуть, це скелет мурде Уве, — сказав Крусе 

та повернувся до Сюре: — Тепер ти! 
На віртуальному екрані капу Сюре виник той 

самий скелет мурде Уве та знайома напис навскіс. 
Роздумувати над тим, хто відправив повідомлення, їм не 
довелося – пролунав різкий сигнал кана, який вискочив 
з-за повороту тунелю. Мабуть, канате не очікував 
пасажирів, бо йому довелося різко гальмувати, щоб 
підібрати Крусе та Сюре. Вони на ходу скочили на 
платформу, а канате тут же прискорив рух кана, тому 
Сюре звалилася на якогось довгоногого морве та зі 
сміхом сказала: — Вибачте! 

— Ви ледь не розчавили рідкісний вид тварини в 
наших місцях, — сердито сказав довгоногий морве, 
притримуючи на руках щось, загорнуте в товсту ковдру. 
Вид ковдри розсмішив Сюре ще більше – хто ж у таку 
спеку кутає тварину. Щоб якось реабілітуватися перед 
морве, Сюре з цікавістю запитала:  

— Ваша тварина любить жити в теплі? 
— Цей Пін-гвін любить жити в халле, — відповів 

морве, — тому я завернув його в ковдру, щоб він не 
перегрівся. 

Морве був явно з Шиберода, про що говорив і 
його опес у вигляді маленьких мордочок звірів. Сюре 
теж любила халле, тому з інтересом заглянула в дірку, з 
якої стирчав довгий дзьоб. Голова у тварини була чорна, 
а з ковдри виглядала біла грудка, вкрита пір'ям. 

— Це що, птах? — запитала Сюре і морве 
підтвердив: — Так, птах, тільки не літає. 

— Де ж ви будете його тримати? — запитала 
Сюре, співчуваючи птиці. Мабуть, власник птаха про це 
не думав, бо розгублено повідомив: 
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— Я замовив Пін-Гвина давно та вже подумав, що 
його ніколи не привезуть, тому не поспішав 
споруджувати клітку для звіра. А сьогодні мені 
повідомили, що попутний космічний транспорт доставив 
Пін-Гвина та просив негайно його забрати. 

— Клітка йому не підійде, — сказала Сюре, — 
цього звіру потрібний просторий бокс, в якому буде 
підтримуватися певна температура. 

Морве розгублено на неї подивився: він явно був 
слабкий в технічних питаннях. Сюре погладила звіра по 
голові, який дзьобом заліз їй у рукав тапі та лоскотав її 
шкіру. 

— Я вам допоможу, — несподівано промовила 
Сюре, а Крусе, що досі мовчав, нагадав їй: — У нас 
справи, ти не забула? 

— Це не займе багато часу, — рішуче сказала 
Сюре, а Крусе зрозумів, що цей Пінгвін, щоб він здох, 
перемішав усі карти та плани. Кан просигналив, 
нагадуючи про чергову зупинку, та повільно в'їхав у 
Шиберод. Рід розташовувався в проваленому кратері 
вулкана і його, як фортецю, оточували стрімкі стіни з 
ґране. Ці ж стіни створювали деяку тінь та давали 
можливість жити поза тунелів, але в середині дня, всі 
ховалися у свої нори, тікаючи від жагучого світила. У 
місті панував специфічний змішаний запах тварин, яких 
тримали всі жителі Шиберода, а на пероні, навіть не 
покидаючи платформу кана, будь-хто міг обміняти свої 
чаки на будь-яку тваринку. Високий мурде з Пін-Гвином 
покинув платформу та на прощання сказав Сюре:  

— Якщо ви захочете допомогти мені, знайдете 
мене в цьому дероді, — він показав на кільцеподібний 
загін біля стіни, викладений з ґране, всередині якого 
Сюре побачила кілька фіолетових есте. 
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— Я з'їжджу додому та візьму необхідні деталі, 
після чого повернути до вас, — сказала Сюре. Морве 
кивнув, хоча не дуже повірив морвіні, після чого помчав 
до загону з ґране, щоб заховати свій скарб в тіні. Пінгвін 
на прощання закаакав і його голос так розсмішив Сюре, 
що вона знову розсміялася.  

— Ти повинна вбити мурде Шибе, — нагадав 
Крусе, але Сюре така зумовленість не сподобалася. 
Вона сердито відповіла: — Нічого я не повинна. 

Крусе мовчав і Сюре, щоб помиритися з другом, 
миролюбно додала: — Я влаштую цього звіра, а потім 
уб'ю мурде Шибе. 

— Добре, — сказав Крусе, — я буду чекати тебе в 
Ягдероді. 

До Ягдерода вони мовчали, а коли Крусе 
зістрибнув з платформи, то сказав Сюре: — Я почекаю 
тебе тут. Будеш повертатися, я приєднаюся до тебе. 

Він церемонно поцілував її чак: халле на 
блакитному полі та швидко пірнув у найближчий тунель, 
а кан, видавши різкий сигнал, рушив далі, в Лоперод. 
Перехід був довгим, тому Сюре скрутилася калачиком та 
заснула. Лоперод вона не побачила, бо проспала, а 
прокинулася вже тоді, коли кан під'їжджав до 
Халлероду. Добре, що цей кан не повертав у Чахерод, а 
йшов прямо в Халлерод, інакше довелося б повертатися 
назад. Для Сюре повернення додому не 
перетворювалося в ностальгічні спогади, бо згадувати 
нічого – морвяко вона подорожувала по планеті разом з 
Крусе, а після перетворення в морвіну покинула 
батьківщину без жалю. Єдине, що тут подобалося, не 
такий спекотний клімат, як уздовж екватора, та її 
улюблена лабораторія, яку подарував батько, коли вона 
дозріла. Тільки завдяки лабораторії Сюре провела пару 
сезонів дома, експериментуючи з кріопомпами та 
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рідинами, у чому їй із задоволенням допоміг Крусе, який 
винайшов ідеальний газ для охолодження. Сюре з 
задоволенням створювала чаки, заморожені кубики 
халле в герметичних термічних місткостях, які йшли 
нарозхват у будь-якому роді планети. Вони з Крусе 
обвішували себе пластиковими місткостями та їздили по 
мурдеонам, обмінюючи халле на чаки, поки Крусе не 
повідомив про те, що хоче отримати місце кантера. 
Вона не жадала влади, але підтримала Крусе, так само 
як він підтримував її. Сюре не стала заходити до батька, 
відчуваючи, що їй нема чого йому сказати, тим більше 
лабораторія знаходилася не в будинку батька, а в тунелі 
з окремим виходом до кана. Перш за все, потрібно 
зібрати компоненти для виробництва халле: мініатюрну 
помпу, балончик з газом та найважче – 
напівпровідниковий теплообмінник халле. Інструменти 
та дроти не додали ваги, але коли Сюре навантажила 
все на себе, то ледве могла йти. «Як-небудь дотюпаю 
до зупинки кана», — подумала Сюре та відразу вилаяла 
себе: «Дурепа! Могла умовити Крусе, щоб він їхав разом 
з нею, та не довелося б тягнути на собі весь тягарь». 
Сюре ледве доповзла до зупинки кана та повернула 
заржавілий важіль з білим колом, щоб канате не 
прийняв її за морвіну, що гуляє у пошуках пригод. Кан не 
змусив себе чекати та зупинився, щоб підібрати Сюре. 
Вона довго не могла залізти на платформу, тому канате 
пару раз подав нетерплячий різкий сигнал. Як на зло, ні 
один з присутніх на платформі морве і пальцем не 
поворухнув, щоб їй допомогти. «Щоб ви всі здохли!» — 
по-доброму пожурила їх Сюре та зі злості забралася-
таки на платформу. Кан сіпнувся та поїхав, а вона впала 
на найближче сидіння. Попри монотонний стукіт коліс, 
Сюре не стала спати, бо боялася пропустити зупинку 
кана в Ягдероді, де її чекав Крусе. «Навіщо йому 
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Ягдерод, — подумала Сюре, — міг би почекати її в 
Лопероді, на своїй батьківщині, та провідати батька». 
Раптом її відвідала думка, від якої вона не могла 
відмовитися: Крусе змінився з того часу, як загорівся 
ідеєю отримати місце кантера. Можливо, що в цьому 
замішана якась морвіна, яка спонукала Крусе на цей 
захід? Сюре згадала, що Крусе, під час дослідів з халле, 
іноді зникав на кілька днів, а вона не помічала цього, 
охоплена азартом дослідника. Тоді-то й з'явилася у 
нього ідея стати кантером. «Якщо це так, Крусе, я вб'ю 
тебе обов'язково та сама стану кантером!» — вирішила 
Сюре. На зупинці в Лопероді вона нетерпляче крикнула 
канате: — Чому стоїмо? Кінчай рахувати йохів у своїй 
голові та рухай свою колимагу далі! 

Канате незадоволено озирнувся, але все ж подав 
довгий різкий сигнал і кан покотив у бік Ягдерода. Сюре 
набрала на капі Крусе, але він не озивався. Після 
декількох спроб зв'язатися з Крусе, вона трохи не 
викинула кільце з капом, а потім стала, як ґране: раз 
Крусе хоче війни – він її отримає. Проте, коли кан 
зупинився на зупинці в Ягдероді, вона довго блукала 
поглядом по території, що примикала до перону, але 
Крусе так і не з'явився. Канате дав сигнал відправлення 
і Сюре невдоволено крикнула: — Куди поспішаєш, 
канате, хочеш швидше зустріти свою смерть?  

Канате уважно подивився на Сюре. Кан стояв, а 
канате, через деякий час, озирнувся та розвів руками. 
Сюре засмучено махнула рукою, і кан рвонув в тунель, 
немов хотів втекти з місця злочину. Всю дорогу до 
Шиберода вона провела в трансі, тупо втупившись на 
стелю та рахувала світильники, що блимали над 
головою. Сюре захотіла згадати, скільки ж вона 
нарахувала, але виявила, що число вивітрилося з 
голови.  
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Коли кан зупинився в Шибероді, канате, на 
превеликий її подив, підскочив до платформи та допоміг 
їй злізти. «Хоче скоріше від мене позбутися!» — 
подумала Сюре та погупала до будинку, де сховався 
морве з Пін-Гвином. Хвіртка з уве легко відчинилися і 
Сюре зайшла всередину огорожі з ґране. Виявилося, що 
велика частина відкритого простору перебуває у 
величезній печері, вхід в яку захищала півкругла стіна з 
ґране з хвірткою з уве. На цьому просторі блукало безліч 
звірів, особливо багато їх було біля озера з бризге, що 
для Сюре здалося справжнім дивом. Звірі спокійно пили 
бризге та лягали відпочивати тут же на березі. 
Наскільки могла судити Сюре, разом перебували хижаки 
та їх жива їжа. Природно, хижаки не відчували голоду, 
бо харчувалися дімензіальною енергією та зовсім 
розгубили свої хижі наміри. 

— Подобається? — почула Сюре та обернулася. 
Перед нею стояв знайомий морве з якимось яскравим та 
різнобарвним птахом на плечі, який розпустив чубчик на 
голові та знову запитав пташиним голосом:  

— Подобається? 
— Це Папу-га, — відповів морве та стурбовано 

поквапив Сюре: — Ви праві, для Пін-Гвина наш клімат 
згубний. 

Сюре навантажила морве напівпровідниковими 
теплообмінниками халле, і він повів її в куток печери, де 
вона помітила Пін-Гвина, що важко дихав. 

— Потерпи, миленький, — розчулилася Сюре та 
наказала морве спорудити термічно ізольований ангар, 
а сама відразу розклала свої інструменти та почала 
паяти контури халле. Краєм ока вона помітила, як 
навколо неї копошаться кілька морве, що споруджували 
над нею ангар з напівкруглою стелею. Коли вона 
закінчила та попросила винести та закріпити один 
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конденсатор халле на даху ангару, то помітила, що пара 
морве вирізають в ґране глибоку яму в центрі споруди. 
Сюре запитала: «Це навіщо? — і морве відповів: — Тут 
буде басейн». 

Сюре включила свій апарат ще до того, як 
закінчили басейн, та стала споруджувати розпилювач 
бризге, щоб халле сипалося прямо з повітря. Поки вона 
поралася з розпилювачем, забарахлив контур халле. 
Вона не могла зрозуміти, в чому справа, поки не 
вибралася з ангара та подивилася на закріплений 
напівпровідниковий конденсатор. Довелося його знімати 
та витягувати під палючі промені світила, а потім кріпити 
прямо на козирок печери з ґране. Коли приміщення 
ангару трохи охололо, прийшла пора налаштовувати 
розпилювач. Дрібні краплі застигли в повітрі, миттєво 
перетворюючись в мікроскопічні симетричні фігури. 
Пінгвін немов відчув, що Сюре старається для нього та 
бігав навколо неї, збуджено розмахуючи вузькими та 
довгими крилами, схожими на руки морве. Та й сам він 
нагадував морвяко, що незграбно крокував навколо 
майбутнього басейну. За роботою Сюре зовсім забула 
про сварку з Крусе та про нього самого. Пінгвін не давав 
їй нудьгувати, а ще розсмішив тим, що підібрав круглу 
гальку та поклав її на лапи, під схудлий та відвислий 
живіт. Смішно перебираючи лапками, він примудрявся 
кружляти біля Сюре, неабияк її заважаючи. Зрештою, 
заспокоївся та став під розпилювачем, після чого 
опинився під горою снігу, з якої визирав його дзьоб. Він 
діловито видавав гортанні звуки, немов розмовляв з 
Сюре. Вона здригнулася, бо на пальці несподівано 
запищав кап. Сюре включила віртуальний екран та 
побачила якогось морве, що з опесом мерця сидів, 
спершись на стінку. Поникле тіло перекреслила напис: 

«Тут підготували місце для тебе». 
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Придивившись, Сюре розглянула чак на лобі у 
морве та помітила блискавку, що іскрилася у всі 
сторони. «Загиблий, мурде Ягде!» — зрозуміла Сюре. 
Невже Крусе залишився в Ягдероді, щоб убити мурде 
Ягде? Тоді зрозуміло мовчання його капу – Крусе його 
вимкнув та не міг відповісти! Тепер потрібно виконати 
свою обіцянку – вбити мурде Шибе. Вона радісно 
обернулася до морве, який підставляв свої руки під 
халле, що кружляли в повітрі, та посміхався, як нетяма 
морвяко. Пін-Гвін відчував себе добре та заважав двом 
морве стелити чорне графенове покриття на дно 
басейну. Застиглі халле м'яко лягали на чорне покриття, 
перетворюючи чорноту в м'який білий пухнастий килим. 
Біля входу в ангар стояло кілька бочок з дорогоцінним 
бризге, які спорожнили в басейн. Пін-Гвін, не чекаючи, 
коли басейн наповниться бризге, став пірнати по мілині 
та відчував себе, як в рідних місцях, десь в Ан-Тарктиді, 
як говорив морве. До речі, як його звуть? 

— Я Сюре, а вас як звати? — запитала вона, а 
морве весело відповів:— Мене звати мурде Шибе 

Сюре стала, як ґране. В цей час на руці Шибе 
запищав кап. «Чому так запізнилося?» — подумала 
Сюре, а мурде весело включив віртуальний екран. 
Посмішка повільно сповзла з його обличчя, коли він 
побачив мертвого мурде Ягде, фігуру якого 
перекреслила помітний напис: 

«Тут підготували місце для тебе». 
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Реплікація десята. Ягде 
Зробивши фото скелета мурде Уве, Вася одягнув 

кап на кісточку його пальця та хотів покинути місце 
злочину, але побачив, що механічні таргани як 
прибували, так і прибувають. Злегка здивований таким 
розвитком подій, Вася сів на ґране та став спостерігати 
за подальшими подіями. Фате, що стояла поруч, з 
огидою дивилася на те, як скелет став обростати м'ясом 
з уве та зяяв ще не заповненими дірками. Коли робот з 
уве став нагадувати мурде Уве, Фате несподівано 
скрикнула та аж підскочила, забравшись Васі мало не на 
голову. 

— Це ж конструктор Лего, — заспокоїв її Вася, але 
Фате вперто показувала пальцем вниз, на підлогу з 
ґране. Спрямувавши свій погляд за пальцем Фате, Вася 
виявив великого таргана з уве, який, на відміну від 
інших, рухався повільно, перебираючи безліччю ніг. Така 
конструкція не тільки злякала Фате, але й викликала 
сум'яття у Васі, який не розумів, що це таке та що з ним 
робити. Він підняв жука з уве за корпус та тримав, 
спостерігаючи за тим, як маленький монстр перебирає 
лапками в повітрі. 

— Розчавив його! — попросила Фате, але Вася, 
навпаки, відпустив жука й той поповз до ноги мурде Уве. 
Діставшись до голови, жук пірнув в глибину черепа та 
пропав, а мурде Уве відкрив очі та здивовано запитав:  

— Де я?  
— Ви в безпеці, — сказав Вася та запустив свою 

руку прямо в рот мурде. 
— Він відкусить тобі руку! — злякано вигукнула 

Фате, а Вася безтурботно відповів: — Не встигне.  
Його рука з'явилася разом з жуком, який 

відчайдушно борсався, а мурде Уве з уве махав на усі 
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боки руками, намагаючись схопити крадія жука. Вася 
зосередив свій погляд на жука з уве, а Фате зрозуміла, 
що він застосовує дімензіальну енергію. 

— Що ти робиш? — запитала Фате, але Вася 
тільки махнув рукою: — Не заважай. 

Через хвилину він закінчив та пояснив:  
— Я його перепрограмував. 
Вася сунув жука прямо у відкритий рот мурде Уве, 

а той відразу його проковтнув. Через якусь мить мурде 
Уве знову ожив та став змінюватися особою. Фате, 
вдивляючись в обличчя мурде, здивовано вигукнула:  

— Так це ж викапаний ти!? 
— Спрацювало, — сказав Вася та повідомив: — 

Ми їдемо в Шиберод. 
— Чому туди? — запитала Фате і Вася легко 

погодився: — Можемо поїхати в Лоперод. 
— Гаразд, давай в Шиберод, — сказала останнє 

слово Фате та запитала: — Що будемо робити з мурде 
Уве? 

— Він поїде з нами, — сказав Вася, і вони 
відправилися на зупинку кана. Чекати довелося довго і у 
Фате з'явилося дивне відчуття незручності в животі. 
«Хоча б не вакар!» — з тремтінням подумала Фате, з 
нетерпінням чекаючи кана. Звалитися на ґране її не 
приваблювало, а на кані ніхто не помітить стан Фате. 
Слава богам, в тунелях не стукали молотками, бо 
тривав траур по мурде Уве, а не то від стуку можна зійти 
з розуму. Коли з-за повороту з'явився кан, Фате глибоко 
зітхнула. «Нарешті, свобода!» — подумала Фате та 
відчула, що ця погань, мерзенний вакар, все-таки 
прокинувся та гризе її нутрощі. Мабуть, Вася помітив її 
стан, бо підхопив її на руки та відразу застрибнув на 
платформу кана. Васін двійник стрибнув за ним, але 
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цього Фате вже не бачила, бо гострий біль згорнув її в 
тугий калачик. 

*** 

Окоте прокинувся від дзвінка капа, який 
наполегливо свердлив вухо мелодією, що вібрує, тому 
його хотілося розтоптати або розбити об ґране. Окоте 
простягнув ліву руку до капа, щоб його включити, та 
скрикнув від болю. Ймовірно, зламав собі кисть, коли 
падав у глибоку яму. Попри біль, Окоте включив 
докучливий кап та побачив перед собою обличчя нумес 
Ларте. 

— Що відбувається? — запитав нумес Ларте, 
вдивляючись у темний простір навколо голови Окоте. Не 
задовольнившись цим нумес Ларте запитав: — Ти де 
знаходишся? 

— В якійсь дірі, — чесно відповів Окоте.  
Нумес Ларте видав дивний звук, наче подавився, 

та сердито відключив кап. Окоте поворухнувся та відчув 
біль у підребер'ї – мабуть, при падінні він зламав собі й 
ребра. 

— Окоте ти внизу? — пролунав зверху тривожний 
голос морвяко і бжуй відповів: — Жюле, я, здається, 
зламав все, що можна.  

— Я йду до тебе, — сказав морвяко та стрибнув у 
яму, в яку звалився Окоте. Таку дію він зробив зовсім не 
з благородних думок про те, щоб врятувати Окоте, а з-за 
звичайного боягузтва. Річ у тім, що Жюле чув дивний 
шелест у темряві, що рухається в його напрямку, а коли 
привиділася довга тінь, що ворушилася, то в його голові 
вже дозріла картинка, як велетенський тисячолітній зюд 
жере його з потрохами. Ковзаючи по майже 
вертикальній дірі, Жюле кричав, точно його вже жерли 
підземні тварюки, тому всі зюди, якщо вони були 
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поблизу, поспішили на поклик, який обіцяв маленький 
бенкет. Падіння закінчилося шмяком в Окоте, який охнув 
та знову втратив свідомість. Жюле поторкав його та, 
навіть, ляснув Окоте по щоці, але його друг залишався 
нерухомий. Слухаючи тишу, Жюле виявив, що дивний 
шелест не зник, а лунає зверху  Та, навіть, більше – на 
морвяко сипалися піщинки, ймовірно, хтось повз у їх 
напрямку. Як загнаний цехис, Жюле заметушився в норі 
та виявив, що є вузький горизонтальний хід, але Окоте 
навряд чи через нього пройде. Він проповз трохи далі та 
з полегшенням виявив, що нора розширюється. Жюле 
витягнув із внутрішньої кишені тапі ніж з уве, який він 
виміняв у Увероді на таргана в коробочці, та почав 
скребти верх нори, вигрібаючи злиплу породу. Коли він 
став вільно проповзати туди та сюди, то потягнув Окоте 
за ноги, впираючись в стінки. Окоте ледь проліз через 
вузьку ділянку і Жюле полегшено прошепотів: 
«Виберемося, я посаджу тебе на дієту». Він схопив 
Окоте за полу тапі та потягнув уперед. Попри такий 
дивний спосіб пересування, вони споро рухалися по 
норі. Вона поступово розширювалася, тому Жюле міг 
схопити Окоте під пахвами й тягнути стало легше. Жюле 
зупинився, щоб перевести подих та став прислухатися 
до тиші. Спочатку заважало бурхливе дихання, але 
Жюле заспокоївся та напружив слух. Він почув шум та 
знайомий шелест, але звук доносився НЕ ззаду, а 
попереду. «Потрібно повертатися в вузьке місце, там не 
дістане ніяка тварюка!» — мужньо подумав Жюле, 
розвертаючи Окоте. Раптом, вухо Жюле вловило інший 
звук, що доносився звідти, звідки вони прийшли. «Я 
дурний цехіс!» — відчайдушно подумав Жюле та завмер 
від жаху. 

*** 
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«Фате знала, що вона – не вона. Навіть її думки 
їй не належали, а вона тільки спостерігала за ними. 
Думки були чужою мовою, яку вона вже чула у своїх 
хворобливих снах. Фате тривожив якийсь низький 
болісний ритм, що проникав звідусіль та появлявся 
всередині, не даючи змогу відсторониться від нього чи 
заткнути вуха. В тому ритмі відчувався якийсь сенс, а 
коли прислухатись душею, то появлялись слова. Хтось 
глухим голосом читав речитативом фрази, від яких 
несло тривожною силою, повінню, яка понівечить все на 
своєму шляху та яку ніщо не спинить. Ось знову глухо 
зазвучало: «Закипає Україна не зі своєй волі, бо під 
паном селянину нема гірше долі… холоп в пана 
отримує щедрий заробіток, вже частують батогами і 
жінку, і діток… а ще гірше, як жидовин в пана орендує, 
той висмокче усі соки, калічить, мордує… 
сплюндрували вже і церкви пани-конфедерати 37  та 
горять кругом, як свічки, українські хати… 
безпричинної наруги ой не терплять люди, не 
пробачать більш нічого родичеві юди… зготували всі 
холопи із осики палі, хай вже панщина та шляхта не 
існує далі… поскидають сіромахи всі вінки тернові, 
потечуть повсюди ріки із панської крові…»  

Фате і так себе почувала погано, наче товклась в 
розпеченій лаві навколо дерода мурде Торе, а ці 
тривожні мелодії та слова, які вона не всі розуміла, 
забирали у неї останні сили. Її оточила стіна із мороку, а 
коли вона простягнула руку, то вже не побачила 

                                                           
37  конфедерати — учасники Барської конфедерації: польська 
шляхта та римо-католицьке духовенство, які не підтримували 
рівність римо-католицької та православної віри, в зв’язку з цим 
закликали нищити українські православні церкви, палити українські 
села та катувати селян. 
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долоню. Щось боляче ударило по ній і Фате зойкнула та 
відсмикнула руку. 

— Чи робила ти у полі? — сказала довгоноса 
панянка, вискочивши із мороку і Фате призналась: — Ні! 

Панянка пару раз боляче хльоснула лозиною по 
спині, а по тому вже цілила по обличчю Фате, та вона 
встигала відхилити голову.  

— Чи зібрала все в саду? — спитав пан, такий же 
довгоносий, як пані, та, не чекаючи відповіді, став 
стібати батогом по ногах Фате. Вона стала танцювати, 
підстрибуючи на місці, та все одно отримувала по 
гомілках. Коли Фате заплуталась та впала, то молоді 
садисти стали, як навіжені, та вже били з усієї сили. Їх 
обличчя прямо на очах стали змінюватись, пішли 
зморшками та постаріли, а носи стали, як гачки. Фате 
здогадалась, що то справжні тіла панів, які поросли 
мохом, від чого стали зелені, як Фате. Зарослий сивим 
брудним волоссям старий пан навалився на неї й 
штрикнув ножем в шию, після чого став пити її кров, а 
Фате немов закостеніла та нічого зробити не могла. 
Стара пані теж насмокталась крові, аж відригнула та 
залила нею свою бородавчату пику. Від крові їхні морди 
розгладились та знову стали виглядати, як молоді.  

— В мені сидить вакар та шматує мої нутрощі, — 
крикнула Фате, аби зупинити знущання, та марно: 
скажений пан, почувши її слова, знову витягнув ножа та 
розрізав їй живіт. Він став порпатися там, дістаючи 
відрізані частини тіла та питав: «Це вакар?» — на що 
Фате кричала: «Ні!» Пан зовсім озвірів та добрався до 
серця, яке видер із грудей та знову спитав: — Це вакар? 

— Так! — чомусь погодилась Фате, бо знала, що 
їй вже кінець, але пан запхнув серце назад в груди, та й 
ще засміявся, вишкіривши зуби, видно хотів, щоби ця 
потвора, вакар, і далі гризла Фате. 
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— Спостереження: 27 Гейлєтъ 7277, Колір 
бридкий, холопський, — зневажливо промовив пан, 
вимазаний кров’ю, а потім безжалісно спихнув її кудись 
униз, а Фате відчула, що падає. Морок не покидав її й 
робив падіння ще страшнішим, бо Фате кожної миті 
чекала, що розіб’ється, стикнувшись з поверхнею Землі. 
Фате навіть встигла здивуватись, чого це їй ввижається 
Земля, про яку вона мало що знала, хоча трохи жила в 
Кембриджі, коли готувалась знищити сина Чахе, 
кантера планети Аре. Про нього вона дізналась від 
одного жителя Чахерода, який дуже хотів отримати чак у 
вигляді великого хруза. У неї навіть виникла думка, що 
планета Земля мстить їй за втручання в життя людей. 
Недарма Вася каже, що у всього живого та неживого є 
віддзеркалення на Творці, то може їй мстить душа 
Землі.  

Тим часом морок потроху розійшовся та стало 
видно, що внизу, скільки бачить око, велетенськими 
хвилями по горах здіймається ліс. «Холодний Яр!» — 
натякнув хтось і вона немовби відчула цей яр, що 
тягнувся внизу та його холоднечу. Чи вухо почуло, чи їй 
здалося, як щось бевкнуло, то вона прислухалась, хоч 
вітер свистів коло вуха, бо вона ще падала вниз, як і 
раніше. Знову ударив далекий дзвін, то вже вона 
почула, але з якої місцини – не втопала. На око 
потрапила велика галявина на вершині гори, на якій 
Фате роздивилась церкву, до якої її й понесло. «Свято-
Троїцька церква в монастирі», — знову натякнув хтось, 
тож Фате уже не хвилювалась, що потрапить в церкву, 
видно такий у неї послух 38 невидимому Богу, який 
розмовляє з нею напряму.  

                                                           
38  послух — обов'язкове виконання якоїсь роботи кожним, хто 
проживає в монастирі. 



Реплікація десята. Ягде 
 

286 

Фате побачила коло монастиря велике стадо, 
мабуть, вівці, а коли придивилась, то засміялась – 
скоріше Божі вівці, бо то гуртувалися парафіяни церкви 
на свято Святої Тройці. Калатав дзвін, а на його голос з 
усіх усюд йшли люди. Вона розгледіла, що це 
здебільшого селяни з навколишніх сіл, які кидали 
знавіснілу панщину, та взявши косу чи сокиру, а то ще 
гострі та довгі піки, опалені на вогні, текли ярами, як 
струмки, та тільки назад, до витоку на високій горі, до 
Свято-Троїцької церкви Мотронинського монастиря. 
Навколо монастиря високі вали, а на них частокіл із 
загострених дубових паль. Єдина брама з баштами по 
боках відкрита й туди валом іде всякий люд. 

 
З бійниці, одначе, виглядають козаки, дивлячись 

на потік людей, щоб хтось підозрілий не потрапив на 
зібрання. Фате почула голос, який читав молитву і всі 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

287 

люди, як в церкві, так і кругом неї, попадали на коліна та 
перехрестилися. Молитву читав ієромонах, який 
благословив якогось Залізняка та його побратимів на 
ратну працю для захисту православної віри. Після 
молитви збоку від горішнього місця, де звичайно сидів 
ігумен монастиря, став козак, якого ієромонах назвав 
Залізняком та голосно говорив про православну віру, яку 
зневажає польська шляхта, а, крім віри, про Українську 
гетьманську державу, яка дасть волю селянам та всі 
вони стануть одного козацького роду, як і запорозькі 
козаки. 

Залізняк виступав в церкві, а голос його гримів 
поза церквою, наче хтось його підсилював. Був цей 
козак невисокого росту, плечистий з круглим гарним 
лицем, русявими вусами та оселедцем аж за вуха. 
Попри те, що надворі літо, чоловік надягнув для 
урочистості червоний жупан та такі ж широкі шаровари, 
які прикривали сині сап'янці, шалевий пояс тримав 
пістолі, а на боці висіла шабля. Навколо нього, як стіна, 
стояли рядами запорозькі козаки при зброї, які декілька 
неділь назад уже присягнулись йому та вибрали своїм 
полковником. Далі, за козаками, стояв простий люд, 
здебільшого селяни, та зачаровано слухали про волю та 
солодке життя без панів, як вони й жили в давнину. 

— А тепер гайда на Гайдамацький став! Освятім 
нашу зброю, бо без Божого благословення не буде нам 
прощення на небі! — сказав Залізняк. Ієромонах з 
іконою Пресвятої Трійці в руках пішов першим, а за ним 
Залізняк та полковники, а далі усі козаки та селяни. Став 
у своєму житті ніколи не бачив стільки людей та навіть 
риба з остраху зачаїлась в глибочині. 

— Благословенний Бог наш завжди, нині та 
повсякчас та на віки віків, — сказав ієромонах. 
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— Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! — 
загомоніли люди невлад. 

— Царю небесний, розрадник наш, Душа істини, 
що всюди є і все наповнює, скарбу добра і життя 
подавець, прийди та вселися в нас, та очисть нас від 
усякої скверни, та спаси, благий, душі наші, — промовив 
монах, а козаки три рази прокричали: 

— Святий Боже, святий кріпкий, святий 
безсмертний, помилуй нас! 

— Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 
повсякчас, і на віки віків. Амінь 

— Пресвята Трійця, помилуй нас; Господи, очисть 
гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, 
пробач та зціли немочі наші імені твого ради. 

— Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 
помилуй, — хрестились козаки, повторюючи слова. — 
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, 
і навіки-віків. Амінь! 

— Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай 
святиться ім’я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай 
буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш 
щоденний дай нам сьогодні; і прости нам провини наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим; і не введи нас у 
спокусу, але визволь нас від лукавого. Бо Твоє є 
Царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині 
та повсякчас і навіки-віків. 

— Амінь Господи, помилуй! — закричали козаки 
та стали бити поклони й хреститься. 

— Прийдіть, поклонімося Цареві нашому Богу. 
Прийдіть, поклонімося Хрестові, цареві нашому Богу. 
Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Господа 
Ісуса Хреста, царя і Бога нашого, — повторяли люди за 
ієромонахом, а він тричі перехрестив ставок. 
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Козаки витягували шаблі та занурювали їх у 
ставок, а селяни, що мали: хто ножа, хто косу, а хто 
сокиру. Деякі святили деревинні загострені кілки, а хто 
нічого не мав, то занурював у воду свої грубезні чорні 
кулаки та так тримав, відчуваючи торкання чи то 
переляканих мальків риби, чи то Божественної Сили. А 
ще дехто, не надіючись на свою долю, кидав у воду 
монети на успіх повстання та щасливе повернення. Коли 
усі залишили став та знову повернулися до церкви, 
джура 39  Залізняка, Василь Вишнівський, подав йому 
листа. Залізняк прочитав його та голосно гукнув: 

— Скаржаться нам жителі Жаботина, ось я вам 
листа прочитаю: «Цього 1768 року, місяця травня 18 
числа в Польській області в старостві Чигиринському 
кругом по містах та селах велике розорення народу 
показалося од поляків, тобто од конфедератів, які то, 
приїхавши в Жаботин військом чотириста п'ятдесят осіб 
з козаками, через три дні стоячи, ходили п’яні по лісах та 
людей жаботинських, які позбігали по лісах, ловили та 
майно од них відібрали, до півсмерті киями забивали та 
худобу рогату з міста Жаботина чимале число забрали. 
А священників православної віри мучити смертно за 
благочестя, щоб привести всіх до присяги на вірність 
конфедерації». Склавши листок, Залізняк спитав: — То 
допоможемо жаботинцям в їхньому горі? 

— Так, батьку, так! — гукнули козаки й вся площа 
перед церквою загуділа: — На Жаботин! 

На ранок вони були в Жаботині. Їх зустріло не 
польське військо, яке засіло в фортеці, а селяни й 
козаки містечка на чолі з сотником Мартином Білугою, 
які охоче приєднались до повстанців. Залізняк з ходу 
штурмував фортецю та розбив польський гарнізон в 

                                                           
39   джура — зброєносець козака, зазвичай молодий хлопець. 
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замку. «Не залишили нікого, що би пам’ятали…зло, 
дароване панами, назад повертали…не жаліли ні 
малого, ні стару каліку…все, що панством називалось, 
вкоротили віку…» — знову загуділо в голові й Фате 
завмерла над містечком. Жаботин став центром 
повстання і саме сюди стікались селяни й міщани з 
навколишніх сіл та містечок, щоб приєднатись до 
гайдамаків. Через декілька днів Залізняк пішов на Смілу, 
забравши в Жаботині всі гармати. 

— Спостереження знято: 28 Елєть 7277, 
колір страшний, вбивчий — з острахом сказав вже 
знайомий їй пан та втік, мало не забувши свою панянку. 
Мабуть, боявся, що Фате його покарає за те, що 
знущався з її тіла. Вона відкрила очі» …та побачила, що 
валяється на руках у Васі. Відчуваючи під собою 
твердуваті долоні Васі, Фате засумнівалася в тому, що 
це Вася, а не робот. Вона запитала у Васі, немов це 
питання є для неї життєво важливий і першорядний:  

— Це ти чи робот. 
— Яка тобі різниця, — сказав Вася, — від мене 

вимагається послуга – підтримати тобі в скрутну 
хвилину і я її виконую. А робот я чи живий Вася – це не 
суттєво. 

— Ти не забув, що в кінці нашої місії я повинна 
тебе вбити, — нагадала Фате. 

— Вбивай всіх Вась, які зустрінуться у тебе на 
шляху, то не помилишся, — порадив Вася з посмішкою. 

— Все-таки ти Вася, — посміхнулася Фате та 
погладила його по щоці, відчуваючи халле. 

— Мені приємні твої ласки, — сказав Вася та 
гидко посміхнувся: — Я не Вася, а робот. 

— Якщо ти мене не впізнала, то інші й поготів, — 
задоволено сказав Вася, виглядаючи з-за плеча робота 
Васі. Фате одразу зненавиділа їх обох та відразу 
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придумала кару для робота – вона розплавить його так, 
що ні один механічний тарган не втече з її рук. Думаючи 
про помсту, вона випадково відірвала роботу палець і 
той попросив: — Фате, віддай мені палець! 

Зі злості вона викинула палець під колеса кана та 
вже заспокоїлася, коли мерзенний робот знову дав 
привід для ненависті: Фате побачила, як по ній повзуть 
таргани, та зістрибнула з рук робота. 

— Це всього лише мій палець, — заспокоїв її 
робот, пристроюючи тарганів до своєї долоні, але Фате 
пересіла на заднє сидіння, залишивши Вась наодинці 
один з одним. Через деякий час вони опинилися в 
Шибероді, який розташовувався в ущелині між двома 
величезними скелями. Коли вони вийшли на зупинці, то 
одразу ж відчули звірячий дух: їм навперебій 
пропонували різних живих істот, зібраних з самих диких 
місць Всесвіту. Маючи фундаментальні знання про 
різноманітне життя у Всесвіті, Вася азартно крутив 
головою на всі боки, на власні очі спостерігаючи те, що 
вивчав теоретично. Гракхи з околиць Шеплі з довгими 
шиями, круглі окаті Клу з зоряної системи Воронка, 
дрібні гади, що звивалися, з галактики Лою вражали 
своїм виглядом та забарвленням, а Фате найбільше 
здивували розумні істоти, що живуть на планеті Око: 
повітряні кульки в повітрі та мають тільки одне око на 
довгому відростку, що бовтався внизу.  

— Їх заборонено переміщувати на інші планети, — 
нагадав Вася, а Фате відповіла: — Вони тут 
добровільно. Їм обіцяли кращі умови життя. 

Продовжуючи дефіле вздовж нескінченних клітин 
та коробок, вони опинилися біля кільцеподібної загорожі, 
викладеної з каменю, всередині якої Вася побачив 
кілька дерев з фіолетовими листочками. Він вирушив до 
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хвіртки, щоб заглянути всередину, але Фате потягнула 
його за рукав і попередила: — Тут живе мурде Шибе. 

— Ну, і що? — заперечив Вася. — Я хочу 
побачити його звірів. 

Він рішуче відкрив хвіртку та став з цікавістю 
заглядати в клітки. Повз них пройшли два морве, які 
недоброзичливо подивилися на відвідувачів, але нічого 
не сказали. Фате та Вася підійшли до фіолетових есте 
та опинилися недалеко від стіни з ґране, де виявили 
прозорий ангар, який продовжувався у скелю. Прозорі 
стіни не заважали бачити басейн з бризге, в якому із 
задоволенням борсався чорний звір з білою грудкою. 
Навколо басейну лежав білий покрив і Вася пояснив, що 
це сніг. 

— Що за звір? — запитала Фате, яка бачила 
спритну тварину, яка задоволено пірнала в бризге. 

— Це пінгвін, — сказав Вася, — птах з планети 
Земля. 

Фате не пам'ятала такого звіра, хоча була на 
Землі, але не звір привернув її увагу, бо вона побачила 
мурде Шибе, який мирно розмовляв з якоюсь морвіною. 
Мабуть, морвіна була любителькою техніки, бо біля неї 
були якісь сумки з інструментами. Вони попрощалися, і 
мурде Шибе повернувся до «пінгвіна», а морвіна вийшла 
з прозорого ангара та щось налаштувала на пульті біля 
входу. Фате зупинила Васю, який хотів підійти ближче до 
ангара та недаремно – морвіна теж не пішла, а 
спостерігала за тим, що діється всередині. Фате теж 
спостерігала, але нічого не помітила.  

Хіба те, що прозорі стінки стали покриватися 
білястим нальотом, а морве Шибе якось дивно і 
повільно рухався, а потім безглуздо впав на білий сніг. 
Морвина з задоволенням покинула ангар і Фате бачила 
її посмішку, коли вона проходила поруч. Васі, справжній 
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та механічний, сховалися за фіолетовим есте, а Фате 
притулилася до стінки, сподіваючись, що її не помітять. 
Коли морвіна зникла за хвірткою, Фате хотіла піти в 
ангар, але Вася її зупинив: — Що ти хочеш робити? 

— Подивитися на мертвого мурде, — відповіла 
Фате та вирушила до дверей ангара. Вася-робот рушив 
за нею, і вона була вдячна йому, а звичайного Васю 
зненавиділа ще більше. 

— Я б не радив це робити, — сказав Вася, на 
жаль справжній, а у відповідь Фате тільки пирхнула. 
Вона відкрила ангар та підійшла до мурде Шибе. Він 
сидів в дивній позі, скукоженний, і Вася зрозумів, що 
мурде Шибе заморозили. Вася доторкнувся до пальця з 
капом і той відламався. Вася підняв кап і 
сфотографував мурде Шибе, після чого передав знімок 
всім зі словами: «Тут підготували місце для тебе». 

Фате доторкнулася до тіла мурде Шибе і воно, 
несподівано для неї, дивним чином розсипалося на 
частини. Фате побачила, як впавши на халле, шматочки 
плоті мурде Шибе перетворилися на тисячі тарганів, які 
розповзалися у всі сторони з шелестінням від тисяч 
маленьких лап. Пінгвін, що стояв поруч, почав ловити 
останки мурде Шибе та гарячково їх клювати. Мабуть, 
мурде Шибе виявився смачним, бо пінгвін стукав 
дзьобом та набивав зоб, як друкарська машинка. 

— Він їсть мурде Шибе!— вигукнула Фате. 
— І тут таргани з Уверода! Не думаю, що вони 

особливо смачні, — сказав Вася та придавив одного 
таргана каблуком, коли той ліз до прозорої стінки 
лабораторії. Піднявши ногу, Вася побачив мокру пляму.  

— Це звичайний тарган, — з деяким жалем 
констатував він, але все-таки простежив шлях інших 
комах, які тікали з ангара назовні через вентиляційний 
отвір, як фарш з м'ясорубки. 
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— Так вони дресовані! — здивувався Вася. 
— Ви заарештовані! — пролунав голос нумеса 

Ларте, і Фате зрозуміла, що вляпалась в неприємну 
історію. Вона озирнулася навколо, щоб побачити робота 
Васю, який кудись зник та не попередив їх і дав 
можливість нумесу Ларте та нумів заарештувати її та 
Васю. 

— Так це і є знаменитий Вася, який з'явився 
невідомо звідки та керує вбивством мурде, — урочисто 
сказав нумес Ларте, надягаючи на Васю дімензіальні 
наручники. 

— Так, я такий, — відповів Вася і Фате знову 
стала його поважати. «Якби робот був схожий на Васю, 
то зараз же напав на Ларте!» — мрійливо подумала 
вона, а нумес Ларте надів їй на зап'ястя дімензіальні 
наручники. Він подивився на скелет мурде Шибе, який 
ще не розбігся останніми тарганами. Мабуть, апарат 
халле, що працював, їх остудив, бо вони стали 
загальмованими. Нахилившись до Фате, нумес Ларте 
запитав: — Хто з вас убив мурде Шибе? 

Фате мовчала. Вася теж мовчав. Головне, нічого 
не говорити, бо свідків у нумеса немає. Фате 
подивилася, чим зайнятий Ларте та побачила, що він 
розкладає блискучі інструменти. Нумес вибрав велику 
голку, яку любовно погладив та задоволено сказав:  

— Не будемо затримувати морвіну, почнемо з неї! 
— Мурде Шибе убив я! — сказав Вася і від його 

шляхетності Фате трохи не розплакалася. 
— А ми це перевіримо, — сказав нумес Ларте та 

загнав голку під нігті Фате. Вона завила від болю та вже 
не чула його запитання: — Хто вбив мурде Шибе 

*** 
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«Коли небо наблизилось та стало ясно видно білі 
хмари, Фате побачила на одній із них, чомусь чорній, 
якогось морве та її понесло до нього. «Напевне, так 
треба!» — промайнула думка чи чужа, чи своя, а Фате 
розгледіла в морве знайомого довгоносого пана, який у 
довгому засмальцьованому лапсердаку сидів на чорній 
хмарі та жбурляв звідти монети на неї. Перед очима 
Фате блискали золоті та срібні карбованці, по три, та по 
п’ять, між ними крутилася срібна копа та четвертак, та 
монети по двадцять, по десять та по п’ять. Фате 
здивувалась такій щедрості, а пан розходився ще 
більше та став цілими жменями жбурляти в неї золоті та 
сріблясті монети. По тому вже градом замолотила по ній 
мідь, неначе всі чорти із пекла сховались у чорній хмарі 
та карбують фальшиві гроші, чим далі, то більше. 

— Досить! — вигукнула Фате, ледь вибираючись 
з-під важкого тягаря, який давив не тільки тіло, але й 
душу. Монети сипалися з неї та падали вниз, до землі, а 
пан, зрадівши її словам, хутко відповів: — Досить, так 
досить. Тепер ти моя наймичка, бо дорого мені 
обійшлась. 

— В тебе не вистачить грошей, щоби мене купити. 
Твоєю наймичкою я не буду ніколи! — вигукнула Фате, 
міркуючи над тим, як убити пана – відрізати голову 
сеппом чи капнуть на нього настоянку з трави книш, щоб 
став дірявий, як сито. 

— Всі продаються, — скривився пан, ховаючи 
мідну деньгу, яка пройшла довгий шлях через руки 
монгольських ханів та московських царів, поки 
потрапила йому в руки, і яку він не встиг кинути на неї.  

— Не моя справа, куди ти діла гроші. Будеш 
винна мені з процентами, — сказав пан. Фате хотіла 
сказати, що не просила в нього грошей, але, не по своїй 
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волі, сторч головою полетіла вниз, переганяючи монети, 
що падали. Вона побачила під собою голий, витоптаний 
вигон, де вовтузились в пилюці люди, вириваючи з рук 
один в одного мідні монети, які тут же в руках 
перетворюються на сухе коров'яче лайно. До неї збоку 
підлетіла птиця, яка на Землі називалася голуб та 
промовила: — Я голуб миру!  

Фате придивилася до голуба, який завис в повітрі, 
та щось їй здалося неправильним в цьому чаку. Коли 
вона розгледіла його загнутий дзьоб, то відразу 
здогадалась: — Ти не голуб, ти… 

— Спостереження: 07 Дотлєть 7277, колір 
лайна, настрій смердючий … — скрививши рота, 
вигукнув голуб, перетворюючись в дружину пана, яка 
знавісніло ляснула перед носом Фате смугастою 
деревиною, після чого пропала внизу, в місті. Фате з 
острахом подивилась вниз – куди це її понесло. Нічого 
видатного вона не угледіла, хіба що містечко, в яке 
набилось стільки людей, як піску в пустелі. Всі в фортеці 
не вмістилися, тож на околиці міста стояло безліч 
наметів. Фате слухала хаотичні думки містян, які 
підхоплював вітер та заносив до неї. Умань, яка з 
острахом чекала нападу війська Залізняка, ретельно 
готувалась до захисту. Всі брами в місто закрили, крім 
одної, а решту загородили палісадами та барикадами 
зсередини. У воріт та на валах розмістили гармати та 
припаси до них, яких було досить в місті.  

Коло бійниць залишили стрільців зі шляхти, 
козаків з уманських міліціонерів, міщан, слуг та 
студентів, євреїв та холопів. Всі були добре озброєні, 
крім євреїв, у яких не виявилося зброї, то вони взяли 
сокири та ножі, які прив’язали до довгих ломак. Багато 
хто хотів виїхати з міста, але губернатор Младанович 
запевняв, що боятися нічого. Стало відомо, що Залізняк 
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уже взяв Смілу та звідти йде на Умань. Назустріч його 
війську відправили уманську козацьку міліцію під 
керівництвом полковників, Обуха та Магнушевського, та 
з трьома сотниками, Гонтою, Уласенко та Яремою. 
Покинувши Умань козаки пішла в сторону Звенигородки. 
Кількість біженців, які тікали з усіх усюд в Умань, 
постійно збільшувалась і губернатор не знав, що з ними 
робити. Частина біженців розмістили в місті, а десь коло 
шести тисяч шляхтичів, євреїв та слуг стали табором 
коло міста під Грековим Лісом. Прийшла звістка, що 
Залізняк уже взяв Лисянку та перебив там усіх 
шляхтичів. Лисянська козацька міліція приєдналась до 
Залізняка і ця звістка сполохала все місто – а раптом і 
уманські козаки перейдуть на бік повсталих козаків та 
селян. Тим часом Залізняк узяв Буки та перебив всю 
шляхту в навколишніх селах, а потім попрямував у 
містечко Соколівка, в якому теж винищив всіх панів. До 
Умані залишився всього один денний перехід і тут 
Залізняк зустрівся з уманською козацькою міліцією. Бій 
ніхто на ніч не починав, а на ранком уманських 
полковників чекав сюрприз – до них звернувся Гонта:  

— Можете їхати геть, бо ви нам не потрібні. Раджу 
вам якомога швидше бігти звідси додому, в Польщу, 
якщо хочете залишитись живі. Інакше загинете від рук 
гайдамаків або від нашої шаблі.  

Полковники, вигукуючи: «Psia krew!» — та 
кинулися тікати, а Гонта звернувся до своїх козаків:  

— Хто хоче, хай іде зараз, бо ми єднаємось з 
Залізняком, щоб боротися за волю України від панів, 
щоби знову була гетьманщина. Козаки Гонти всі до 
одного підтримали сотника і той поїхав назустріч 
Залізняку і вони обнялися, як брати. Залізняк зараз же 
призначив Гонту полковником свого війська і вони разом 
попрямували до Умані. Тим часом інші полковники 
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війська Залізняка пішли зі своїми загонами по всій 
правобережній Україні. Полковник Семен Неживий 
рушив на Черкащину та Чигиринщину, де українських 
селян та міщан мордували та грабували банди 
польських конфедератів. Неживий оточив замок у Каневі 
та підірвав порохові склади разом зі шляхтичами та 
орендаторами, далі пішов на Медведівку, в якій 
розташував свій штаб, після чого зайняв Мошни, Крилів, 
Черкаси та Чигирин. У всіх містах, які він проходив, 
Неживий встановлює козацьку адміністрацію та 
ретельно фіксує всі злочини польських конфедератів. 
Полковник Микита Швачка встановлює козацький лад на 
Київщині та бере Богуслав, Білу Церкву, Васильків, а 
потім іде на Бердичів та Житомир. Полковник Іван 
Бондаренко іде по півночі Київщини та Житомирській 
землі, де бере Марков, Брусилов, Рожов, Бишов, а потім 
прямує на Волинь та Полісся. Полковник Андрій Журба 
пішов на Волинь через Богуслав та Білу Церкву.  

До Умані Залізняк підійшов в обідню пору і козаки 
з ходу хотіли взяти міську браму, але запрацювала 
гармата й гайдамаки відійшли від воріт. Вони 
розсипались навколо міста та напали на табір поляків та 
євреїв під Грековим Лісом. Запалало передмістя, 
гайдамаки шукали євреїв та поляків і без церемоній 
страчували на місці. В місті почалась паніка, бо всі 
побачили Гонту разом з Залізняком, а це означало, що 
надії на порятунок немає. Винищення поляків 
відбувалося цілий день і мало кому з тих, хто був у 
таборі біля Грекового Лісу, вдалося втекти. Цілий день 
лунали постріли із гармати й гвинтівок, а на вечір всі 
українці, що були в Умані перейшли до повстанців. В 
місті залишились тільки євреї та поляки. На ранок у 
фортеці зрозуміли, що припасів до гармати залишилось 
зовсім мало, а ще виявилось, що в місті обмаль води. 
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Тим часом полковник Гонта став ходити біля валів 
фортеці й кричати: — Здавайтесь! Залишіть фортецю та 
ми всіх відпустимо у Польщу! 

Його слова похитнули мужність містян і вони 
стали просити губернатора Младановича відчинити 
ворота та здати зброю. Губернатор не погоджувався і 
тут Гонта сам підійшов до воріт фортеці, щоб 
перемовитись з Младановичем. Младанович сказав 
впустити Гонту і ворота відкрили. В цей час гонористі 
поляки кинулись зі зброєю на Гонту, тим самим 
порушуючи мирні перемовини. Зав’язалася боротьба, бо 
козаки, що супроводжували Гонту, кинулись йому на 
поміч. Тут підоспіли решта козаків та ввірвалися в 
фортецю. Фате, побачивши це, закрила очі. Вона не 
боялась вбивати, але не хотіла бачити звірине в очах 
селян. Вони дорвалися до помсти й віддячили панам за 
їх знущання та за свої страждання.  

На наступний день Козацька Рада в Умані 
проголосила відновлення Гетьманщини, як суверенної 
Української Держави й обрала Максима Залізняка 
гетьманом вільної України. Чисельність гайдамацького 
війська весь час збільшувалася, повстання поширилося 
на Київщину, Брацлавщину, Волинь, Полісся, Галичину. 
На початку липня діяло близько 30 гайдамацьких 
загонів. На землях охоплених повстанням почали 
запроваджуватися козацьку адміністрацію. 

— Спостереження зняте: 11 Дотлєть 7277 
колір гайдамачний … — невдоволено сказав 
знавіснілий пан та нахилив свою пику прямо під ніс Фате 
та спитав: — Це ти вбила мурде Шибе?  

— Ні, не я, — призналася Фате та розповіла: — 
Це зробила якась морвіна. Вона, перед тим, як піти, 
зменшила температуру в ангарі з пінгвіном, від чого 
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мурде Шибе замерз та розсипався на друзки, які 
розбіглися, мов таргани. 

— Ти чуєш себе, бо верзеш всіляку маячню? — 
насупився огидний пан, а Фате засмутилась від того, що 
їй не вірять, тож обурено відповіла: — Я кажу правду! 

— Ти мені брешеш і я тебе за це покараю! — 
сердито зашипів пан, та поплив обличчям». Фате з 
жахом спостерігала метаморфозу його обличчя, яке 
стало схоже на нумеса Ларте. До того, Фате усвідомила, 
що знаходиться в кріслі для тортур, а над нею 
нахилився нумес Ларте та, пирскаючи слиною, 
звинувачує її у вбивстві мурде Шибе. Переконавшись у 
тому, що Фате зійшла з розуму та несе всяку дурницю, 
нумес повернувся до Васі та повідомив: 

— Потерпи, голубе, зараз я займуся тобою. 
— Я не поспішаю, — сказав Вася, чим дуже 

засмутив Ларте – замість того, щоб з жахом готуватися 
до тортур, пацієнт жартує. Нумес не став розмінюватися 
на дрібниці та заганяти Васі голки під нігті, а взяв 
великий ніж, як сокира, та шандарахнув по пальцю 
підозрюваного. Серед тиші пролунав тихий голос Васі:  

— Це все?  
Засмучений тим, що клієнт не кричить, не плаче, 

не стогне, а поводитися, як повний придурок, нумес 
Ларте завівся: — Ні, не все! 

Він відрубав Васі ще один палець, спостерігаючи 
за його обличчям, на якому не здригнувся жодний м’яз. 
Нумес не бачив реакції Васі, тому почав кришити пальці 
поспіль, але підлий злочинець навіть не скривився. 
Фате, дивлячись, як Вася стоїчно переносить біль, 
пробачила йому всі його похибки та пообіцяла собі, що 
коли вибереться з цієї халепи, то зізнається йому у 
своєму... коханні. Її лице позеленіло від цих думок, а 
малюнок опесу став виразним, точно його висікли тою 
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сокирою, якою страчують Васю. Раптом її осяяла 
здогадка: «Вася використовує свою дімензіальну 
сіточку!» Фате згадала, що Васіна сіточка досить 
незвичайна – бжуї на неї не реагують. 

— Я цей палець вже раз відрубав, — сказав нумес 
Ларте, з підозрою дивлячись на Васю. 

— Ти відрубав цей палець, — пояснив Вася, 
показуючи незайманий палець, — а цей ще не чіпав. 

Ларте шмякнул і цей палець, а Вася схвально 
сказав, розглядаючи пальці обох рук: — Так добре, 
симетрично! 

Збентежений Ларте викликав капом кантера. 
Після деякої затримки на капі з’явилося обличчя 
кантера.  

— Що робити, якщо злочинець не відчуває болю 
при тортурах, — запитав Ларте і кантер сказав: — 
Треба заподіяти біль морве, близькому до злочинця, 
тоді він відчує внутрішній біль. Покажи мені злочинця. 

Ларте охоче направив свій кап на Васю 
— Негайно припини знущатися з мурдене Чахе! — 

сказав кантер Чахе та додав, наче виправдовуючись: — 
Він мені потрібен живим! 

— Закрию його в ямі! — сказав нумес Ларте та 
відправив Васю з Фате в яму. Два нуми відвели 
зв'язаного Васю разом з Фате до ями, де перебували 
Йоде та Ете, і опустили туди нових постояльців. Ларте 
залишився сидіти в комірчині, де він допитував 
злочинців, міркуючи над тим, що йому робити далі. Двері 
несподівано відчинилися, а вражений нумес побачив 
Васю. 

— В якій ямі я повинен сидіти? — діловито 
запитав Вася, а нумес загальмоване запитав: — Хіба 
тебе не посадили нуми? 
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Немов спеціально, у дверях з'явилися нуми, що 
повернулися. Вони в усі очі дивилися на Васю, якого 
посадили в яму. 

— Негайно посадити його в яму! — люто вигукнув 
Ларте і нуми не стали сперечатися, а повели Васю до 
ями. Як тільки вони підійшли, один з нумів штовхнув 
Васю в спину і той полетів вниз. Ларте повернувся до 
своїх думок та побачив, як палець Васі, що лежав на 
столі, жваво поповз та звалився вниз. «Ця робота 
доведе мене до божевілля, — подумав Ларте та сумно 
констатував: — Такий чак у вигляді роботи мені не 
потрібний!» 

*** 

Трутте та Рекле ледве вибралися з-під уламків 
кана. Рекле придавило ногу, і вона кульгала. Вони чули, 
як хтось крокував кудись, і вирішили йти по звуку. 
Мабуть, попереду йшов хтось з пасажирів кана, що 
потерпів аварію, яка, вочевидь, була підлаштована. Кого 
хотіли прибрати, Рекле не знала, але їх з Трутте аварія 
затримала і вона боялася, що хтось інший займе місце 
кантера. Від цього Рекле сердилась, і Трутте подумав, 
що вона боїться залишитися в підземеллі. 

— Якщо не вдасться вибратися звідси, ми 
використаємо дімензіальну енергію та нас знайдуть 
бжуї, — заспокоїв її Трутте. 

— Так, так, а потім посадять в яму, а місце 
кантера нам не бачити, як свій опес, — відповіла Рекле, 
кривлячись від болю. Поранена нога теж її сердила, бо 
дана обставина завадить Рекле в боротьбі з іншими 
претендентами на місце кантера. 

— Окоте! — почули вони зовсім поруч та 
зачаїлися. 
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— Окоте ти внизу? — пролунав чийсь тривожний 
голос, а інший глухий голос відповів: — Жюле, я, 
здається, зламав все, що можна.  

— Я йду до тебе, — промовив перший голос та 
щось упало. 

— Це Жюле, — прошепотів Трутте, — я знаю 
цього морвяко, а з ним бжуй Окоте. Нам потрібно 
триматися їх. 

— Тут якась діра, — тихо відповіла Рекле, 
намацуючи ногою край отвору. 

— Йдемо за ними, — знову прошепотів Трутте, 
але Рекле заперечила: — Спочатку послухаємо. 

Коли вони стихли, то почули тихий шелест, який 
долинав звідкилясь зі сторони. Свідомість накладало на 
шерех різні негарні картинки і Трутте прошепотів: — Це 
тисячолітній зюд. 

— Його слина смертельно отруйна, — нагадала 
Рекле, і Трутте зрозумів, що вона сумлінно 
підготувалася до битви з іншими претендентами на 
місце кантера. 

— Стрибаємо вниз, — запропонував Трутте, а 
Рекле відповіла: — Ти перший! 

Трутте стрибнув, і Рекле почула знайомий шум, 
немов когось тягнуть за комір по піску. Уявивши Трутте 
на такому заході, вона посміхнулася та безстрашно 
стрибнула вниз. Пару раз хвора нога зачіпала за грудки 
на стінках вузького лазу і Рекле скрикувала від болю та 
від страху зламати собі шию. Вона врізалася у щось 
м'яке, яке голосно упало, і Рекле по голосу впізнала 
Трутте. 

— Полізли далі, — сказав Трутте, і вони поповзли 
вузьким ходом, який перетворився у тунель, що 
розширювався. Вони повільно рухалися вперед, поки не 
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почули гучний шепіт: «Я дурний цехис! Я дурний цехис! 
Я дурний цехис!» Трутте та Рекле завмерли від жаху. 

*** 

— Робот, ти навіщо сюди звалився? — 
відсуваючись в бік, запитала Фате, коли зверху на неї 
впав другий заарештований Вася. 

— Я не робот, — відповів Вася. Фате відразу 
прозріла та зрозуміла, що всі тортури витримував бідний 
робот Вася, а не звичайний Вася, який звалився їй на 
голову. Вона миттєво змінила своє ставлення до нього 
та вигукнула: — Поки ми з роботом страждали та 
терпіли тортури, ти десь прохолоджувався! Йди звідси, 
щоб ми тебе не бачили. 

— У вас є робот? — зацікавлено запитав Йоде, 
відірвавшись від Ете, яку він грів обіймами. Його 
сердито зупинила Фате: — Не заважай нам розмовляти! 
Васю, іди звідси! 

— Якщо ти так хочеш, добре, — сказав Вася та 
став щось робити. Фате не бачила, бо в ямі було темно, 
тому запитала: — Що ти там колупаєшся, йди звідси! 

— Вже йду, — сказав Вася, і всі побачили, як на 
стінці виникла світла вертикальна лінія. Її перекреслила 
інша, горизонтальна лінія та відразу на стіні ями 
з'явився світлий ромб, від якого війнуло спекою. 
Ромбоподібне вікно відкривала дірку в пустелю з 
високими вертикальними стовбами з ґране. Вася 
переступив ромб та озирнувся навколо. 

— Можна, я з тобою, — сказала, піднімаючись, 
Ете та переступила ромб. Йоде не міг залишити Ете 
одну, тому теж переступив через ромб. 

— Синку, ти мене покидаєш? — сказав робот 
Вася та теж переступив ромб. 
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— Ви що, всі мене кидаєте? — обурилася Фате, 
перелазячи через отвір, а коли опинилася в пустелі, 
подивилася на Васю та повідомила: — Я все одно не 
прощаю тебе. 

Ромб зачинився у них за спиною, а Фате не 
втрималася та запитала: — Як ти це зробив? 

— Це клипт, — сказав Йоде, а всі дивились на 
нього здивовано. Він озирнувся на всіх та пояснив: — 
Такі клипти є тільки у чахе. З допомогою клиптів вони з 
будь-якої точки Всесвіту повертається додому, на 
планету Аре. Ти не знав? — запитав він у Васі. 

— Знав, але не знав назви, — відповів Вася та 
запитав: — Ви тепер куди? 

— У Лоперод, — сказав Йоде, а Ете додала: — І я 
з тобою! 

— Я теж з тобою, синку, — сказав робот Вася, 
дуже швидко перетворюючись на мурде Уве. 

— Знову збій програми, — тихо сказав Вася, 
звертаючись до Фате та додав: — Мабуть, тортури не 
пішли йому на користь. 

— Наче мені вони пішли на користь! — сердито 
вигукнула Фате. 

— Тобі пішли, — сказав Вася та додав: — Ти 
стала такою агресивно привабливою ... 

Фате хотіла щось сказати, але позеленіла 
невідомо чого: чи то від компліменту Васі, то в силу 
своєї «агресивної привабливості». 

— Тато? Що ти тут робиш? — запитав вражений 
Йоде, дивлячись на перетвореного робота Васю, а Вася 
поправив його: — Це не твій батько, а майстерно 
створений робот дуже високого рівня. 

— Значить, хтось убив мого батька та створив 
його, як робота, — сказав Йоде та погрозливо запитав у 
Васі: — Це ти зробив? 
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— Ми знайшли цього робота на місці вбивства 
мурде Уве, — сказав Вася та кивнув на Фате: — Вона 
підтвердить. 

— Ви одна зграя і вона може підтвердити що 
завгодно, — похмуро сказав Йоде, хапаючись за меч, 
але Вася не став витягувати зброю та битися з ним, як 
би не хотілося цього Фате, у якої, від передчуття 
сутички, заблищали очі. Бачачи, що Вася не думає 
захищатися, Йоде опустив меч та засмучено запитав: 

— Отже, мій батько убитий? 
— Швидше мертвий, ніж живий, — сказав Вася, а 

Фате штовхнула його в бік та Вася виправився: — А, 
може, навпаки, живий, а замість нього вбивали робота, 
якого вбити, як морве, неможливо. 

Засмучений Йоде відвернувся та пішов у пустелю. 
Ете наздогнала його та крокувала поруч, а механічний 
мурде Уве тягнувся позаду. 

— Ти куди? — просив Вася. 
— Я їду додому, — несподівано сказала Фате. 
— Я їду з тобою, — сказав Вася та запитав: — Де 

тут зупинка кана? 
Фате показала кудись в пустелю. 
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Реплікація одинадцята. Лопе 
Сюре дивилася, як Пінгвін пірнає в бризге та 

шукає здобич на дні басейну, а сама раділа тому, що 
встигла влаштувати птицю до того, як дізналася, що 
допомагає мурде Шибе. Вона б не хотіла знати його 
взагалі, бо особисте знайомство не сприяє вбивству 
мурде. Від напружених розумових процесів Сюре 
позеленіла, але так і не знайшла вирішення, як вбити 
мурде Шибе. Найбільше бентежило те, що Крусе вже 
вбив мурде Ягде, а вона тільки зараз та випадково 
познайомилася з мурде Шибе.  

Сюре подивилася на щасливого Шибе та 
подумала про те, хто буде наглядати за Пін-Гвином, 
коли вона вб'є мурде. «Якщо Крусе буде кантером, то 
допоможе мені утримувати цю птицю», — сподівалася 
Сюре та, нічого не сказавши мурде Шибе, вийшла з 
ангара. Очі зупинилися на пульті управління халле, і 
Сюре машинально крутонула ручку до упору. «Якщо 
витримає, залишиться живий!» — подумала вона про 
мурде Шибе, а про Пін-Гвине не турбувалася – у 
природних умовах він чудово себе почував і при більш 
суворих халле.  

Не озираючись, вона покинула дерод мурде 
Шибе. Сюре підходила до стрімких стін кратера, в якому 
знаходився Шиберод, коли зовсім несподівано пролунав 
сигнал капу, і Сюре радісно подумала, що це Крусе, але 
віртуальна картинка на капі показала мертвого мурде 
Шибе, а його тіло перекреслювала напис: 

«Тут підготували місце для тебе». 
«Хто надіслав знімок мурде Шибе?» — 

дивувалася Сюре та прискорила свою ходу, прямуючи 
до зупинки кана. Бентежило те, що Сюре не знала, куди 
їхати. Крусе не відповідав по капу, що турбувало її та, 
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після деяких сумнівів, Сюре вирішила їхати в Ягдерод, 
щоб на місці розібратися в тому, куди він подівся. На 
зупинці кана накопичилося багато морве, і Сюре зраділа 
цьому – у натовпі легко загубитися. У Ягдерод їхали за 
ручними генераторами, які давали струм та можливість 
для морве освітлювати свій дерод. Більшість 
відправлялися в Ягдерод, щоб обміняти свої чаки на 
юсе 40 , які використовувалися у всіх мурдеонах, щоб 
зрівняти сили морве. 

Прибув кан, видаючи різкі звуки, щоб пасажири 
звільнили шлях. Морве жваво влаштовувалися на 
відкритих платформах, займаючи сидіння з уве, від яких 
приємно поширювалося халле. Сюре зайняла вільне 
місце та з цікавістю розглядала морве, які, відчуваючи 
приємне халле, опускали капюшони своїх тапі. 

Сюре побачила Крусе. 
Це було так несподівано, що вона не повірила 

своїм очам. Він сидів попереду, через ряд сидінь, не 
сутулячись, як він любив, не спілкуючись з сусідами та 
відчужено дивився вперед. Не слід до себе привертати 
увагу, але вона не витримала та покликала: — Крусе! 

Всі озирнулися, як і Крусе. На ньому, чомусь, була 
надіта маска з єдиним склом, а під його тапі вона 
розглянула антимікробний одяг. Крусе дивився на неї 
крізь велике скло маски відчуженим поглядом, а на його 
напівзакритому обличчі не здригнувся жоден мускул. 
Вона впізнала його опес на відкритій частині обличчя та 
радісно вигукнула:  

— Крусе, це я – Сюре! 

                                                           

40  юсе — мініатюрні електричні шокери, що 
вражають розрядами. Заряджаються за допомогою 
кистьового експандера. 
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Крусе здивовано глянув на неї, немов слова Сюре 
були не до нього, а потім знову спрямував свій погляд 
вперед. 

— Кан вирушає в Ягдерод, — обертаючись, 
повідомив канате, і кан повільно поплив у тунель. 
Загриміли колеса, а Сюре, розчарована тим, що 
сталося, ловила погляди цікавих морве, які не зрозуміли 
цієї мізансцени та хотіли побачити продовження 
вистави. На жаль, їх чекало розчарування, бо Сюре 
накинула на голову капюшон тапі та, ображена 
неувагою Крусе, поринула в себе, розмірковуючи над 
тим, що сталося. 

Перше, що спало на думку, – Крусе не хотів 
видавати себе, що природно, бо він убив мурде Ягде. 
Цьому сприяла маска, бо вона прикривала його обличчя 
та опес. Ймовірно, він приїхав в Шиберод, щоб знайти її, 
Сюре, але не знайшов і тому вирушив у Ягдерод, як і 
домовилися. Трохи заспокоєна такими роздумами, Сюре 
задрімала, заколисана стукотом коліс. Уві сні вона 
бачила їх першу зустріч, коли Крусе її захистив, і вона 
розплакалася, від чого прокинулася. Витираючи 
щасливу сльозу, Сюре з теплотою подивилася на Крусе, 
знову впізнаючи його вигляд, і з радістю і здивуванням 
почула голос канате:  

— Кан прибуває в Ягдерод 
«Як, вже!» — подумала Сюре, бо час уві сні 

пролетів непомітно. Ягдерод, це колишні цехи 
величезного конгломерату енергетичних мереж. Високі 
стіни цехів накривав прозорий дах, в більшості своїй 
присипаний різнобарвним піском, а вся споруда давно 
занурилося в піски, які нанесли сильні вітри, що панують 
у даному районі планети Аре. Тунелі у цьому місці 
переважно рукотворні, бо цьому районі не було гірських 
порід. Якщо подивитися на Ягдерод зверху, то можна 
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помітити тунелі, що йдуть в Шиберод, Лоперод та 
Ільмерод, занесені зверху різнокольоровими пісками. 
Завдяки вітрам, в Ягдероді надлишок електроенергії, бо 
вітряні електростанції працюють у будь-який час дня та 
ночі. Усі гілки кана, що виходять з Ягдерода, живилися 
енергією пустелі. 

Щоб не бентежити Крусе, Сюре не стала до нього 
підходити, а коли він вирушив вздовж цехів, то 
неквапливо пішла за ним. Через деякий час Сюре 
помітила, як Крусе нервово озирається та здивувалася 
— навколо нікого не було, то не мало сенсу приховувати 
їх знайомство. 

— Привіт, Крусе, — сказала Сюре, коли він 
зупинився, чекаючи її: — Я зовсім змучилася від 
невідомості – чому ти мені не відповідав по капу? 

Крусе не відповідав та не знімав маску. Вигляд у 
нього був дивний – якийсь загнаний та злісний. Коли 
вона підійшла до нього зовсім близько, Крусе кинувся на 
неї та намагався стиснути руками її горло. Сюре, 
вражена поведінкою Крусе, навіть не думала опиратися 
та, мабуть, зосталася б лежати в цьому кутку, задушена, 
але, раптом, Крусе по-звірячому схопився та, нишпорячи 
у всі боки поглядом, втік. Піднімаючись, Сюре 
озирнулася, намагаючись знайти того, хто налякав 
Крусе, але в цьому закутку нікого не було. Якби не 
електричний трансформатор, що гудів за залізними 
дверима, то навколо панувала б мертва тиша. 

Зовсім збита з пантелику, Сюре не знала, що 
робити. Бажання зайняти місце кантера якось само 
собою відпало, тим більше що Крусе, ініціатор даного 
заходу, поводився дивно, а якщо простіше, то зійшов з 
розуму. Екстраполюючи думки в даному напрямку, вона 
подумала, що слід знайти Крусе та якимось чином 
допомогти йому позбавитися від дивної недуги. «Його 
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вкусив цехис», — припустила Сюре, згадуючи ознаки 
укусу цього дурного павука. Не зволікаючи, Сюре 
вирушила в темний коридор, туди, куди втік Крусе. Вона 
зробила лише кілька кроків, як раптом відчула, що в її 
душу хтось забрався! Чужа душа потіснила Сюре і вона 
втратила можливість керувати своїм тілом, тому немічно 
впала на брудну підлогу. «Етсі41 !» — подумала Сюре, 
розмірковуючи про те, як від цієї тварюки позбутися. 

*** 

— Кан вирушає в Лоперод — повідомив канате, і 
колеса кана загупали по рейках. 

— Навіщо нам Лоперод, нам потрібно в Шиберод, 
— сказав Ігохо, на що Ді флегматично відповіла: — Яка 
різниця, кого вбивати. 

Ігохо з жалем помітив, що після того, як Вася 
вибрав Фате, а не Ді, та ще кинув її на стінку з гране, 
вона зовсім втратила інтерес до життя, а бажання стати 
кантером у неї поменшало. Ігохо не збирався покидати 
її, але слід було зробити так, щоб у Ді з'явилася якась 
мета, заради якої їй захотілося б жити. Ді поринула у 
свої думки, і Трутте не став їй заважати, скоса 
спостерігаючи за її обличчям, яке ілюструвало те, що 
вона думала. Несподівано у всіх пасажирів задзвеніли 
капи, і Ігохо потягнувся за своїм. На екрані Ді він 
побачив чийсь кістяк та повідомлення:  

«Тут підготували місце для тебе». 
Ігохо перевірив свій кап та побачив таку ж 

картинку, яку він уважно розглянув. 
— Скелет мурде Уве, — сказав він і Ді кивнула. 

                                                           

41  етсі —- блукаючий дух, що забирається в будь-
яке тіло та заважає справжньому господареві.. 
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— Ти не хочеш всім довести, що здатна стати 
кантером, — невинно запитав Ігохо та побачив, що 
згаслі очі Ді зненацька заблищали, а потім вона прозріла 
та проникливо сказала бжую: — Спасибі тобі...за 
підтримку..., — після чого підозріло запитала: — А який у 
цьому твій інтерес? 

— Це дасть мені можливість трохи побути з 
тобою, — сказав бжуй та додав: — Колись за це я 
отримаю твій поцілунок. 

— Ти вже його заслужив, — посміхаючись, 
сказала Ді, збираючись поцілувати бжуя в щоку, але, 
наперекір собі, присмокталася до губ Ігохо, який відповів 
їй зустрічним поцілунком. 

— Це ні про що не говорить, — сказала Ді, 
відриваючись від бжуя, проте, відчуваючи якесь 
внутрішнє задоволення, що помстилася Васі, бо 
поцілунок з Ігохо виявився приємним. 

Шлях у Лоперод виявився довгим. Ді привалилась 
до Ігохо та заснула. Він притиснув її однією рукою до 
себе, щоб Ді не звалилася з платформи та не потрапила 
під колеса. Ігохо був у Лопероді та знав, що туди їхали 
за різними дивами з тваринного та рослинного світу. 
Місцеві вчені балувалися генетичною інформацією, 
синтезуючи різні види флори та фауни. Заборони 
стосувалися лише одного – дослідів на морве. 
Порушники каралися миттєвою смертю. Те саме чекало 
й морве, на яких робили досліди, бо вони добровільно 
погоджувалися на генетичні зміни через якусь хворобу. 
Так вийшло, що родоутворювачем даної місцевості була 
генетична корпорація. Коли корпорація наказала довго 
жити, через свою непотрібність та шкідливість для 
навколишнього середовища, генетики, що залишилися в 
Лопероді, стали виготовляти генетичні чаки. Тим, хто 
їхав в Лоперод за дивовижними тваринами та 
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рослинами, слід знати, що зазвичай ці дивовижі довго не 
жили – природа ставила все на своє місце. Проте, 
підземні лабораторії продовжували існувати, як і раніше, 
а охочі дістати дивину не переводилися. 

— Кан прибуває в Лоперод? — обернувся до 
пасажирів канате і всі заворушилися. Ігохо не став 
будити Ді, але вона сама прокинулася та запитала: — 
Приїхали? 

Вони зійшли з кана та опинилися в натовпі біля 
зупинки, біля якої вже бродили місцеві морве та 
пропонували свої чаки. 

— Вам потрібна сироватка, що омолоджує? — 
причепився якийсь дивний морве, явно інопланетянин, з 
буйним волоссям рудого забарвлення та рідкими 
вусами, що стирчать в сторони. Ді презирливо 
відвернувся, а морве повідомив навздогін: — Ця 
сироватка не тільки омолоджує, але й змінює 
зовнішність. 

Почувши таке, Ді повернулася та уважно 
подивилася в очі рудого пройдисвіту, який хотів 
нав'язати їй якусь погань.  

— Що ти за це хочеш? — запитала Ді, збираючись 
зловити брехуна на жадібності. 

— Який-небудь чак, — відповів морве, і Ді сунула 
йому в руку щось, загорнуте в папірець, який він взяв у 
лапу та навіть не перевірив. 

— Там насіння трави, — пояснила вона і морве 
кивнув. 

— Як її приймати? — запитала Ді, розглядаючи в 
руці підозрілий флакон. 

— Ти можеш взяти його в моєму дероді, — 
запропонував морве, а Ігохо, нахилившись до нього, 
пообіцяв: — Якщо з нею щось трапиться, я тебе вб'ю, а 
твої останки викину в пустелю на поталу папухам. 
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Морве ніби не чув його слів та тільки поворушив 
вусами, а Ігохо попередив: — Ти помітив, що 
розмовляєш з бжуєм? 

— Так, — хмикнув морве та показав рукою: — 
Проходьте сюди. 

Вони петляли по штучних тунелях, а потім ліфтом 
з ручним приводом опустилися вниз, причому крутити 
ручку лебідки довелося Ігохо, бо дивний морве, бачте, 
«керував» спуском кабіни та стояв біля гальма, в якому 
не було ніякої необхідності. Зупинивши ліфт, морве 
відсунув грати, і вони опинилися в коридорі, в якому 
було всього двоє дверей. Морве відкрив першу скляні 
двері та запропонував: — Проходьте! 

Антураж в кімнаті говорив про те, що тут навряд 
чи хто жив і Ігохо войовничо запитав у морве: — Ну?! 

— Не нукай, — сказав морве, а Ді тільки зараз 
звернула увагу на його дивину – у морве замість руки 
була лапа. «Генетично модифікований морве!» — 
подумала Ді, і їй відразу ж перехотілося пити сироватку. 

— Тобі непотрібно її пити, — сказав дивний морве 
та додав: — Ви заарештовані! 

«Він читає наші думки, а я і не помітила!» — 
подумала Ді та тільки потім згадала слова морве: «Ви 
заарештовані!» 

— З чого б це? — голосно подумала вона та 
почула слова морве: — За наказом нумеса! 

В цей час скляні двері відчинилися і Ді побачила 
нумеса Ларте. Ігохо гепнувся в непритомність, а Ді 
подумала: «Слабак!» 

*** 

Крусе долонею протер скло перегородки, вкрите 
товстим шаром пилу, та побачив всередині лабораторії 
мурде Ягде. Він рухався серед великих генераторів 
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високої напруги, які, час від часу, з шиплячим звуком 
розряджалися блакитними іскрами на ізолятори. 
Велична картина простору, насиченого гудінням 
трансформаторів та електричною енергією, ніяк не 
відповідала квапливим рухам мурде Ягде, який мерехтів 
перед очима Крусе, точно якийсь прапор на вітрі. Руху 
Ягде виглядали хаотичними, і Крусе запідозрив, що 
мурде бавиться якоюсь травичкою з мурдеону Есте та 
знаходиться під кайфом. Те, що Ягде не боїться та 
знаходиться під впливом психоактивних речовин з 
травички, ніяк не скасовувало його смерті – Крусе вб'є 
мурде. Пролунав схожий на глухий гуркіт грому звук 
асту, нагадуючи про те, що настала ніч та всім 
пристойним морве слід лягати спати. Ягде не ставився 
до такого типу морве, бо залишився в лабораторії. Це на 
руку Крусе, бо дозволяло йому після вбивства мурде 
сховатися в ночі. 

Доля сприяла планами Крусе, і він надів на голову 
противогаз, а потім взявся за ручку скляних дверей 
лабораторії. Мурде Ягде не обернувся на скрип дверей, 
немов був глухий. Не зволікаючи, Крусе розпорошив 
балончик з вірусом на основі отрути вакаря, який при 
вдиханні всередину, швидко розкладає тіло, а потім 
знищує сам себе, тому не залишиться ніяких слідів. 
Мурде Ягде впав на підлогу та скукожився, дивно 
сіпаючись тілом. Крусе, не зволікаючи, зняв з пальця 
Ягде кап та зробив знімок мертвого мурде, на який 
наклав напис:  

«Тут підготували місце для тебе». 
Відправивши повідомлення морве, Крусе натягнув 

кап на кісточку пальця руки морве, який почав 
розкладатися в тлін, та вже хотів зняти маску з обличчя, 
коли відчув щось недобре. Він не одразу зрозумів, що 
його турбувало, а потім у Крусе закрутилася голова, і він 
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звалився на підлогу. Хтось висмикнув його душу з тіла, а 
Крусе запізно подумав: «Етсі!»  

Крусе побачив своє тіло, яке піднялося з підлоги 
та, скажено обертаючи очима під склом протигаза, 
відразу кинулося до дверей. «Куди ти! Я тут!» — кричав 
Крусе, але не почув свого голосу, а тіло вже 
прошмигнуло в коридор. Крусе хотів рвонути за своїм 
тілом, але наткнувся на тонку невидиму перешкоду. Він 
спробував рухатися в різні сторони, але виявилося, що 
він перебуває в якійсь посудині. 

Відчинилися двері сусідньої лабораторії й Крусе 
побачив живого та неушкодженого мурде Ягде, який 
підійшов до Крусе та радісно повідомив: — Попався, 
голубчику! 

Він притягнув дзеркало і Крусе побачив себе зі 
сторони. Мертвий мурде Ягде, відбитий в дзеркалі, 
змусив Крусе покритися холодним потом його 
відсутнього тіла. Крусе зрозумів, що знаходиться 
всередині дімензіальної сіточки, що має форму мурде 
Ягде. «Зсередини я її не відкрию», — згадав Крусе, а 
живий мурде Ягде весело повідомив: 

— Мурде Ягде хоче політати! 
З цими словами він схопив оболонку в оберемок 

та широкими сходами потягнув нагору. Мурде Ягде 
відкинув люк на дах, з-під якого всередину посипався 
зелений пісок, а потім підняв дімензіальну оболонку, і 
вона повільно попливла, спочатку горизонтально, а 
потім вгору. 

— Лети, птиця, — сказав мурде Ягде, закриваючи 
люк.  

Навколо було темно, а вгорі світили зірки. Крусе 
боявся висоти, а усвідомлення того, що він підіймається, 
змусило його здригнутися. Оболонка летіла все вище та 
вище, і Крусе побачив, як на горизонті з'являється денне 
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світило, яке осяяло небеса, створюючи ще більший 
контраст світла та темряви. Крусе здалося, що оболонка 
збільшується в розмірах, а через деякий час він 
переконався, що це дійсно так. Звук засувки, там, де 
оболонки перебувало вухо, попередив Крусе, що вона 
відкривається від розтягування. Крусе уявив собі, як 
дімензіальна оболонка розкриється, а він вивалиться та 
впаде вниз. Від цього відчуття стало жарко, попри те, що 
у нього не було тіла. Засувка знову клацнула, а 
дімензіальна сіточка вивернулася, звільняючись від 
повітря всередині. Крусе, повільно розганяючись, 
полетів вниз. «Душа не має ваги, я не повинен падати 
вниз! — подумав Крусе та здогадався: — Я не душа, а 
гнюс! Моє тіло забрав справжній гнюс! Мурде Ягде 
влаштував мені пастку, в яку я попався!» Прозріння було 
таким несподіваним, що свідомість Крусе відключилася. 

Невідомо, скільки Крусе так пролежав, а коли 
прийшов до тями, то виявив, що знаходиться на даху 
якогось дерода, засипаного синім піском. Дерод явно 
перебував у Ягдероді, тому слід було потрапити 
всередину. Труба для вентиляції, що самотньо стирчала 
на даху, підходила для цього, і Крусе відправився до неї. 
Виявилося, що керувати тілом гнюса ще те заняття, і 
Крусе запарився, поки потрапив у злощасну трубу. Його 
потягнуло повітряним потоком всередину, а лопатки 
вентилятора, що з'явився, закинули Крусе в приміщення. 
Виявилося, що це якась підстанція і Крусе вибрався 
через відкриті двері. Своє завдання він сформулював 
так: знайти своє тіло та вигнати з нього підлого гнюса. 
Як це зробити, Крусе не знав, але думав, що по дорозі 
навчиться. 

Ледве пересуваючись по коридору, Крусе 
завернув за ріг та побачив своє тіло, яке дивно 
звивалося на підлозі. Виявилося, що під тілом Крусе 
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перебував якийсь морве, якого душив колишній гнюс. Як 
дикий звір, тіло Крусе вскочило та, витріщивши очі в 
протигазі, крутив головою на всі боки. Мабуть, він відчув 
Крусе, бо з усіх ніг кинувся геть. Крусе зрозумів, що 
гнюс, який вселився в його тіло – здичавілий дебіл, який 
не здогадався зняти протигаз та захисний костюм 
генетика під тапі. Крусе не міг нічого зробити, щоб 
зупинити своє тіло. Він зрозумів те, що йому довго 
доведеться тренуватися, поки зможе забратися у своє 
тіло та вигнати з нього гнюса. 

Морве, що лежав на підлозі, здався Крусе 
знайомим, і він поплив ближче до тіла. Коли морве 
підняв обличчя, Крусе одразу впізнав знайомий опес, і 
його потягнуло до нього з непереборною силою. Через 
мить Крусе опинився всередині тіла. 

*** 

Від контрастних синіх пісків на тлі жовтого неба 
мерехтіло в очах. Васі здавалося, що небо та земля 
помінялися місцями. Вони йшли досить довго, а обіцяної 
зупинки кана на рівній поверхні пустелі навіть не 
передбачалося. Вася подумував, що Фате взяла не той 
напрям, але не говорив їй, щоб не засмучувати. Тим 
більше що Фате виглядала, як вичавлений лимон. Вася 
знав, що в цьому винен вакар, але нічого зробити не міг 
– Фате категорично відмовлялася помирати, щоб здох і 
вакар, бо нікому не довіряла. Фате йшла майже 
автоматично, зрідка закочувала очі та на мить втрачала 
свідомість, але відразу брала собі в руки та наполегливо 
йшла до своєї мети. Звідкись здалеку долинула якась 
пісня, яка відвернула її від болю і Фате з надією 
занурилася в неї  

...«Пісня линула здалеку на якійсь чудернацькій 
співучій мові. Хтось виводить слова високим голосом, 
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так що не зрозуміти: чи то молодий хлопець чи дівчина, 
чи тенор чи сопрано. Голос став ближче, а слова стали 
зрозуміліші, дарма що Фате цієї мови ніколи не знала та 
не вчила.  

— Ой, та п’є козак, гуляє,  
бо від Бога волю має. 

Від нечистого чарчину,  
а від дідуха дівчину. 

Темна ніченька у гаю,  
цю дівчину я кохаю. 

Вибираю свою долю,  
мою любу діву Волю 

 
Фате зіперлась на лікті та побачила дівчину у 

віночку із ромашок, що виспівувала пісню. 
— Хто ти, — спитала Фате, а дівчина блиснула на 

неї чорними оченятами, наче гостра шабля майнула на 
сонці. 

— Я козацька Воля, — промовила вона та 
засміялась, неначе поруч струмок задзюркотів. Фате теж 
стало весело і вона радісно засміялась, а чорні плями 
опесу на обличчі затанцювали, наче гроно спілих 
вишень на гілці. У Волі в руках звідкись з’явилася 
смугаста хлопавка, якою вона гучно ляснула, аж у Фате 
вуха заклало.  

— Спостереження: 33 Гейлєтъ 7284, колір 
волі, кошем обраний... 

Сказавши це, Воля відразу зникла, наче її й не 
було. Фате знову зіп’ялась на лікті та побачила, що 
навкруги, скільки очі бачать, степ, а далі тільки туман 
мерехтить, плавиться на сонці хвилями та гойдається 
туди-сюди. Серед степу рухається якась різнобарвна 
копиця, а коли вона підпливла ближче, то Фате 
роздивилася, що це запряжений кіньми віз. 
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— А скажи, Фома, таки доброї прочуханки ми дали 
тюрбанам, — казав високий загорілий козак по кличці 
Турок, одягнений в білий чемплек, турецьку сорочку з 
широкими рукавами. Чорний кушак, широкий турецький 
пояс, підтримував такого ж кольору широкі турецькі 
шальвари 42 , які пірнали в просторі йджи, півчобітки 
червоного сап’яну з загнутими носами. На плечі у козака 
висів субун, камзол із червоного сукна, густо 
прикрашений по бортах жовтими мідними ґудзиками. 
Якби на голову ще й феску з пензликом, то всякий 
прийняв би козака за турка. 

Козак йшов поряд з возом, на якому сидів Фома 
Бурма, що дрімав від спеки та правив кіньми. Коні самі 
знали дорогу, та воліли йти деінде, щоб смикнути якийсь 
жмут трави, а коли якийсь кінь зовсім зупинявся, то 
Фома, мало не падаючи на дишель, стьобав нахабного 
лошака та кричав: — Цоб, клята тварина! 

Кінь видавав ображене «ігого», наче й справді 
думав, що хазяїн прийняв його за вола. На возі копицею 
сіна височіла велика купа награбованого добра, на якій 
лежав похмурий козак з блідим помертвілим обличчям. 
Його закриті очі здригалися, а губи намагались 
відтворити усмішку, бо бачив козак дивний сон з гарною 
дівчиною на ім'я Воля. Сторонній глядач не помилився 
б, якби сказав, що чоловік хворий або поранений. 
Скоріше за все останнє, тому, що хворому козаку в 
поході нема чого робити. Козака звали Данило Кущ, і всі 
вони були із Канівського куреня, а верталися з війни, де 
билися з турками. Аби не те, що Данило потерпав від 
поїздки, то їхали би швидше, а так тягнулись помалу, 
хоча весь курінь був уже на Січі, а багато хто і по 
домівках відпросився.  

                                                           

42  шальвари — турецькі шаровари, заужені внизу. 
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Коли проїхали Попів міст, то вже зовсім козацьким 
духом запахло – навіть Данило на лікті підвівся, так вже 
кортіло попасти в рідний курінь. Коні наче відчули 
домівку та смак сіна й вівсу, від чого хутко побігли 
вперед, так що Фома трохи їх придержував, щоб воза не 
трусило на грудках, бо Данило від того болісно 
кривився. А коли під’їхали до Гасан-Баша, передмістя 
перед брамою в Січ, то зовсім повеселіли козаки. 

Та скоро веселість з лиця хутко вивітрилась. 
Дуже дивне творилось навколо Січі: кругом 

вештались москалі в мундирах та почували себе, як 
дома. У шинка коло брами, як завжди, товкся народ, 
тільки гостре око козацьке відразу ж угледіло чужаків. 
Коло брами стояла москальська варта та хотіли було не 
пускати, то угледіли на возі Данила, то й пропустили. 
Коли вони під’їхали до Канівського куреня, то Турок 
спитав у отамана Строця: 

— Що се твориться, батьку? 
— Мовчи та слухай, — не дуже задоволено 

відказав Роман Строць, показуючи на московського 
офіцера, який читав якийсь папір. Зі слів офіцера 
виходило, що московська цариця Катерина дякувала 
козаків за військову відвагу у війні з турками, а далі 
повідомлялось про те, що Січ розпускається, а хто хоче, 
той йде у московське військо. Турок слухав розмови 
козаків та дивувався: гетьман Петро Калнишевський, 
разом з військовим писарем Іваном Глобою та суддею 
Павлом Головатим поїхали до Москви, бо цариця 
Катерина чекає, а генерал-поручник Текелій, що привів у 
Січ московське військо, виписував старшині охоронні 
грамоти та відпускав їх по домівках. А ще казали, що 
багато козаків зговорилися іти за Дунай, до турка. 
Дивина, та й годі! 
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Зовсім зажурений від таких звісток, Турок зайшов 
в січову церкву Покрову Божої Матері, щоб помолитися 
наостанку. Ще не встиг козак торкнутися лоба, щоб 
перехрестити, як побачив калмика та москаля, які 
сокирою рубали райські ворота та відколупували від них 
окладне золото та срібло. На засміченій долівці з 
мармуру валялись мішки з відірваними прикрасами з 
образів. 

— Що ж ви робите, козломорді! — вигукнув Турок 
та не витерпів, рубонув одного й другого з одного удару. 
Заливаючи кров’ю білий мармур, супостати звалились, 
як снопи, а Турок хутко оглянувся та майнув через 
боковий вхід церкви. Щоб залити горілкою святотатство 
у церкві та горе від того, що Січ закінчилась, Турок 
зайшов у шинок біля воріт кошу та крикнув корчмарю:  

— Наливай, козак гуляє!  
Протверезів на третій день. 
Як опинився на возі, Турок не пам’ятав. Мацнув по 

кишенях – грошей як і не було, та і з одежі осталось одні 
шальвари та сорочка, видно все пропив. Слава богу, 
шабля на боці осталась, бо то козацька доля. Узнав в 
їздовому Фому та заспокоївся. 

— А де Данило? — спитав Турок. 
— Помер, бідолашний, — сказав Фома. Вони 

помовчали, віддаючи шану своєму товаришу. 
— Бувай, Фома, бо вже з тобою не побачимось 

навік, — сказав Турок, на ходу злізаючи з підводи. 
— А ти куди? — спитав Фома, натягнувши віжки. 
— Подамся за Дунай, там знайду свою долю, — 

сказав Турок та додав, — …і волю. 
— А я на свій хутір, — сказав Фома та додав: — 

Вже навоювався. 
Вони розійшлись на різні боки: Фома сердито 

торкнув коней та рушив напрямки через поле, а Турок, 
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піднявши голову, пішов, ні разу не оглянувшись. На 
Дунай він не потрапив, а подався в Європу, де найнявся 
матросом на корабель, який відправлявся в Америку. 
Там, в загоні Тадеуша Костюшка він відстоював свободу 
колоністів Америки, а, після визнання незалежності 
Штатів, залишився в Америці. 

Сірість, що виникла несподівано, повільно 
розсіялась, і Фате знову побачила жовті піски, які 
химерно вигиналися та підхоплювали темні смуги хвиль. 
Залишаючи тільки одну жовту яскраву крапку, темні 
хвилі лякали Фате невідомістю та очікуванням 
небезпеки. Світла жовта крапка коливалася від вітру і 
Фате понеслася до неї, як метелик, не розуміючи, що 
яскраве полум'я може бути жорстоким та смертельним. 
Коли вона підпливла ближче, то побачила якусь 
стареньку біля столика, на якому горіла свічка, що 
вабила Фате до цього місця.  

«Катерина сиділа за маленьким столиком 
таповільно читала рукописний текст. Ясновельможний 
князь Григорій Потьомкін стояв поряд, поклавши руки на 
спинку різьбленого стільця, та чекав її вердикту. 

«Манифестъ Государыни Императрицы 
Екатерины II: 

Объ истребленіи Запорожской Сечи. 
БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ, 

МЫ, ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ, 
ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА 

ВСЕРОССІЙСКАЯ, 
и прочая и прочая и прочая. 

Мы восхотѣли чрезъ сіе объявить во всей Нашей 
Имперіи къ общему извѣстію Нашимъ всѣмъ 
вѣрноподданнымъ, что Сѣчь Запорожская въ конецъ 
уже разрушена, со истребленіемъ на будущее время и 
самаго названія Запорожскихъ Козаковъ, не меньше 
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какъ за оскорбленіе Нашего Императорскаго 
Величества чрезъ поступки и дерзновеніе, оказанныя 
отъ сихъ Козаковъ въ неповиновеніи Нашимъ 
Высочайшимъ повеленіямъ». 

Хитромудрий стиль князя, а в особливості його 
руки, що повільно масажують її шию, схилили 
імператрицю до сну, і вона захропіла, але князь Григорій 
не став її турбувати. Трохи не ткнувшись у гусяче перо, 
Катерина прокинулася та стала перебирати листки, 
немов і не спала. 

«И тако по необходимому уваженію на все 
вышеизложенное, сочли Мы себя нынѣ обязянными 
предъ Богомъ, предъ Имперіею Нашею и предъ самымъ 
вообще человѣчествомъ разрушить Сѣчу Запорожскую 
и имя Козаковъ, отъ оной заимствованное. Въ слѣдствіе 
того 4 Іюня Нашимъ Генералъ Порутчикомъ Текелліемъ 
со ввѣренными ему отъ насъ войсками занята Сѣчь 
Запорожская въ совершенномъ порядкъ и полной 
тишинѣ, безъ всякаго отъ Козаковъ сопротивленія, 
потому, что они не инако увидѣли приближеніе къ нимъ 
войскъ, какъ уже повсемѣстно оными окружены были; 
ибо Мы сему военачальнику именно предписали 
стараться произвесть порученное дѣло спокойнѣйшимъ 
образомъ, убѣгая, сколь возможно, пролитія крови. 

Возвѣщая Нашимъ вѣрнымъ и любезнымъ 
подданнымъ всѣ сіи обстоятельства, можемъ Мы въ 
тоже время имъ объявить, что нѣтъ теперь болѣе Сѣчи 
Запорожской въ политическомъ ея уродствѣ, 
слѣдовательно же и Козаковъ сего имени. Мѣсто 
жилища и угодья тамошнія оставляемъ Мы для 
постоянныхъ и Отечеству наравнѣ съ другими 
полезныхъ жителей, причисляя ихъ по способности къ 
Новороссійской Губерніи и поручая при новомъ 
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заведеніи и устройствѣ во особливое попеченіе 
учрежденному тамъ намъ Правительству Нашему. 

Впрочемъ, слѣдуя человѣколюбію Нашему, 
которое всегда и отъ праведной преступнику казни 
отвращается, сообразовались Мы оному не меньше и 
въ опредѣленіи будущаго жребія всѣмъ частнымъ 
членамъ бывшихъ Запорожскихъ Козаковъ, 
Всемилосивѣйше повелѣвъ не желающихъ остаться на 
постоянномъ жительствѣ въ своихъ мѣстахъ, 
распустить на ихъ родину, а желающимъ тутъ селиться, 
дать землю для вѣчнаго имъ жилища; всѣмъ же 
Старшинамъ, кои служили порядочно и имѣютъ 
одобренія отъ Нашихъ военныхъ начальниковъ, 
объявить Нашу Императорскую милость и что они 
сразмѣрные службѣи званію ихъ получатъ степени.  

Данъ въ Москвѣ, отъ Рождества Христова тысяща 
седьмь сотъ семьдесятъ пятаго года, Августа третьяго 
дня, а Государствованія Нашего четвертагонадесять 
лѣта». 

Катерина з полегшенням відірвала погляд від 
написаного та відклала папір на різьблений столик. За 
віконцем починався ранок, і імператриця сама погасила 
свічку. Вона підняла очі на ясновельможного князя 
Потьомкіна, який стояв, чекаючи, та сказала:  

— Добре написав, Гришенька! 
Імператриця підняла довгий ніс на 

ясновельможного князя та важко піднялася з місця, 
спираючись на руку Потьомкіна після чого повела його у 
свою спальню, фривольно прошепотівши на вухо: «Я за 
тобою скучила!» Вже роздягаючись з допомогою 
служниці, вона нагадала князю. 

— Отамана Калнишевського відправ на Соловки, 
нічого йому гуляти на волі та каламутити людей, — 
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сказала Катерина та додала ласкаво: — Поквапся, 
Гришенька. 

Ясновельможний князь, розглядаючи єдиним оком 
округлі сідниці служниці, що нахилилася над 
імператрицею, знімав свої штани та добродушно 
погодився: — Добре, Ваша Імператорська Величність». 

Спальня хтивої імператриці зникла з поля зору, 
немов хтось задув свічку, а смугаста сірість знову 
заповнила весь простір. 

— Спостереження знято: 10 Елєть 7284, — 
промовило якесь зелене створіння, що з’явилося поруч, і 
Фате ледь пізнала у ньому Волю. Зовсім недоречно 
Фате запитала у неї перше, що спало на думку:  

— А який же колір? — на що Воля знітилася і 
відповіла: — Колір підневільний та чорний, царицею 
окреслений... 

Фате відчула, що її хтось заколисує, і злегка 
відкрила очі. Навколо, наскільки вона могла бачити, 
жовтіла пустеля, де-не-де перекреслена смугами 
зеленого піску. Її злегка морозило і розпечене повітря 
пустелі, що дмухало їм у спину, здавався їй тепленьким і 
приємним. Фате зрозуміла, що її несе Вася, від чого їй 
стало ще більш приємно.  

«Неси, неси, любчику!» — муркотала вона 
чудернацькою мовою, та подумала, що злегка поспати, 
коли ніщо вже не болить, та ще на руках Васі – вельми 
приємне заняття. Фате заснула, навіть не попередивши 
Васю, що вона тимчасово здорова. Уві сні вона 
побачила блакитне небо, явно не тутешнє, але 
виявилося, що це небо за гратами, а темрява 
підземелля поглинула Фате. Проте їй, чомусь, було не 
страшно, бо поруч вона відчувала якусь теплу, Богом 
обрану душу». 

*** 
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Ете сполохано озирнулася назад. Вася та Фате 
зникли з виду та невідомо куди вони пішли. Ете боялася, 
що вони загубляться в пустелі, бо Йоде все ще сумував 
за батьком та йшов, куди очі дивляться. За Йоде 
крокував його механічний тато, а позаду пленталася 
Ете, яка не хотіла заважати своєму другові сумувати по 
загиблому рідному батькові. Величезний Йоде, зігнувши 
свою спину, ридав, зрошуючи пустелю солоною водою, і 
це був другий дощ у пустелі за час життя його батька. 
Йоде пам'ятав, як батько захоплено розповідав про 
бачений ним дощ, коли він був ще морвяко, а не 
керівником мурдеону. Від цих спогадів Йоде 
розплакався, як морвяко, та, навіть, Ете скривилася – 
такий м'якотілий морве навряд чи досягне місця 
кантера.  

— Я візьму тебе на ручки, — сказав робот 
голосом мурде Уве та легко підняв величезного Йоде. 

— Спасибі, тату, — сказав Йоде, обіймаючи 
робота за плечі та притискуючись до його грудей. Такі 
соплі призвели Ете до невимовної люті, і вона 
підскочила до двох величезних морве, металевого та 
живого, і голосно вигукнула: 

— Досить розпускати соплі! Я думала, що ти, 
такий великий та міцний, допоможеш мені знищити всіх 
мурде, а тепер бачу, що зв'язалася з сопливим морвяко. 
Негайно злазь з металевого робота, він не твій батько! 
Тепер ти маєш повне та законне право вбити будь-якого 
мурде та стати кантером. 

Присоромлений Йоде незграбно зліз з робота, 
який крадькома підморгнув йому та тихенько сказав: 

— Ми потім поговоримо про твого тата. Я знаю 
про нього все, навіть більше за тебе. 
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— Я думаю, що тебе потрібно обнулити, — 
задумливо сказала Ете, — інакше ти будеш завжди 
травмувати Йоде. 

— Не треба його обнуляти, — сказав Йоде та 
нагадав, показуючи на робота: — Найімовірніше, це 
остання робота тата. 

— Не називай його татом, — все ще гніваючись, 
сказала Ете. 

— Я назву його Уве-Вяк, — сказав Йоде. 
— Чому обов'язково Уве-Вяк? — сердилася Ете. 
— Уве Морвяко, — пояснив Йоде, а Ете не стала 

сперечатися з божевільним, розмірковуючи про те, що 
боги, якщо вони існують, надіслали їй у помічники не 
найкращий екземпляр морве. 

— Називай, як хочеш, тільки прибери соплі та 
налаштуйся на роботу, яку треба зробити, — сказала 
вона, вдивляючись вперед, де виднівся якийсь пагорб. 
Вони піднялися на нього, і Ете озирнулася навколо, але 
нічого не помітила, крім пісків. Вона з сумом подумала, 
що їм не вибратися з пустелі та скоро папухи обгризуть 
їх мертві тіла, залишивши скелети на забаву вітрам, які з 
часом посічуть піском кістки та розвіють їх в пил. 
Порушуючи її печаль, Уве-Вяк клацнув своїми 
металевими кінцівками, і Ете невдоволено глянула на 
нього, розуміючи, що робот залишиться живий та 
неушкоджений, хіба що пил роз'їсть суглоби, і він 
застигне на місці, як статуя. Її погляд ненавмисно впав 
на ноги робота, і вона з радістю побачила, що Уве-вяк 
стоїть на люку.  

«Нарешті!» — подумала вона, та подякувала 
богів, в яких не вірила, але, з усім тим, вони їй 
допомогли. Уве-вяк, помітив її погляд та легко сколупнув 
кришку люка. Ете з радістю побачила в самому низу 
ледь помітне світло. Безсумнівно, вони потрапили на 
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якусь гілку кана, що вже везіння, бо запросто могли 
пропасти в пустелі. Вона пірнула в колодязь, а за нею 
став спускатися Йоде. Уве-вяк, замикаючи експедицію в 
підземелля, закрив за собою кришку люка, щоб колодязь 
не засипало піском. 

Спустившись вниз, Ете побачила, прямо під 
собою, рейки кана і їй довелося стрибати з пристойної 
висоти. Приземлилася Ете невдало, бо вдарилася 
коліном об рейку, від чого мало не завила, як йоханий 
бабай. Вона швидко відповзла до стінки тунелю, щоб на 
неї не звалився Йоде. Він теж стрибнув, але Йоде було 
легше: він повис на руках на останній сходинці та, при 
його рості, до рейок залишилося всього нічого. Йоде 
побачив засмучену Ете, перевірив її розбите коліно та 
трохи заспокоївся: кістка була цілою, але йти вона не 
могла. 

— Я понесу тебе, — сказав Йоде та взяв Ете на 
руки.  

— Куди йти? — запитав він і Ете відповіла: — Не 
має значення, потрібно дістатися до першої ліпшої 
станції.  

Все таки, вона включила кап та зорієнтувалася. 
Виявилося, що ця гілка кана веде в Ягдерод. Стрибати 
по шпалах ще те заняття, але Йоде легко ніс Ете, якій 
дане лицарство сподобалося, попри її раціональний 
розум. Через деякий час вони почули позаду шум, і 
Йоде занепокоївся – якщо це кан, то він може їх 
розчавити, бо сховатися ніде, поруч ні одної ніші або 
якого-небудь бічного тунелю.  

— Я зупиню кан, синку, — сказав Уве-Вяк, що 
йшов ззаду. Він став прямо посередині, а Йоде, на всяк 
випадок, прискорив крок, щоб відійти  якомога далі. 
Через деякий час Йоде побачив нішу та, від 
несподіванки, ледь не розсміявся. Він посадив Ете на 
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лавку з ґране, а сам потягнув важіль з білим колом, щоб 
кан зупинився. 

— Твого батька задавить кан, — забідкалася Ете, 
а Йоде їй відповів: — Він мені не батько, а металева 
скринька зі спогадами. 

Ете схвально хмикнула – нарешті Йоде прийшов у 
себе. Вони почули попереджувальний сигнал кана та 
подумали, що Уве-Вяк загинув. Незабаром з’явився кан і 
Йоде зрадів, коли побачив Уве-Вяка, що сидів у кабіні 
біля канате – він, все-таки, жалів робота, попри свої 
слова. 

— Кан вирушає в Ягдерод, — повідомив Уве-Вяк, 
коли канате зупинив кан. Вони забралися на 
платформу, і канате, перед тим, як рушати, дав різкий 
сигнал. До Ягдерода дісталися без пригод, а потім довго 
шукали зупинку кана, що їхав у Лоперод. Знайшли його 
під землею та засмутилися, бо кан тільки но пішов. 
Довелося чекати наступного рейсу, а коли кан з'явився, 
то вони відчули справжню насолоду. 

На зупинці в Лопероді їх атакували морве, 
пропонуючи різних виродків: кішкособак, змієжаб, 
мишокурчат на двох пташиних лапках, кроликів з 
павиним хвостом, а також гібриди рослинного світу: 
ромашки, що літали, морквини із зеленою короною на 
голові, що тікали, як тільки їх відпустиш, полуниця, що 
сама стрибала в рот, та огірки, що кусалися, бо не 
бажали загинути в шлунку любителя овочів. Втім, їх 
виводили не для їжі, а щоб вразити своїх знайомих. 
Виготовляти дані чаки – справа прибуткова, бо ці 
генетичні виродки здихали, як мухи.  

До того ж звали їх не так, як тут написано, а автор 
навів лише аналоги земних видів. Крім цього в Лопероді 
винаходили віруси та отрути, виробництво яких 
регламентувалося тим, що вони могли існувати поза 
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судини нетривалий час, щоб не було епідемій. Якщо 
коротко, то вся ця зброя могла вбити лише одного 
морве, в іншому випадку бжуї знищували винахідника на 
місці, а не садили в яму. Поки вони роздивлялися, зник 
Уве-Вяк, а коли його знайшли, то виявилося, що він 
поміняв свій механічний мізинець на якусь маленьку 
червону квітку. 

— Як же ти будеш жити без пальця? — запитала 
Ете, спостерігаючи за щасливим Уве-Вяком, який 
помістив вазон з рослиною у свою груди. 

— Він мені не потрібен, його пошкодив нумес 
Ларте під час тортур, — сказав Уве-Вяк. 

— Твоя квітка зів'яне без світла та бризге, — з 
жалем сказала Ете, подумавши про те, що робот за 
своєю поведінкою схожий на морвяко. Уве-Вяк 
занепокоївся та зробив груди прозорими. Його червона 
квітка в грудях стала схожою на серце. Уве-Вяк відразу 
подумав, що ще один мізинець він віддасть за бризге 
для свого квітки. 

Якийсь рудий тип, з вигляду інопланетянин, 
пристав до Ете, пропонував генетичний гель, що 
омолоджував та тягнув за рукав тапі в бік, але вона 
жахнула йому між ніг, і тип розтягнувся на підлозі, 
виваливши з мерзенної вусатої пащі довгий червоний 
язик. Йоде не очікував такого від Ете, тому з повагою 
подивився на морвіну. Вони довго блукали по Лопероду, 
то спускаючись вниз, то піднімаючись ліфтом вгору. Ете 
щось шукала, а що, Йоде не здогадувався, поки вони не 
натрапили на якусь кабінку, де за свій чак, 
дімензіальний ланцюжок, отримала пластмасовий 
квиток на відвідування мурде Лопе. 

— Це дорого, — сказав їй Йоде, на що Ете 
розважливо відповіла: — Інакше дочекаємося зустрічі з 
мурде Лопе, коли будемо зюдами. Без квитка мурде 
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нікого не приймає, а пробратися до нього нам не 
вдасться. 

Її наголос на слові «нам» трохи знітив Йоде, бо 
слабкою ланкою в їх зв'язці вона вважає його. 
Отримавши довгоочікуваний квиток, вони зупинилися в 
якомусь кутку для наради. 

— Хто піде вбивати мурде Лопе, — запитала Ете. 
— Я піду, — сказав Йоде, витягаючи з піхов 

величезний меч та розмахуючи ним перед носом Ете. 
Вона з сумнівом подивилася на войовничого, але 
простодушного Йоде, а потім повернула голову до Уве-
Вяка та, як маленький диктатор, наказала: — Він піде! 

— Роботам заборонено вбивати, інакше його 
власника очікує смерть, — сказав Йоде, а Ете 
заперечила: — Власник Уве-Вяка вже помер, він твій 
батько, якщо ти не пам'ятаєш.  

Ете підійшла до Уве-Вяку та запитала: 
— Уве-Вяк, адже ти хочеш убити мурде Лопе?  
— Хочу, — сказав Уве-Вяк. 
— Адже, ми умовляли тебе не робити цього? — 

запитала Ете. 
— Вмовляли, — погодився Уве-Вяк. 
— А ти все одно захотів вбити мурде Лопе? — 

знову запитала Ете. 
— Так! — погодився Уве-Вяк. 
— Добре, ми тебе почекаємо тут, — сказала Ете 

та вручила йому квиток. Робот трохи пом'явся, очікуючи 
якихось слів від Йоде, а потім вирушив у бік ліфта. 
Лабораторія мурде Лопе перебувала на кілька поверхів 
нижче, і Уве-Вяк натиснув на кнопку ліфта зі знаком Х, 
який позначав хромосому. Коли Уве-Вяк вийшов з ліфта 
в короткий коридор, то побачив автомат, в який потрібно 
вставити квиток. Автомат проковтнув пластмасову 
картку, а голос з динаміка повідомив, що робот підданий 
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дезінфекції. Зверху впав величезний прозорий циліндр, 
який накрив Уве-Вяка і на робота полився душ з якоїсь 
гидоти. Робот занепокоївся, щоб випадково не 
заіржавіти де-небудь всередині, але душ припинився, а 
ціліндр пішов вгору. 

— Мурде Лопе приділить вам трохи часу, але не 
варто ним зловживати, — повідомив голос з динаміка, а 
стрілка на стіні вказала, куди потрібно йти. Коридор 
закінчився дверима, на яку вказувала стрілка, і Уве-Вяк 
відкрив її. Світла лабораторія була чиста. Уздовж стін 
тяглися білі столи з якимись приладами, а мурде Лопе 
сидів на стільці та щось черкав на екрані свого капу. 

— Мета вашого візиту? — не обертаючись, 
запитав мурде і Уве-Вяк відповів: — Особисте 
знайомство. 

Мурде Лопе крутнувся на стільці та спрямував на 
Уве-Вяка свої очі. 

— Твій опес мені знайомий, — сказав мурде Лопе. 
Він прижмурил одне око та додав: — Я тебе знаю, ти 
син мурде Уве. 

— Ти вгадав, — сказав Уве-Вяк, а мурде Лопе 
запитав: — Ти прийшов мене вбити? 

— Так, я хочу це зробити, — сказав Уве-Вяк. 
— Тоді тобі не пощастило, — сказав мурде Лопе, 

взяв зі столу якийсь білий балончик та розбризкав на 
Уве-Вяка якусь рідку гидоту. 

— Через кілька миттєвостей вірус ріпт розкладе 
твоє тіло на незліченну кількість шматочків плоті, — 
сказав мурде Лопе зі світлою посмішкою, наче він 
пропонував Уве-Вяку вічне життя на квітучій планеті. Під 
його поглядом Уве-Вяк почав розкладатися й 
розвалюватися на частини. 

— Я вмираю...що скаже мурде Уве, коли 
дізнається про загибель сина? — белькотів нещасний 
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Уве-Вяк, а мурде Лопе повчально повідомив: — Він не 
дізнається, бо від тебе не залишиться й сліду. Не 
потрібно бажати смерті іншим!  

— Прощай, мурдене Уве, — сказав мурде Лопе, 
прямуючи до дверей лабораторії, — бачити, як 
розкладається морве, видовище не з приємних, тому я 
залишаю тебе. 

— А ти не заразився? — співчутливо запитав Уве-
Вяк і морве Лопе відповів, не повертаючись: — Я ввів 
собі протиотруту, тим більше що через деякий час ріпт 
загине від кисню. Але ти не турбуйся, до того часу тебе 
вже не зібрати, і ти помреш остаточно. 

— Тільки не в цьому Всесвіті, — сказав Уве-Вяк, а 
його металеві запчастини побігли назад, до тіла. Через 
мить він наздогнав мурде Лопе та встромив у спину 
свою металеву руку. Здивований мурде Лопе повернув 
голову та побачив, як Уве-Вяк видер з його спини серце, 
яке ще скорочувалася в його руці. Очі мурде Лопе стали 
скляними та закотилися вгору, а він сам впав на підлогу 
лабораторії. Уве-Вяк сунув серце в розкритий від жаху 
рот застиглого мурде та зняв з пальця Лопе його кап. 
Робот зробив знімок мертвого Лопе та навскіс додав 
напис:  

«Тут підготували місце для тебе». 
Відправивши фото всі морве, Уве-Вяк одягнув кап 

на свій закривавлений палець та, вельми задоволений 
собою, закрив двері лабораторії.  

На поверсі вище в підземному Лопероді нумес 
Ларте спостерігав за зображенням свого капу. На 
віртуальному екрані він бачив лабораторію та мурде 
Лопе з закривавленим серцем в роті, що валявся на 
підлозі. Через кілька миттєвостей мурде Лопе встав та 
став жувати своє серце, а потім висунув свій довгий язик 
та облизав закривавлені губи. Мурде Лопе попрямував у 
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бік камери, а коли його нахабне обличчя заступило всю 
лабораторію, він запитав, звужуючи зміїні зіниці:  

— Ну, як? 
Ларте нічого не відповів. Йому не подобався 

помічник. Занадто багато на себе бере, начебто мітить 
на місце нумеса. 

*** 

«Навкруги було темно, наче Фате втратила очі, і 
вона простягнула руки, мацаючи стіни. Через деякий час 
натрапила руками на якийсь камінний холодний виступ, 
та, опираючись, відчула, що камінь ворушиться. Вона 
обмацала його, і їй здалося, що це чиєсь обличчя. Щось 
врізалось в око Фате, аж кругом блиснуло яскравим та 
сліпучим вогнем. В цьому вогні вона розгледіла сіру 
постать, яка простягнула руку та втрапила пальцем в 
око Фате. Тільки здогадавшись, вона впізнала Волю, яка 
стала зовсім несхожа на себе. Її змарніле лице 
почорніло, неначе хтось наніс опес смерті. 

— Спостереження: 14 Дотлєть 7285, колір 
кайданний, а душа – вільна, — промовила сіра постать 
і щосили ляснула смугастою деревиною. 

«Калнишевський здригнувся. Щось доторкнулось 
до обличчя і гетьман подумав, що то Джура, маленьке 
мишеня, яке він підгодовував. Інше, другорядне, давно 
відійшло в сторону, залишилась одна серцевина – дух 
свободи, якому монастирські стіни ніколи не стануть на 
заваді. Не стриножать цей дух кайдани, а тільки 
допоможуть тримати його в долонях, бо в них, як в 
горнятку, жевріють вогні непогасні. Так у вулкані тліє до 
пори лава, а коли прийде час – вивергається бурхливою 
стихією. Святий старець знав – той час прийде і ніщо 
вільний дух зупинити не може, бо той дар – від Бога.  
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Знову майнули в голові далекі спомини. Про те, як 
московська цариця відібрала останні надії на привілеї 
козацтва та розпустила Запорізьку Січ. Тож не даром 
думав отаман про те, що нічого надіятися на московітів, 
а потрібно писати турецькому імператорові й прохати 
прийняти Військо Запорозьке до турецької протекції. 
Спізнився Калнишевський, бо цариця Катерина 
арештувала гетьмана, а через рік після суду в Москві, 
відправила Петра на Соловки, острови на північному 
Білому морі.  

 
Цариця лицемірно виділила на утримання Петра 

Калнишевського в монастирі цілий карбованець на добу, 
із якого гетьману діставалось хіба що десята частина 
копійки на кусочок черствого хліба. Ув'язнення в 
православних монастирях набагато важче каторжних 
робіт, де невільники могли перебувати на відкритому 
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повітрі. Калнишевський мусив сидіти по пояс в багні в 
кам’яній ямі, бо ніхто не дозволяв прибрати свою нору, а 
тим більше глянути на світ божий. 

Страждання тіла не зломили волю та віру в Бога. 
Він вже давно не давав оцінки своїм діям, бо то марна 
справа – що було, то пройшло, але все ж радів с того, 
що відмовив козаків давати відсіч в десяток разів 
сильнішому ворогу, та зберіг рід козацький на майбутні 
віки. В останні роки свого гетьманства Калнишевський 
перетворив прилеглі до Січі землі в Райські Кущі. В ті 
часи запоріжців у Московії вважали людьми дуже 
заможними та зналися з ними. Козацькі хутори 
перетворились на великі селища з гарними будинками, 
скотом та промислами.  

Вся територія понизової Січі від Бугу до Дону та 
від Кременчука до Січі, завдяки захищеним паланкам43 
була заселена гетьманом козацькими сім’ями. Козацькі 
коні залюбки купували для прусської кавалерії, а хліб з 
паланок продавали туркам та татарам. На базари в 
паланках стікалися товари з Туреччини й Криму, а потім 
вже козаки вивозити їх далі на територію Московії й 
Польщі. Понизова Січ перетворилась в економічно 
самодостатню територію, яка експортувала більшість 
своєї продукції за межі козацьких володінь. Січ 
захищала тільки південні кордони, а козаки здобували 
свій хліб і без війни.  

Джура наче почув про хліб та знову торкнувся 
гетьмана, але вже руки. Калнишевський розтулив кулак і 
маленьке мишеня з грізним йменням залізло на долоню 

                                                           

43  паланка — укріплена фортеця з слободою. На 
чолі паланки стояв козацький полковник, який 
зосереджував у своїх руках всю військову, 
адміністративну, судову і фінансову владу. 
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смакувати свій сніданок, а думка гетьмана майнула далі. 
Коли подохла цинічна та похітлива цариця, 
Калнишевський не тішився, бо не мав с того зиску. 
Новий імператор, Олександр Павлович, помилував 
Калнишевського, та останній гетьман України залишився 
там, де він був – в монастирі. Тут він залишався вільним 
і без указу нового імператора, а Бог його не покидав 
ніколи. Та й не в змозі сліпі очі бачити закріпачену 
Україну. 

Як тільки промайнула остання думка, незвично 
засяяло, і не в сліпих очах, а десь в голові. 
Калнишевський зрозумів, що за ним уже прийшли. «Як 
довго, Боже!» — промовив гетьман та побачив з поміж 
світла архангела Петра, так схожого на Калнишевського, 
що він вже й не знав чи в дзеркалі себе побачив, чи то 
справжній страж небесний.  

— Проходь, тебе чекають, — сказав Петро і дух 
гетьмана, крім свободи, відчув Божу Благодать, що 
осяяла його єство з усіх сторін, як материнське тепло, 
давно забуте. 

— Спасибі, тобі, Боже! — майнуло вічне та тільки 
думка про долю Джури затримала гетьмана. 

— За ним приглянуть, — пообіцяло яскраве та 
тепле світло, а особисте гетьмана розчинилось в 
бездоганній та безмежній божественній любові». 

— Спостереження зняте: 20 Хейлєть 7312 
колір небесний, Богом освячений, — почула Фате та 
відкрила очі. Перед нею висіла ікона, оповита веселкою, 
подібна до тих, які вона бачила в земних храмах. З ікони 
на неї дивилась дівчина, яка усміхнулась Фате, як жива, 
та повторила: — Спостереження зняте: 20 Хейлєть 
7312 колір небесний, Богом освячений. 

Фате впізнала в ній Волю, яка нахилилась до неї 
та ласкаво спитала: — Тобі краще? 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

339 

На обличчі дівчини появився знайомий опес і 
Фате побачила…, що це не Воля». 

Вася схилився до її обличчя та з деяким 
полегшенням сказав: — Добре, що ти прийшла в себе. 
Зараз приїде кан, і ми з тобою поїдемо в Ґранерод. 

«Добре!» — подумки погодилася Фате та 
озирнулася. Вони перебували в ніші якогось тунелю на 
зупинці кана. Хтось на темній стінки тунелю намалював 
стрілу та написав: «В Ільмерод». «З Ільмерода прямий 
шлях у Ґранерод», — подумала Фате та заспокоїлася. 
Вдалині почувся стукіт коліс і незабаром з-за повороту 
показався кан. Вони забралися на платформу, і кан 
пішов далі. Фате поклала голову на плече Васі, але не 
спала – вистачило того, що вона валялася в 
непритомності.  

«Треба б витягнути цього вакаря», — вирішила 
Фате, розуміючи, що якщо і ризикувати помирати, то 
тільки з Васею – йому вона довіряла, але внутрішня 
впертість не дозволяло їй з цим погодитися. Кан стукав 
колесами, а вона лежала на плечі Васі, відігнавши всі 
думки, та відчувала себе в безпеці. «Як за стіною з 
ґране», — забралось в голову порівняння, і вона 
посміхнулася. Минуло небагато часу або воно пролетіло 
непомітно для Фате, але канате включив сигнал та 
крикнув зі свого місця: — Кан прибуває в Ґранерод! 

Фате сторопіла! 
— Як у Ґранерод? Там же було написано – «В 

Ільмерод»! — Фате розгублено витріщила очі, а Вася, 
посміхаючись, єхидно запитав: — Ти що, віриш всьому 
написаному? 

В цей час на пальці дзенькнув кап. Фате відкрила 
екран і побачила мертвого мурде Лопе з закривавленим 
серцем в зубах. Знімок перекреслила напис: 

«Тут підготували місце для тебе». 
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Фате втупилася на Васю, який теж розглядав 
фото на своєму капі та єхидно запитала: — Як ти 
думаєш, варто вірити написаному? 

І знову відчула біль. 
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Реплікація дванадцята. Халле 
 

Вася, який давно втратив Туманного Кота, знав 
свого рудого друга та його нетерпимість слідувати будь-
яким планам, допускав, що він десь розважається та  
особливо не турбувався з-за цього, бо жити під 
наглядом, нехай і кота, зовсім не бажав. Кіт, виконуючи 
місію, покладену на нього Маргіной, трохи спостерігав за 
Васею та незримо витав над ним, як ангел-охоронець.  

Потім коту набридло, і він вирішив, що з Васею, 
при його двох дімензіальних оболонках, нічого не 
станеться, то відправився ловити мишей. Як мишей він 
обрав претендентів на пост кантера, тим самим 
допомагаючи Васі швидше завершити передвиборчу 
програму, та попутно задовольнив свої котячі інстинкти. 

Нумес Ларте був вельми здивований, коли на 
порозі свого кабінету в Лопероді побачив дивного 
пухнастого інопланетянина зі звірячою вусатою мордою. 
Кіт безцеремонно, разом з ногами, забрався на крісло 
відвідувача та перегнувшись через стіл, переконливо 
сказав Ларте: — Тобі потрібен помічник. 

Ларте онімів від такого нахабства, а кіт поплескав 
його по щоці волохатою лапою та сказав:— Не турбуйся, 
я тобі його знайшов. 

— Кого? — не зрозумів ощасливлений Ларте, а кіт 
пояснив: — Помічника, вгадай з трьох раз хто він такий! 

— Ти? — вгадав Ларте. Кіт осяяв його 
чеширською посмішкою та похвалив: — Молодець! 
Будемо ловити злочинців на живця! 

— І хто ж буде живцем, я? — скептично запитав 
Ларте, як і раніше, перебуваючи в досить розгубленому 
настрої, бо напористий інопланетянин зовсім збив його з 
пантелику. Але тому, що Ларте відповідав за пошуки 
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злочинців перед кантером Чахе, то цей інопланетянин 
не завадить, як козел відпущення, а ареанскою мовою 
буде дурним цехисом. 

— Живцем буду я, — повідомив Туманний Кіт. — 
Я буду заманювати злочинців у свої мережі, — 
продовжив кіт, розсунувши свої лапи на всю широчінь, 
— і буду передавати їх тобі. 

Ларте подивився на інопланетянина та подумав, 
що цей бовдур – точно цехис, тільки як його 
використовувати, щоб перевести стрілки на нього та 
самому залишитися поза підозрою.  

— Я буду ловити на живця всіх підозрілих, — 
закінчив кіт і нумес попередив: — Добре! Тільки про все 
доповідати мені. 

— Неодмінно! — блиснув зеленим оком кіт та 
покинув кабінет. Кіт розкинув симпоти та відразу помітив 
парочку, яка рухалася в бік Лоперода, мабуть, на кані. 
Вельми задоволений собою кіт пішов на зупинку кана, 
щоб зловити мишок, поки вони не загубилися в роді. 
Стукіт коліс наближався і Туманний Кіт заліз на карниз 
найближчого корпусу лабораторії, щоб зверху 
спостерігати за прибулими пасажирами.  

Почувся сигнал кана і маленький димензовоз 
вискочив з тунелю, витягуючи з нього кілька відкритих 
платформ. Як зазвичай, на зупинці кана терлися 
любителі екзотичних чаків, які бажають обміняти свої 
чаки на що завгодно, але тільки рідкісне на планеті Аре. 
Парочку він помітив відразу по синьому плащу бжуя, а 
його супутниця мабуть, спала, поки їхала на кані, бо 
була злегка відмороженою. Туманний Кіт волів діяти 
відразу, тому зіскочив з місця спостереження та став 
перед морвіною, як святий дух перед спраглим до віри 
хрестианином. 
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— Вам потрібна сироватка, що омолоджує! — 
переконливо сказав кіт, звертаючись до морвіни, але 
вона презирливо відвернулася. Туманний Кіт 
наполегливо повідомив навздогін: — Ця сироватка не 
тільки омолоджує, але й змінює зовнішність. 

Мабуть, морвіна не прийшла в себе після сну, бо 
клюнула та повелася. Вона недовірливо зиркнула на 
кота, який був сама чесність та запитала: — Що ти за це 
хочеш? 

— Який-небудь чак, — відповів кіт, а морвіна 
відразу сунула йому в лапу якийсь папірець. 

— Там насіння трави, — пояснила морвіна, і кіт 
кивнув, витягаючи зі свого тапі флакон. 

— Як її приймати? — запитала морвіна, все ще не 
довіряючи котові, а він переконливо повідомив: — Ти 
можеш прийняти її в моєму дероді. 

Бжуй недовірливо зиркнув на кота та пригрозив: 
— Якщо з нею щось трапиться, я тебе вб'ю, а твої 

останки викину в пустелю на поталу папухам. 
Кіт презирливо хмикнув, а морве пригрозив:  
— Ти помітив, що розмовляєш з бжуєм? 
— Так, — знову хмикнув кіт та показав на спуск 

вниз, в лабораторії: — Проходьте сюди. 
Туманний Кіт поводив їх по підземеллю, щоб вони 

злегка заплуталися та відразу не втекли, а потім 
знайшов порожній кабінет поряд з кабінетом нумеса 
Ларте та завів їх туди. 

— Проходьте! — запропонував кіт, без ключа 
відкриваючи скляні двері. Бжуй грізно навис над котом:  

— Ну?! 
— Не нукай, — сказав кіт, а у морвіни забігали очі. 

Вона відразу подумала, що не варто пити гидоту, яку 
запропонував цей дивний волохатий тип. 
«Генномодифікований морве!» — майнула у неї думка, а 
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кіт посміхнувся та сказав їй: — Тобі й не треба пити 
сироватку. Ви заарештовані! 

— З чого б це? — обурилася морвіна та почула 
слова волохатого морве: — За наказом нумеса! 

В цей час скляні двері відчинилися і Ді побачила 
нумеса Ларте. Ігохо гепнувся в непритомність, а Ді з 
жалем подумала: «Слабак!» 

*** 

Гнюс, вкрав його тіло, прудко дременув, як тільки 
відчув Крусе, залишивши свою жертву на підлозі. Крусе 
не міг нічого зробити, щоб зупинити своє тіло. Він 
зрозумів, що йому доведеться довго тренуватися, поки 
він зможе забратися у своє тіло та вигнати з нього 
гнюса. Морве, що лежав на підлозі, здався Крусе 
знайомим, і він поплив ближче до нього. Коли морве 
підняв обличчя, Крусе одразу впізнав знайомий опес, та 
його потягнуло до нього з непереборною силою. Через 
мить Крусе опинився всередині тіла. 

Опинитися в чужому тілі – ще те заняття. По-
перше, тіло відмовляється виконувати накази, а по-
друге, заважає інша особа, що перебуває в тілі. Тому, 
коли Крусе спробував встати, точно так само вчинила 
Сюре, бо це було її тіло, яке, у зв'язку з такою 
пертурбацією, рухалося, як одурманений цехис. Не 
дивно, що тіло звалилося та набила ґулю на голові. 

— Ой! — вигукнули вони разом і Сюре розгублено 
запитала: — Ти хто? Моє неадекватне друге я? 

Вона підозрювала, що зійшла з розуму, бо її друге 
я заважало їй рухатися. 

— Я не друге я, а Крусе, — мімікруючи, 
повідомило друге я, збираючись косити під її друга, а 
нині, як виявилося, відкритого ворога. «Це тому, що я 
про нього багато думаю» — визначила Сюре та 
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вирішила більше не згадувати про Крусе, який, до того 
ж, повівся з нею гидко, як найсправжніший негідник. 

— Моє тіло вкрав гнюс, — повідомив Крусе, а 
Сюре відповіла: — Не прикидайся, я знаю, що ти – це я, 
і якщо таке буде довго тривати, то я знищу себе та тебе.  

— Повір мені, я дійсно Крусе, — сказало її друге я, 
а Сюре запитала: — Чим доведеш? 

Крусе на мить замислився, аі Сюре відразу 
уколола: — Не знаєш, що сказати? Все, що ти знаєш про 
Крусе, знаю і я. 

— Не всі, — сказав Крусе, — я чекав слушної 
нагоди, щоб зробити тобі подарунок. Мабуть, прийшла 
пора повідомити тобі про це. Я синтезував тобі твоє 
ДНК, завдяки якому ти будеш жити вічно. 

— І перетворюся на зюда, — відрізала Сюре, 
нітрохи не вірячи розповіді свого другого «я». 

— У зюда ти не перетворишся, а будеш такою ж, 
як зараз, — пояснив Крусе, а Сюре спитала: — І де ж 
твій довгоочікуваний подарунок? 

— Він у кишені мого тапі, — сказав Крусе, а Сюре 
засміялася: — Крусе та його тапі давно втекли, а перед 
тим Крусе хотів мене задушити. Мабуть, я заважала 
йому зайняти місце кантера. 

— Моє тіло в руках гнюса, і якщо ми наздоженемо 
його та знешкодимо, ти знайдеш в кишені тапі твій 
еліксир безсмертя, — сказав Крусе та додав: — Навіщо 
мені місце кантера без тебе? 

Сюре було приємно слухати лестощі свого 
другого «я», а ще вона подумала, що ласкою можна 
умовити свого двійника злитися з Сюре в одне ціле. «І 
зійти з розуму повністю!» — з сарказмом підсумувала 
Сюре. 
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— Як ти збираєшся ловити гнюса? — запитала 
вона самозванця Крусе і той чесно відповів: — Не знаю, 
— після чого задумався про свої поневіряння та додав:  

— Хіба що укласти тіло в дімензіальну сіточку, 
щоб він не зміг її відкрити, тоді гнюс злякається та 
захоче втекти. 

— Ти хочеш, щоб я віддала дімензіальну сіточку 
для полонення гнюса та стала зовсім беззахисною? І як 
я буду харчуватися? Я помру від голоду, бо роздобути 
їжу на планеті Аре завдання не з легких. До речі, ти теж 
помреш. 

— Ти забула, що у мене немає тіла, але є 
дімензіальна сіточка, — нагадав Крусе, — тому 
використовуємо мою сіточку. 

Сюре перевірила та здивувалася: у тілі 
знаходилися дві дімензіальні сіточки. «Так Крусе 
говорив правду! — подумала Сюре і відразу 
засумнівалася: — А якщо це гнюс обманює мене та хоче 
вигнати мене з тіла?» Що ж робити? Сюре вирішила, що 
довіряти своє тіло Крусе, як називає себе невідома 
особа, не варто, вона й сама впорається, бо 
користувалася ним все своє життя, тому жорстко 
сказала:  

— Тілом керувати буду я, так що прошу мені не 
заважати. Поради приймаються, але фільтруються, щоб 
мені було зручно себе почувати.  

— Добре, — якось підозріло швидко погодився 
Крусе і Сюре це не сподобалося. Підозра, що її 
використовує якийсь гнюс, тільки посилилася. 
«Обживається, негідник, а потім, коли я засну, захопить 
моє тіло та викине мою душу геть!» — подумала Сюре 
та єхидно нагадала: — Непогано б подякувати мене за 
те, що я дала тобі притулок. 
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— Спасибі, — відповів Крусе та сказав: — А тепер 
поспішимо, а то гнюс втече і нам доведеться з тобою 
залишитися разом на все життя. 

— Спільне життя я уявляла по-іншому, — єхидно 
сказала Сюре, проте, прямувала до широкого коридору, 
де, можливо, вештається цей мерзенний гнюс. 

— Краще всього йти на зупинку кана, — порадив 
Крусе, але Сюре його перепитала: — На яку зупинку? 
Кан вирушає за трьома напрямами: у Шиберод, Лоперод 
або Ільмерод. 

— Найближча зупинка в Шиберод, йдемо туди, — 
сказав Крусе, і Сюре погупала до ручного ліфта, на 
верхній поверх. Ручку лебідки ліфта їй довелося 
крутити, а Крусе за руку підказував: «Крути лебідку 
двома руками, так легше». Забравшись на верхній 
поверх, Сюре злегка заплуталася, бо трохи забула 
дорогу і не там звернула, а Крусе, щоб її не ображати, 
пізно попередив: «Ти не туди йдеш».  

Вони добралися до зупинки кана, що йде в 
Шиберод якраз вчасно: кан ось-ось повинні подати. 
Сюре безперервно крутила головою, спостерігаючи за 
пасажирами та намагаючись помітити гнюса в тілі 
Крусе. Через деякий час Сюре зрозуміла, що гнюса тут 
немає, але все-таки дочекалася відправлення кана, а 
вже потім вирішила перебратися на іншу зупинку. Крусе 
в цей час мовчав, не заважаючи їй, та відволікав тільки 
тоді, коли підключався до очей. Йому теж хотілося 
спостерігати за пасажирами, але з-за цього у Сюре 
смикалися очі: імпульси від Крусе заважали зупинити 
погляд. 

— Пробач, я ненавмисно, — по-дитячому 
вибачився Крусе, і вона згадала їх ще морвяко, тому 
розчулилася та пішла не туди. Крусе, який стежив за її 
пересуваннями, тихо нагадав: «Ти не туди йдеш!»— і 
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тільки тоді Сюре спохопилася. На зупинці кана в бік 
Ільмерода було багато пасажирів і їм довелося 
поквапитися, бо до відходу залишалося дуже мало часу. 
Сюре заглядала в обличчя, які ховалися під каптурами 
та на неї вже скоса поглядали, думаючи, що вона бжуй, 
тільки не в синій формі. Вона пройшла вперед та назад 
вздовж перону, але гнюса помітити не вдалося. В душу 
Сюре закралася підозра, що гнюс поміняв тіло Крусе на 
інше. Можливо, що тіло Крусе десь валяється без 
свідомості, а душа якого-небудь морве перетворилася в 
гнюса.  

Незабаром підійшов кан і відразу поїхав. Не 
сподіваючись ні на що, Сюре вирушила на останню 
зупинку кана: в Лоперод. Коли вона туди прийшла, кан 
вже стояв на пероні, і вона стала швидко крокувати 
вздовж відкритих платформ, заглядаючи під капюшони. 
Дійшовши до голови кана, вона пішла назад, в кінець, 
ясно розуміючи в цю мить перспективу все життя 
прожити з Крусе в одному тілі.  

Вона уявила, як їй коли-небудь сподобатися який-
небудь морве і як на це зреагує Крусе. А якщо Крусе 
сподобається яка-небудь морвіна? Від цих думок вона 
зовсім зупинилася та опустила погляд на підлогу з 
ґране. Ще й Крусе, під руку, запитав: «Що трапилося?» 
— і вона збрехала:  

— Закрутилася голова. 
— Давай я! — сказав Крусе, і вона посторонилася, 

віддаючи йому управління тіло. Вона забилася кудись у 
куток голови, та зовсім себе ізолювала, уражена 
думками про своє майбутнє, після чого зовсім 
відключилася. 

*** 
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— Попалися, голубчики! — радісно вигукнув 
Ларте, дивлячись на Ді та Ігохо.  

— З тебе попит буде в першу чергу, — сказав 
нумес Ларте, підходячи до Ігохо, але той відразу 
відключився та звалився на підлогу.  

— Симулянт! — сказав рудий тип, а Ларте 
подивився на Ді та розкрив валізку, який приніс з собою. 
З розповіді Ігохо вона знала, що зараз буде, та думала, 
як себе вести. Вона не збиралася випробовувати муки 
та героїчно мовчати, тому приготувалася відповідати на 
все, про що запитають, але не більше. Нумес Ларте 
любовно приготував свої інструменти та діловито 
запитав: — Хто вбив мурде Лопе? 

— Вася, — машинально сказала Ді, бо подумала 
про те, що давно не бачила солодку парочку: Васю та 
Фате. 

— Вона бреше, — сказав рудий тип, а Ларте 
зобразив на обличчі поблажливу посмішку, відповів 
своєму помічникові: — Я знаю! 

Він узяв в руки якийсь блискучий та тонкий 
інструмент, ніби голки, та з тієї ж бридкою посмішкою 
підійшов до Ді: — Будемо говорити? 

Ді не сподобався початок бесіди, і вона з радістю 
відповіла: — Так! 

— Хто вбив мурде Лопе? 
— Я не знаю, — відповіла Ді, а Ларте пристебнув 

її руки до підлокітників крісла. 
— Мурде Лопе вбила я разом з Ігохо, — заявила 

Ді, розуміючи, що гірше вже не буде. 
— А ми зараз перевіримо, — сказав Ларте, 

втикаючи їй під ніготь свою гостру штучку. Ді закричала 
так, що її виття чули на іншій стороні Лоперода, та 
пробачила зраду Ігохо, що лежав непритомний, бо такий 
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біль несила витримати жодному морве. Тим більше, що 
нумесу Ларте правда не потрібна – він відчував 
задоволення від катування інших. 

*** 

Свідомість повернулася само собою, мабуть, 
вона виспалась та добре відпочила. Сюре рішуче 
під'єдналася до очей, відключаючи Крусе, та побачила, 
що знаходиться на платформі кана, який кудись біжить, 
постукуючи колесами. 

— Куди ми їдемо? — запитала вона у Крусе, і 
якийсь морве, що сидів поруч з нею, здивовано відповів:  

— Ми їдемо в Лоперод. 
Те, що вони їдуть в Лоперод, обрадувало Сюре, 

залишилося дізнатися навіщо? 
— Навіщо ми туди їдемо? — запитала вона у 

Крусе, і сусід знову здивовано відповів: — Я хочу знайти 
еліксир молодості, а навіщо їдете туди ви – мені 
невідомо. 

Здивована тим, що Крусе не відповідає, вона 
заглянула у свою голову та виявила, що Крусе спить, як 
нещодавно спала Сюре. «Спить та не передав 
чергування!» — посміхнулася вона і в цей момент 
побачила попереду морве, на обличчі якого був старий 
гумовий протигаз. «Тіло Крусе! Так ось чому ми сіли на 
кан!» — здогадалася Сюре та стала спостерігати за 
гнюсом.  

Мабуть, він заспокоївся, бо не помітив 
переслідування, хоча слід визнати, що розумом гнюс не 
відзначався – інший би давно зняв протигаз. Кан, 
зробивши кілька поворотів в тунелі, загудів і канате 
крикнув назад: — Кан прибуває в Лоперод! 

Коли кан зупинився в Лопероді, сусід Сюре 
піднявся і вона, зовсім автоматично, встала за ним. 
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Зістрибнувши з платформи, Сюре зрозуміла, що вона 
дурна, бо, навіть, не подивилася в сторону гнюса. 

— Вам потрібен еліксир молодості? — блиснувши 
зеленим оком, запитав її якийсь рудий тип з вусами, що 
стирчали в боки. «Мабуть, генномодифікований», — 
подумала Сюре та ввічливо відповіла: — Мені не 
потрібно ніякого еліксиру. 

— Мені потрібен еліксир, — підбіг до неї сусід, але 
рудий тип ігнорував його, а знову поліз до Сюре. 

— Ви не тільки помолодшає, але й отримаєте 
нове обличчя, — умовляв рудий і Сюре розсердилася: 

— Відстань від мене, я їду далі! 
Вона рішуче повернулася на своє місце, але 

рудий тип так і залишився на пероні, спостерігаючи за 
нею, а поруч з ним терся колишній сусід Сюре. Вона 
подивилася вперед та побачила, що гнюс сидить на 
місці та навіть не думає сходити. «Отже, поїдемо далі», 
— подумала Сюре, а канате подав сигнал 
відправлення. 

— Кан вирушає в Халлерод, — крикнув канате і 
кан рушив з місця. Сюре не стерпіла та обернулася. 
Рудий тип проводжав її поглядом, а потім жваво скочив 
на підніжку останньої платформи та сів на вільне місце. 
«Що він від мене хоче»? — подумала Сюре та зраділа, 
що їде в рідне місто.  

Досить сказати батькові й цей тип буде сидіти в 
ямі. Головне, не втратити гнюса! Добре, що Халлерод 
кінцева станція і гнюс може зійти лише в місто. Сюре 
навіть придумала, як його зловити. Як тільки 
прокинеться Крусе, вона йому розповість, залишиться 
тільки загнати звіра в пастку. 

*** 
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Трутте ліз уперед, а Рекле зі своєю хворою ногою 
повзла за ним. Гучний шепіт попереду вони почули 
одночасно: «Я дурний цехис! Я дурний цехис! Я дурний 
цехис!» Страхітливі інтонації в голосі Жюле змусили 
здригнутися від жаху та згадати, що в підземних 
катакомбах можуть бути присутні зюди, які з'їдять 
кожного, хто вдереться в їх царство, Нижнє Підземелля.  

— Жюле, що ти там робиш? — запитав Трутте та 
почув, як Жюле заверещав від несподіванки. Рекле 
засміялася, почувши переляканий вереск, і її сміх 
підхопив Трутте. Попереду теж засміялися, і Трутте по 
голосу визначив, що це Окоте. 

— Окоте, ти живий? — запитав Жюле, а Рекле 
його перебила: — Жюле, що ви там робите? 

— Вибираємося з підземелля, — радісно відповів 
Жюле, розуміючи, що з одного боку його чекає не зюд, а 
знайомі морве. 

— Ми вибираємося назустріч один одному, — 
сміючись, сказала Рекле, підповзаючи до Жюле. 
Непроглядна темрява не давала можливості розглянути 
один одного і руки Рекле безцеремонно почали 
нишпорити по тілу Жюле.  

— Ти мене лоскочеш, — сказав Жюле, чим 
погіршив своє становище, бо Рекле лоскотала 
спеціально, тому морвяко став реготати, як різаний.  

— Ніхто не хоче запалити дімензіальний вогонь? 
— запитала Рекле, але Трутте попередив: — Тоді тут 
з'являться бжуї.  

— Ось і я про те ж, — сказала Рекле, — прилетять 
бжуї та витягнуть нас звідси. 

— Бжуї заберуть тільки порушника, — подав голос 
Окоте. 
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— Ну, звичайно, так! Ти-то знаєш, — розчаровано 
сказала Рекле та засвітила свою блискавку на лобі. 

— Ти хочеш, щоб тебе забрали бжуї? — запитав 
Жюле, здивований тим, що вона використовувала 
дімензіальну енергію. 

— Відповзи, — сказала Рекле, — я використовую 
свої природні запаси... тільки користі від цього світла 
ніякої – куди йти? 

В цей час попереду почувся шелест, який 
вібрував, наче камертон. Жюле впізнав його та 
відчайдушно вигукнув: — Це зюд! 

Рекле не налякали слова Жюле, тому вона, 
підсвічуючи собі блискавкою на лобі, шкандибала 
вперед. Звук посилився, і навіть Рекле злякалася та 
пошкодувала, що полізла вперед, але тут, при 
іскристому світлі блискавки на її чолі, вона помітила 
тонкий та темний батігу, який звивався, тому 
розсміялася. 

— Жюле! Твій майбутній чак – шибе, а ти його 
боїшся, — сказала вона, показуючи на змія, що звивався 
та грізно сичав. 

— Я не боюся, — сказав Жюле, — я ще не вмію з 
ним розмовляти. Він може вдарити блискавкою. 

— Так вчися та швидше, у тебе мало часу, — 
сказала Рекле, показуючи на лоб, де світив ліхтариком її 
чак. Жюле став на карачки та зашипів. Шибе завмер, 
немов здивувався своєму супернику, а потім почав 
водити головою по колу, не припиняючи клацати 
хвостом та шипіти.  

Танці з шибе тривали досить довго, але Рекле не 
квапила Жюле, розуміючи, що швидко приручити звіра 
не можна, до того ж не дуже вірила в здатності морвяко. 
Так і виявилося – шибе плювати хотів на Жюле, тому 
відвернувся та поповз кудись вперед. Жюле відправився 
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за шибе, мабуть, хотів умовити безсловесне створіння 
не ганьбити його чак, а Рекле, спираючись на Трутте, 
пішла за ним. 

— А я? — сказав Окоте і Трутте допоміг йому 
встати. З двох сторін спираючись на Трутте, Окоте та 
Рекле пустилися навздогін за Жюле. Не встигаючи за 
ним і шибе, Рекле розчаровано попросила Жюле:  

— Дай йому спокій, нехай відповзає, бо ми за 
тобою не встигаємо. 

— Він виведе нас на поверхню, — сказав Жюле, 
причому так впевнено, що навіть Рекле повірила. Вони 
дуже довго бродили по якихось древніх напівобвалених 
тунелях, і у Рекле майже не залишилося запасу, щоб 
світилася блискавка, а шибе, без тіні втоми, 
продовжував повзти вперед. Навіть виникла впевненість 
поступово зникла, та ще нога від безперервної ходьби 
розболілася, тому Рекле рішуче сказала:  

— Все! Вистачить! Цей шибе утікає від нас, а не 
виводить з лабіринту. 

— Рекле, ти не права, — з докором сказав Жюле, 
чим ще більше розлютив Рекле: — Та як же не права, 
якщо за цей час можна дістатися не лише до Уверода 
або Шиберода, а дійти до Лоперода. 

В цей час блискавка на її чолі останній раз 
блиснула та згасла. 

— Та ні ж! Ти помиляєшся! — вигукнув Жюле в 
темряві, але Рекле заткнула йому рот: — Пробач, я далі 
не піду! Зараз запалю дімензіальний вогонь викликом 
бжуїв! 

— Рекле, не потрібно бжуїв, шибе знайшов вихід, 
— сказав Жюле і Рекле вигукнула: — Де? 

— Так он же! — вигукнув Жюле та додав: — Я 
давно тобі про це кажу. 
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Рекле крутила головою, але жодного виходу не 
бачила, а Жюле разом з Окоте пішов у темряву. 

— Ідіть сюди, — крикнув він, і Рекле, яку 
підтримував Трутте, пошкандибала на голос. Вони 
помітили світлу пляму, яка виявилася відсвітом на стіні, 
а за поворотом сліпуче світило жовте небо. На його тлі 
стояв величезний Окоте, якого підтримував маленький 
Жюле. Він обернувся, а у відсвіті неба Рекле помітила 
посмішку на його обличчі. — Ідіть швидше! 

Безмежна пустеля відкрилася перед їх очима. Від 
неї несло спекою та вічністю. Вони мовчали кілька 
хвилин, просякаючись теплом після підземелля, а потім 
Рекле запитала: — А куди нам іти? 

*** 

— Кан прибуває в Халлерод, — оголосив канате 
і Сюре спохопилася – Крусе, як і раніше дрімав, а гнюс 
покине кан та може потрапити в місто. Виявилося, що 
будити Крусе – даремна праця! Сюре не могла впливати 
на нього фізично, а як кричати всередині себе, вона не 
знала. Від відчаю у неї голосно забилося серце, а 
вприснута у кров тижнева порція тестостерону підняла 
внутрішній тиск крові до хмарних висот. У Сюре відразу 
стала розколюватися голова, а Крусе, що з'явився, 
запитав: — Що сталося? 

— Кан приїхав в Халлерод, — відповіла Сюре та 
запропонувала:— Нам потрібно загнати гнюса в 
генератор халле батька. 

— Як це зробити? — запитав Крусе. 
— Треба його гнати в напрямку житла мурде 

Халле, — відповіла Сюре. 
— Давай цим займуся я, — сказав Крусе, а тому, 

що Сюре сумнівалася та зволікала з відповіддю, він 
пояснив: — Можливо, що доведеться битися з гнюсом.  
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— Ти не пошкодиш моє тіло? — запитала Сюре. 
— Я зацікавлений у тому, щоб ти залишалася 

здоровою таі красивою, — сказав Крусе, і Сюре 
розтанула – він ніколи не називав її красивою. Між тим 
гнюс вже зліз з кана, який далі не йшов, та вертів 
головою в протигазі. «Потрібно його злякати!» — 
подумав Крусе та пішов прямо на гнюса. Той спочатку 
не реагував, а коли Крусе зі всього маху заїхав йому по 
пиці, той завив під протигазом та почав бігти. Крусе 
добре знав Халлерод, а тіло Сюре було легким та 
швидким, тому він встигав перейняти гнюса та 
спрямувати його у потрібному напрямку. Охоплений 
жахом гнюс став кидатися з боку в бік, але Крусе був 
таки швидше. 

Найгірше, що гнюс, підігнаний до дероду мурде 
Халле, не бажав лізти в закрите приміщення генератора 
халле і Сюре, спостерігаючи за стрибками, порадила:  

— Залиш двері відкритими. 
Коли, після чергового кола, гнюс залетів у двері 

генератора халле, Крусе тут же закрив її, а Сюре 
порадила: — Включи генератор халле на повну 
потужність та, як тільки він досягне межі, забігай у двері 
та пірнай у своє тіло. А моє завдання – витягнути тебе з 
генератора халле. 

Показник халле поповз вгору, а коли його 
зашкалило, Крусе відкрив двері. З неї вискочив мурде 
Халле та з божевільними очима побіг кудись по тунелю. 
Крусе навіть заціпенів від несподіванки, але потім 
увірвався в приміщення та побачив своє тіло, що лежить 
на підлозі. Не гаючись, Крусе пірнув у своє тіло, 
збираючись битися, якщо там є гнюс, але його не 
виявилося. Збентежило інше: він не міг ворушити 
жодним м'язом, бо тіло вже замерзло. 

*** 
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«Кан виїхав в долину поміж гір, і Фате з деякою 
радістю подумала, що рідні місця наситять її силою та 
дадуть можливість закінчити битву за місце кантера. 
Фате розуміла, що слід зупинитися в рідному роді та 
відпочити, але знала й те, що така зупинка може стати 
останньою для них. Вона глянула на яскраве небо між 
гір та помітила на ньому якусь постать, а коли 
придивилася, то зовсім здивувалася – шестирукий 
морве жонглював картинками по колу. 

 
Фате згадала, де вона бачила такого шестирукого 

бога – на Землі. Одне з імен бога – Шіва, але що він 
проповідував, Фате не пам'ятала. Шестирукий монстр на 
небі ставав все ближче та ближче, а Фате заглянула в 
картинки, де побачила портрет одного і того ж морве з 
блідим обличчям та обвислими вусами. Його голову 
прикрашала копиця густого волосся. 
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— Навіщо ти жонглюєш картинками з морве? — 
запитала Фате, і велетень нахилився прямо до її 
обличчя. Виявилося, що у божества три ока, які уважно 
спостерігали за комашкою у вигляді Фате, а ще замість 
носа короткий хобот. Гігант поблажливо пояснив: — Я 
підбираю карму для морве. 

Одна з рук велетня витягла звідкись смугасту 
хлопавку і Шіва гучно оголосив: 

— Спостереження: 5 Елєть 7339, колір 
волошковий… 

«Волошки, як розірване небо, що у всі боки 
майнуло голубим, наче другого кольору й немає. На 
фоні неба вони губляться, хіба що вітер надме пухнату 
білу хмаринку, яка відтінить небесне і земне, та 
розлучить, бо вони різні й нічого спільного у них немає. 
Небо – то воля, а волошки за коріння міцно держить 
земля, та й не відпустить, бо небо не для квітів, а для 
грайливих хмар та зрадливої птиці, яка на зиму покине 
рідний край, та подасться на чужину. 

Устимка й сам полетів би, як птиця, тільки крил не 
має, а ногами далеко не втечеш – ще й досі болить 
срака від материної лозини, бо била не за те, що 
нелюбий, а тому, що боялася втратити навік. Бо цигани 
візьмуть до табору та й заставлять жебракувати. 
Устимка на те сміється, бо то мати не знає, що він 
гордий та не стане просити милостиню, хай, навіть, 
старий циган його батогом лупцює. 

— Устимка! — лунає. 
Устимка лежить, гріється на сонці й на те мовчить: 

хай мати думає, що сердиться. 
— Устимка! Худоба пішла у шкоду! — гукає 

матуся й Устимка вскакує – за шкоду може і від батька, і 
від сусідів отримати. Мати надурила та всміхається. 
Принесла йому обід і Устимка не брикається, бо їсти 
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хоче. Тим паче, що пахне медом, бо мати принесла 
дерев’яну мисочку в якій ще жива бджола плаває. 
Устимка вмочив хліб у мед та запхнув у рот, не 
поспішаючи запивати вранішнім прохолодним молоком, 
щоб затримати духмяний смаколик на язиці. Мати 
дивиться, як він їсть та гладить його по скуйовдженій 
кучмі44. Коли Устимка поїв, мати сказала ласкаво:  

— Поспи, я корів постережу! 
Устимка лягає матері на коліна, а думками уже в 

небі та солодко відлітає за першою ліпшою хмаринкою. 
Бо в небі воля і місця багато. Устимка летів та уже бачив 
чужі краї, коли мама грубо розірвала його сон: — 
Устим!»  

Кармалюк відкрив свої очі та побачив, що вже ніч, 
а Копчук шарпає його за полу сіряка. «А де мати?» — 
спросоння подумав Устим та зрозумів, що то був сон, а 
матінки давно нема – померла бідолашна. Немає й 
дружини, Марії. Поки Кармалюк зневірявся по 
засланнях, то вона померла, бідна… 

— Хтось їде! — сказав Копчук та припав до землі, 
прислухаючись. Молодий хлопець недавно прибився до 
ватаги, бо дезертир із царської армії. Кармалюк любив 
його, як сина, Івана, бо хлопець був схожий на нього. 
Тільки син під Баром з другою ватагою, лякає панів від 
імені Кармалюка, та бере з них данину для бідноти. 
Кармалюк припав до землі, та сам послухав, але нічого 
не почув.  

— Чекаємо, — сказав він, спираючись на 
розлогого дуба біля дороги, під яким вони полювали на 
здобич. Копчук стояв з другої сторони дуба та, через 
деякий час, став щось бубніти під ніс і Устим 
прислухався: 

                                                           

44  кучма — велика чуприна, волохата висока шапка. 
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 — За Сибіром сонце сходить, 
 Хлопці, не зівайте, 

 Ви на мене, Кармалюка, 
  Всю надію майте! 

 
Устим усміхнувся, та не став зупиняти Копчука – 

хай бубнить, бо чекати та доганяти важко. А пісню не 
дарма склали, бо степового орла не втримаєш в клітці; 
то не балабан45, якому надягли на голову клобук46 і він 
мовчить – орел любить небо та волю. Час тягнувся, бо 
вже декілька годин сидять вони у засідці на Шпаковому 
шляху, який назвали ім'ям гайдамака Шпака. Той, сто 
років тому, частенько тут чатував на панів та їх гаманці. 

— Їде! — знову сказав Копчук, а Кармалюк навіть 
розсердився – який нетерплячий! Але виявилось, що 
Копчук мав рацію, бо Устим і сам почув, як колеса 
підстрибують на грудках. Копчук перебіг на ту сторону 
дороги, а Кармелюк вийшов на шлях та став посередині. 
Стукіт коліс наближався й Устим почув голос їздового, 
який підганяв коней. Наразі на повному ходу коні 
зупинилися, бо Устим взяв їх за збрую, а із карети 
почувся голос: — Что там, Иван47? 

— А те, пане, що ви нам винні гроші, — сказав 
Устим, тикаючи пістолетом в товстий живіт пана. В 
темряві Кармалюк розгледів генеральську форму й 
усміхнувся – у цього пана є гроші. 

                                                           

45  балабан — великий птах для соколиного 
полювання. 
46 клобук — шапочка, яка закриває очі сокола. 
47  Що там, Іван (московська мова) 
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— Я граф Вицентий Красинский, генерал от 
кавалерии! 48  — фальцетом вигукнув генерал, а 
Кармалюк усміхнувся та сказав: — От і добре, що 
генерал, бо знаєш, як ця штука працює, — він направив 
пістолет на голову генерала та промовив:  

— Я Кармалюк! 
В цей час Копчук підсів до їздового та сказав: 
— Ми почекаємо, бо ніч така довга! 
Почувши, що відомий на всю округу розбійник 

Кармалюк не один, пан побілів, що було видно навіть у 
пітьмі, та поліз до кишені. 

— Это всё, что у меня есть 49 , — трохи 
розлючено сказав генерал, подаючи Устиму товстий 
гаманець. Кармалюк розстебнув та заглянув всередину 
– цього вистачить на добре село. 

— Бувайте здорові, пане генерал, — усміхаючись, 
сказав Кармалюк, козирнувши графу, та додав:  

— Наступного разу беріть два гаманці, бо інакше 
не пропустимо. 

Копчук стьобнув коней та зіскочив з передка, а 
карета рвонула, наче за нею гнались біси, а бідний граф 
витирав рясний піт на лобі та дякував бога, що легко 
відскіпався від Кармалюка. На ранок у першому селі 
коло шляху вдовиці з дітьми та бідні кріпаки знайшли на 
порозі своєї хати хто срібний карбованець, хто купу міді, 
а хто злотий, а то й два. 

— Хай тобі бог помагає, — дивлячись прямо на 
Фате, промовила якась молодиця з двома дітьми: 
хлопчиком та дівчинкою. Від її слів Фате розплакалась, 
хоч не мала відношення до подарованих грошей, а 

                                                           

48  Я граф Віцентій Красінський, генерал від кавалерії 
(московська мова) 
49  Це все що у мене є(московська мова) 
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молодиця витягла звідкись смугасту хлопавку та 
промовила:  

— Спостереження зняте: 06 Елєть 7339 колір 
срібно-золотий, настрій ностальгічний … 

— Ти плачеш? Тобі боляче? — спитала молодиця 
і Фате відповіла: — Я дивуюсь гарній людині, 
Кармалюку! 

— Звідки ти знаєш Кармалюка? — здивувалась 
молодиця, а її опес дивним чином нагадував опес Васі.  

— Я його бачила у ві сні, — сказала Фате та 
побачила, що на неї знову падає небо». 

*** 

Мурде Лопе відкрив очі та зжер своє серце, що 
стирчало в роті, а потім облизав закривавлену пику та 
запитав у відеокамери: — Ну, як? 

Відеокамера мовчала, а Ларте, спостерігаючи за 
своїм помічником, який грав роль Лопе, подумав, що з 
цього інопланетянина такий же мурде, як робота морве. 
Якби на місці робота був будь-який морве, він би 
обов'язково викрив фальшивого мурде. Коли Туманний 
Кіт з'явився перед нумесом Ларте, той презирливо 
повідомив:  

— Йдемо та заарештуємо цього робота та його 
зграю. 

Кіт не став доводити Ларте, хто тут головний, і 
вони відправилися на зупинку кана, де зібралася тепла 
компанія вбивць. 

— Як ти нейтралізуєш робота? — поцікавився 
нумес Ларте, немов план упіймання злочинців справа 
вирішена, і кіт повідомив: — Простіше простого – я 
спалю його електроніку. 

— Гуманно, — сказав Ларте, який збирався 
познущатися з робота для перевірки його стійкості до 
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тортур. Як вони думали, трійця перебувала на зупинці 
кана.  

— Коли нейтрализуешь робота, затримай морвіну, 
— сказав Ларте та додав: — А я займуся мурдене Уве. 

Спогад про морвіну нагадав коту, як вона 
шмякнула його між ніг, але в цей раз він не піддасться 
на такий розлучення. Як вони думали, вся шайка, Йоде, 
Ете та їх робот, знаходяться на зупинці кана, на який 
вже оголосили посадку. Кіт підскочив ззаду до робота та 
шандарахнул його розрядом. Очі Уве-Вяка закрутилися 
на всі боки, і він з металевим гуркотом гепнув на підлогу 
з ґране. 

— На всі боки! — крикнув Йоде та побіг уздовж 
перону, а за ним помчав нумес Ларте. В цей час кан 
рушив і кіт стрибнув на платформу, бо Ете не збиралася 
нікуди бігти. Тільки він піднявся на задні лапи, як відчув 
удар між ніг та, як куль, упав під колеса кана. Його 
акуратно розрізало уздовж. Ете сіла на сидіння та 
заспокоїлася. Дивний приставучий рудий тип, що 
пропонує всім еліксир молодості, виявився 
провокатором та помічником нумеса Ларте.  

Добре, що вона вивела його з ладу та можна 
спокійно їхати в Халлерод, щоб убити мурде Халле. 
Найцікавіше почнеться тоді, коли всі мурде виявляться 
убитими та настане черга вбивць ліквідувати один 
одного. Тоді всяка дружба та тимчасові союзи 
закінчаться, і якщо доведеться зіткнутися з Йоде, то 
вона його, звичайно, не помилує. Хоча, як товариш, він 
гарний! Кан виринув між гір, які прикривали місцеве 
світило, але все одно на Ете повіяло таким жаром, 
немов вона потрапила в жерло вулкана. 

— Кан прибуває в Халлерод, — оголосив канате, 
і Ете зітхнула, немов стомилася, коли очікувала цей 
момент. Як тільки кан зупинився, вона зіскочила з 
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платформи та рішуче попрямувала в бік житла мурде 
Халле. Зупинившись біля лабораторії мурде Халле, Ете 
забралася на стінку протилежної дерода та накинула на 
себе ще одну дімензіальну сіточку. Нікому не видима, 
вона спостерігала за деродом мурде Халле, щоб 
вибрати слушний момент та позбавити його життя. 
Оскільки, нічого не відбувалося, а зайві морве тут не 
шастали, то Ете навіть задрімала та трохи не звалилася 
зі стіни. Добре, що її організм зреагував, і вона ледь 
утрималася. А далі сталася дивна річ! 

Вона в цей час як раз дивилася на дерод Халле, 
який виглядав як куб без вікон, бо в ньому мурде не 
тільки жив, але тримав там лабораторію та робив 
досліди, створюючи халле. Вона спостерігала за єдиним 
входом в будинок, коли перед її очима з повітря з'явився 
відомий рудий тип, якому вона нещодавно зробила 
боляче, врізавши йому ногою між задніх лап. Рудий тип 
з'явився так раптово, що Ете трохи не звалилася по-
справжньому. Вона сама бачила, як кан перерізав його 
вздовж тіла, а тепер він живий та неушкоджений треться 
біля дерода мурде Халле.  

Цілком можливо, що цей типчик – бжуй, тільки не 
носить синю форму. Типчик, що з'явився з повітря, 
спритно приземлився на пісок та попрямував до куба. 
Відкривши двері, рудий бжуй озирнувся, і Ете здалося, 
що він її бачить. Тільки зараз вона помітила, що рудий 
тип не цілий, а тільки одна половинка. Двері за бжуєм 
так голосно грюкнули, що Ете навіть здригнулася.  

«Добре, що я вирішила поспостерігати за деродом 
мурде Халле! — подумала Ете. — Тепер я знаю, що у 
мурде в гостях рудий бжуй та буду втричі обережна!» На 
Халлерод опустилася ніч, а вгорі палахкотіли зеленим 
світлом пилові космічні хмари, підсвічені яскравими 
надновими зорями, так що Ете могла спокійно 
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спостерігати за лабораторією Халле. Більше ніхто не 
з'явився до самого ранку. Халлерод перебував у довгій 
ущелині й морве бачили місцеве світило всього два рази 
в день: вранці та ввечері.  

Якраз починався ранок, коли з'явився дивний 
морве, який чомусь натягнув на обличчя маску з круглим 
склом та гофрованим хоботом, а ще перелякано 
озирався навколо. Він швидко обертав голову на всі 
боки, наче за ним хтось гнався та нишпорив то туди, то 
сюди, наче щось шукав. Морве пронісся повз дерод 
мурде Халле та зник за рогом. Потім з'явилася дивна 
морвіна, яка теж ходила на всі боки, а потім відкрила 
двері в лабораторію мурде Халле та помчала далі.  

З іншого боку дерода мурде знову з'явився 
безглуздий морве, який понісся до відкритих дверей 
лабораторії Халле й Ете злегка розгубилася. 
Дивакуватий морве заскочив усередину лабораторії та 
пропав. «Дивно день починається!» — подумала Ете, 
спостерігаючи незвичайних морве. Дивацтва не 
скінчилися, бо перед деродом мурде знову з'явилася 
морвіна, яку Ете вже бачила.  

Вона як і раніше неадекватно поводилася, 
хиталася з боку на бік та безглуздо махала руками, 
немов її вкусила жужа. Морвина підійшла до дверей, 
зачинила їх та покрутила якийсь прилад, після чого 
постояла, спираючись на двері, а потім відкрила та 
хотіла увійти. Зробити це не вдалося, бо на неї 
вивалився якийсь морве, який хитався на всі боки, 
ледве не падаючи. Морвина пірнула всередину 
лабораторії, а Ете стала роздивлятися морве, бо він 
здався їй знайомим.  

«Та це ж... мурде Халле!» — впізнала Ете та 
стрепенулася. Вона дочекалася, поки мурде завернув за 
кут дерода, на якому вона сиділа. Ете зняла з себе 
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дімензіальну сіточку та зістрибнула вниз зі стіни. На 
протилежній стороні вулиці з дерода мурде Халле 
вийшла морвіна, яка тягла за собою морве в протигазі. 
Рудий бжуй кудись пропав.  

В інший час вона поцікавилася, що там 
відбувається, а зараз Ете не до цього, їй потрібно вбити 
мурде Халле. Вона наздогнала мурде, але він 
поводився, як і всі інші морве, що зустрілися їй сьогодні: 
метався по дорозі, розмахував руками та казав щось 
нерозбірливе або вив, як якийсь звір. «Менше про це 
думай та роби свою справу!» — підказало її внутрішнє я, 
і вона підійшла ближче до мурде.  

Мабуть, він відчув рух за своєю спиною, бо 
зупинився та розвернувся до неї. Обличчя мурде 
дивним чином змінювалося: то перетворювалося в 
божевільну пику, то Ете в ньому бачила Халле, а то і 
зовсім здавалося, що це рудий бжуй з вусами сторчма. 
До речі, про бжуїв! Як тільки вона використає свою 
додаткову дімензіальну сіточку, так відразу тут 
з'являться бжуї. Не виключено, що рудий бжуй з'явиться 
першим, а Ете не хотілося б з ним зустрічатися.  

Тому вбивство слід здійснити швидко. Вона 
накинула дімензіальну сіточку на мурде Халле та кинула 
в неї йофе. Вплив стрічкової тварини виявився 
негайним: мурде Халле на очах став зменшуватися, 
попри те, що його дімензіальна сіточка працювала на 
повну потужність. Незабаром мурде перетворився в 
маленьку точку, охопленої червоним вогнем, а повз вуха 
Ете щось з виттям пролетіло.  

Їй довелося повернутися назад, до дероду мурде, 
бо попереду вона помітила якусь морвіну та не хотіла 
світитися на місці вбивства. Біля дерода сиділа все та ж 
дивна морвіна, а біля неї на піску лежав морве, з якого 
вона намагалася зняти протигаз. 
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— Ви заарештовані за вбивство мурде Халле! — 
почула Ете та підняла руки. 

*** 

«Небо, яке падало на неї, раптом зблідло, а потім 
повільно занурилося у темряву. З’явилися зорі, але не 
такі, як на планеті Аре, барвисті та соковиті, а наче хто 
пробив на темному панцирі неба маленькі дірочки й 
через них струмениться денне світло. Всупереч небу, 
внизу нічого не видно, хоч в око стрель. Тільки чути, як 
щось торохтить по дорозі на засохлих грудках, та ще 
долітало глухе дріботіння кінських ніг. Зрідка якийсь із 
коней раптом захрипить зненацька, то аж моторошно 
стає, а по шкірі Фате відразу біжать мурахи й вона з 
відразою згадує тарганів мурде Уве та мурде Шибе.  

Наче заблукавши, на небо вискочив молодий 
місяць, та висунув гострого носа із-за хмари. Тільки 
чогось злякався та знову сховався, бо видно узрів таке, 
що й для неба аномалія. Воно й не дивно, бо на підводі, 
що одинаком рухалася сільською дорогою, 
подорожувала Смерть.  

Вона лежала на возі поруч з чоловіком з блідим 
жовтуватим обличчям, якому так гарно пасували вуса та 
чорні брови. На лобі у чоловіка була чорна зловісна 
мітка, яку ставить страшна господиня потойбіччя. Видно 
та Смерть давно шукала свого коханого та незримо 
чекала на нього, бо дороги, які він вибирав, проходили 
близько до неї.  

Тож вірніше Смерті нікого в чолов’яги не було, а 
тим, що здавалися вірними, віри не стало. Смерть 
ходила поруч, як був живий, тож не кинула його 
напризволяще й по смерті. Попереду хтось їхав їм 
назустріч і зупинився, та крикнув із темряву:  

— Хто ви будете? 
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— Кармалюк! — гукнув старий дід Ілько, що сидів 
на передку воза та почув, як попереду заметушилися, а 
потім затріщали кущі на узбіччі, бо хтось розвертав воза 
чи бричку, а можливо й карету, а тоді вже голосно 
загукали на коней, ляскаючи батогом. Загуркотіло та 
стихло в далечині, а Ілько зупинився, набив люльку 
тютюном з материнкою та м’ятою, затягнувся і тільки 
тоді усміхнувся й сказав:  

— От дурні! Кармалюка й мертвого бояться.  
Що дивно, не тільки паничі, а й всяка дрібнота, що 

супроводжує тління, не брала тіло Устима. Воно 
перетворилося на святі мощі, які не лякали селян, як 
мусило бути, а спонукали молитися за його душу. Тож 
те, що задумали паничі, перетворилося не в 
демонстративну кару розбійника в науку іншим, а на 
парад його народної слави. 

— Спи, друже, вже ніхто тебе сьогодні не 
потурбує, — сказав Ілько, шукаючи рукою обличчя 
Кармалюка. 

— Як таке сталося? — спитала Фате і дід Ілько, 
трохи здивований її присутністю, повернув в її сторону 
голову. «Він мене бачить?» — здивувалася Фате та 
тільки зараз зрозуміла, що дід сліпий, і то, мабуть, був 
іще один намір панів, щоб блукав віз по світу зі сліпим 
їздовим та привчав селян до покори, бо всім, хто 
супроти панів, так буде: виколють очі або застрелять. 

— Було це так, — сказав дід Ілько та додав: 
— Спостереження: 5 Хейлєть 7344, колір 

шляхетний, розбійницький ... 
Фате знову понесло в небо, а віз пропав у темноті. 

Злетівши на небеса, вона спікірувала та полетіла вниз, а 
коли розкинула своє тапі, то політ вирівнявся і Фате 
знову глянула вгору, але ні місяця ні блискучих зір не 
побачила, бо пішов рідкий дощ, наче оплакуючи 
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народного героя. Дуже швидко сліпий дощик вирішив, 
що виконав свою місію та використав свою нічну норму 
води, а щоб переконати в цьому всіх, то вже прокапав 
деінде та спроквола. Хмари ще не випустили з обіймів 
молодого місяця та щось з ним робили в темряві, 
мабуть, осипали його мокрими поцілунками, тому зорі 
змогли продзьобати небо та знов підсвітити те, що 
відбувалося на землі. Фате помітила якусь чорну 
мінливу ковдру та спустилася трохи нижче. Ковдра 
скоро перетворилася на густий ліс, ледь підсвічений 
зірками на небі. В пітьмі на галявині вона вгледіла дві 
постаті в темних чумарках50, які кудись прямували.  

В одній постаті Фате впізнала Кармалюка, який 
підняв вгору своє обличчя, немов би чекав її внизу. Він 
вже був не молодий, але все такий же бадьорий, як і 
раніше. Його лице, розписане довгими роками в 
в’язниці, умилося рідким та теплим для осені дощиком, 
відтануло, а посмішка, яка гайнула мимоволі, личила 
людині доброчесній, а не такому розбійнику, як казали 
пани. 

— Що мене чекає? — мовчки питав у неба 
Кармалюк, а Фате зрозуміла, що він розмовляє не з нею, 
тому з посмішкою сказала: — Тебе чекають інші. 

Їй стало цікаво, яка причина його посмішки та куди 
линуть думки Кармалюка і тому вона запримітила одну, 
та й помчала вдогін. А Кармалюк крім думок про жадані 
розмови з любою Уляною та товаришами, прокручував в 
голові недавню пригоду у селі, коли він, після вдалого 
полювання на вельможних панів, роздавав гроші бідноті, 
та запрошував до себе в загін. 

                                                           

50  чумарка — приталений в стані, однобортний 
верхній чоловічий одяг, довжиною до колін, з тонкого 
сукна. 
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— Волю не купиш за гроші, — сказав Кармалюк, 
— За неї платять кров’ю. Пани, а особливо орендарі, 
зовсім озвіріли, по три шкури спускають з селян, 
заставляють робити на панщині не три дні, як давно 
записано в указі царя, а всі шість, а на своєму полі 
селянин працює хіба що в неділю. 

Селяни загуділи та закивали головами, але деякі з 
них сторожко озирались по сторонах, остерігаючись, аби 
сусід не доніс місцевому пану чи орендарю про їхні 
настрої. Кармалюк аж звірів, коли бачив їхню непевність 
та боягузтво, бо чому би не згадати часи Гонти та 
Залізняка, щоб вкоротити віку багатьом панам, та 
примусили їх поважати працю селян.  

Ото якби громадою посунулись на панів, щоб 
утекли до своєї Варшави чи то в холодну Москву, та й не 
повертались більше ніколи. «То не громада, — бідкався 
Устим, дивлячись на опущені голови й шукаючи очі, які 
дивляться прямо, — де ті гайдамаки, по яких слава 
йшла по всьому степу!» Так уже скоїлось, що Устим все 
життя рівняв панів з селянами, бо у перших забирав, а 
давав другим.  

Як тільки Кармалюка випускали з в'язниці, так 
зараз же він збирав навколо себе скривджених та 
знедолених і тоді по всій Подолії спалахували маєтки 
панів та орендарів, а чутки про відважного отамана 
розлітались по всій Україні. Під його крила збігались 
втікачі з царської армії, міська біднота та збідніла 
шляхта. От і зараз Кармалюк готував велике повстання, 
та хотів поспілкуватися з товаришами, яких запросив до 
хати Улянки, та дізнатися, що люди кажуть та які настрої 
у селян. 

Турбувала одна думка, бо як хто прохопиться 
словом, та візьмуть Улянку пани й стануть катувати та 
випитувати, а вона не стерпить болю? Устим навіть 
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став, притуливши лоба до першого ліпшого дерева, а 
потім подумав, що таки ні, треба йти, бо то не його 
забаганка, хоч і радий бачити Улянку, а народна справа. 
Іван, син Устима, зупинився коло батька та мовчки 
чекав, плекаючи надію, що батько далі не піде та 
повернеться в ліс. В цей час Фате опинилась коло 
одинокої хати в густому садочку, який природно 
переходив в ліс, а думки Устима, що линули попереду, 
не вагаючись, пірнули в вікно, яке блимало хитким 
світлом від свічки.  

Фате не стала обминати ганок, щоб потрапити в 
вікно, а пройшла через стіну в сіни та мало не закричала 
– зліва в коморі, навпроти вхідних дверей, за фіранкою з 
нарізаного очерету на нитці, сиділо три чоловіка та 
блимали в темноті очима. Оговтавшись та 
придивившись, Фате побачила, що один з трьох, 
шляхтич, ще зовсім юнак, тримає напоготові рушницю. 
Зліва від нього сидів лисий чоловік з палашем 51 , а 
справа суворий та кремезний дядько с мотузкою та 
палицею. 

— А як куля його не візьме? — тихо прошептав 
кремезний дядько з мотузкою, а шляхтич шикнув на 
нього та відповів: — Тихіше, Трохим, бо почує, — 
помовчавши, молодий пан поважно промовив: — 
Візьме…я рушницю срібним ґудзиком зарядив… 
заговореним... 

Шляхтича звали Федір Рутковський та був він 
наречений дочки місцевого посесора52  Хлопицького, а 
лисий чоловік – Петро, кухар посесора. Кремезний 
дядько Трохим служив конюхом Хлопицького. «Он воно 

                                                           

51  палаш — холодна зброя, прямий і довгий меч з 
складним ефесом, що захищає руку. 
52  посесор — орендар маєтку. 
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що! — подумала Фате, — тут засідка. Треба Кармалюка 
попередити». Вона не відразу кинулась назад, до 
Устима, а ковзнула через двері, щоб побачити, хто є в 
хаті. Фате угледіла двох жінок, які стояли коло печі та 
про щось перешіптувались між собою.  

Та, що красивіша та дуже засмучена, то певно 
Уляна. Вона називала другу жінку Варварою і та 
приходилась їй сестрою. За фіранкою на печі сиділи ще 
два гицлі53, які теж про щось тихо бубніли, аж Варвара 
на них цикала. Один з них був шляхтич, Войцех 
Статкевич з рушницею, а другого з ломакою він називав 
то мельником, то Семеном.  

На обличчі Уляни був розпач, а Варвара про щось 
її умовляла. Як зрозуміла Фате, то Варвара зрадила 
сестру та повідомила шляхту про візит Кармалюка. День 
назад син Устима, Іван, заходив в гості та повідомив, що 
батько хоче завітати до Уляни. Устим іноді заходив до 
Уляни, бо вона жінка Прокопа, племінника Кармалюка, 
та у неї він зустрічався з побратимами.  

Іван, навпроти, вважав негідним, що батько 
приятелює з заміжньою Уляною, чоловік якої сидить в 
казематі десь під Тобольськом. Фате хотіла покинути 
хату, але мало не перелякалась, бо почула стукіт у 
вікно. Уляна майнула до вікна та посунула в сторону 
фіранку. Аж відсахнулась, бо в неї втупилась гострі очі 
Устима.  

— Заходь, — сказала Уляна, а сама махає руками 
– іди звідси! Вона вискочила в сіни й зняла гачок з 
дверей, та стала на порозі, як стіна. Кармалюк 

                                                           

53  гицель — (пол. Hycel; нім. Hitzel) живодер, особа, 
що займається в містах виловом бездомних тварин: 
кішок, собак. 
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відсторонив Уляну та заглянув в хату, а коли побачив 
тільки Варвару, то заспокоївся. 

— Тікай! — крикнула Фате, та її ніхто не чув. 
Тільки Кармалюк витягнув пістолета й звів курок, 
почувши якесь шарудіння та глянув на Уляну.  

— Хто там? — показав він на темні сіни.  
— Та то вівці. Дай но я їх вижену надвір, бо вже 

ранок, — сказала Уляна, відтісняючи Кармалюка до 
дверей. Шляхтич Рутковський аж зубами скрипів, бо 
Уляна перекрила поле для прицілу. 

— Ще рано їх виганяти, та й надворі дощ, а скоро і 
хлопці прийдуть, — сказав Кармелюк та мало не запхнув 
її в кімнату. 

— Тікай! — з відчаю крикнула Уляна, а 
Рутковський натиснув на гачок рушниці. Важкий срібний 
ґудзик пробив високе чоло Кармалюка. Фате відчула ту 
кулю у своїй голові, але не вмерла, як Кармалюк, а 
побачила, як заридала Улянка, та впала йому на груди. 
Стіни стали наче прозорі, тож Фате помітила Івана, який, 
почувши постріл, негайно подався до лісу, бо батько, 
перед тим, як зайти в хату, його попередив:  

— Почуєш постріл, відразу іди геть! 
Почули постріл побратими, то теж повернулися 

хто куди: чи додому, чи знову в ліс. Час швидко 
закрутився, як вода в коловерті, і перед Фате майнула 
картинка, на якій шляхтич Рутковський отримує свої 
тридцять срібників з рук московського царя Миколи I, а 
Улянка іде на каторгу, зв'язана металевим цепом зі 
своєю сестрою зрадницею. 

— Спостереження зняте: 06 Хейлєть 7344 
колір срібний з кров’ю, настрій сумний-мінорний, — 
повідомив не дід Ілько, а Іван, син Кармалюка, може й 
не син, а хтось схожий на нього, тільки с опесом.  
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— Тобі краще? — спитав він. Фате розгледіла, що 
це не Іван, а Вася, який схилився до її обличчя та 
тихенько сказав: — Добре, що ти прийшла в себе».  
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Реплікація тринадцята. Ґране 
Безмежна пустеля, розпечена до згубної спеки, не 

давала шансів вижити, але точно гарантувала смерть. 
Помирати нікому не хотілося, принаймні, ніхто з 
присутніх не бажав відійти у вічність зараз. Рекле, 
дивлячись на сліпучу жовтизну, розгублено запитала:  

— А куди нам іти? 
— Я вважаю за краще подорожувати каном, — 

сказав Трутте, зупинившись поруч з нею.  
— Ти забув, що я бжуй, — сказав Окоте та хотів 

увімкнути кап, але Жюле його зупинив: — Ти упевнений 
в тому, що нас не посадять в яму або за ґрати. 

— Мене точно не посадять, — сказав Окоте та 
включив на капі виклик нумів. 

— Ну, ти тварюка! Щоб тебе ще морвяко зжерли 
папухи! — обурено сказав Жюле та поліз битися до 
Окоте, але той підняв його, зібравши в кулак тапі на 
грудях морвяко, і той безпорадно перебирав ногами в 
повітрі. 

— Щоб зайняти місце кантера не потрібно 
розводити сентиментів, — відповів Окоте та додав, 
поглядаючи в жовту даль: — Здається, я вже бачу бжуїв. 

— Так, — погодилася Рекле, махнувши рукою у 
його вуха, та з посмішкою додала: — Здається, нам теж 
пора. 

Рекле стала поруч з Трутте, і вони зникли. 
— Ось тварюка! — обурився Окоте, опускаючи 

Жюле на пісок. — Вона у мене на очах вкрала мою 
дімензіальну сіточку та використала її для переміщення. 

— Так тобі й треба! — мстиво сказав Жюле та 
демонстративно відійшов в сторону. 
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— Хто використовував дімензіальну сіточку? — 
запитав один нумів і Жюле з сарказмом повідомив: — 
Ось цей морве. 

— Я бжуй! — вигукнув Окоте, але другий нум 
заперечив, витягуючи з тапі сепп: — У тебе немає 
сіточки – ти ніхто. Якщо зробиш один невірний рух, твоя 
голова полетить з плечей. 

— Запитайте у нумеса Ларте, він підтвердить! — 
вигукнув Окоте, а перший нум повідомив: — Нумес 
Ларте якраз зайнятий допитом морве, підозрюваних у 
вбивстві мурде Халле. Ти вбив мурде Халле та тільки 
що перемістився сюди. 

— Я підтверджую! — сказав Жюле. — Тут нікого 
не було, а потім з'явився цей морве та ще хотів зняти з 
мене дімензіальну сіточку. 

— Ти... ти! — вигукнув Окоте, але його підхопив 
нум та потягнув по повітрю. Другий нум підійшов до 
Жюле та сказав: — Поки ти морвяко, але станеш гідним 
морве! 

Він витягнув з тапі синій значок та причепив його 
на груди Жюле, після чого, з почуттям виконаного 
обов'язку, злетів та помчався наздоганяти свого 
напарника з полоненим Окоте. 

Коли нуми зникли в жовтій пустелі, Жюле витягнув 
з тапі свисток з уве та приставив його до рота. Якби 
поруч стояв якийсь морве – він би нічого не почув. 
Спостерігач, який має пильне око, помітив би, як у 
жовтій далині видалася темна крапка, яка 
перетворилася на чорну птицю. Цю птицю мурде Торе 
називав Вороном, після того, як вона принесла йому 
лист, що його згубило.  

Жюле нашептав щось птахові, і він злетів з його 
плеча, ледь не перекинувши морвяко на пісок. Жюле 
проводив птицю поглядом, а потім спустився до входу в 
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підземне царство та там залишився, не наважуючись 
сунути носа туди, де царює халле та тисячолітні зюди... 

*** 

Туманний Кіт, отримавши від Ете удар ногою в 
потаємне місце, звалився під рейки кана та був акуратно 
розрізаний в довжину на два коти. Два котячих тіла, 
керовані Туманним Котом, кинулися за каном, що 
відходив, та, все-таки, наздогнали його. Скочивши на 
останню платформу, коти перелякали якусь морвіну, бо 
сіли на вільні місця поруч з нею. Однооких котів морвіна 
вважала мисливцями за чаками, тому попередила, 
звернувшись до них: 

— У мене немає чаків. 
— Сиди тихо, — одночасно сказали коти, чим ще 

більше налякали морвіну: бо котів на планеті Аре не 
водилося, та ще й перерізаних навпіл, то вона прийняла 
їх за інопланетян, в чому, між іншим, не помилилася. 
Тому, що деякі інопланетяни подорожували по Всесвіту 
в пошуках сексуальних збочень, то морвіна запідозрила 
котів саме в цьому та тому збрехала:  

— Я ще морвяко й у мене немає статевих ознак. 
— З чим тебе і вітаю, — сказали коти, 

розглядаючи її пружні груди, та знову нагадали: — Сиди 
тихо! 

По тому, як коти уважно дивилися вперед, морвіна 
зрозуміла, що вона їм не потрібна, а джерелом їх 
інтересів є морвіна, що сидить на сусідній платформі. 
Трохи заспокоєна цією ситуацією, морвіна теж стала 
спостерігати за невідомою, яка так цікавила котів. 

— Ну, Ете, тримайся! Дорого ти мені заплатиш за 
зганьблену честь, — сказали коти, бо «честь» досі трохи 
боліла, нехай і розділена на дві половинки. Морвина 
зрозуміла, що незнайомку звуть Ете, тільки незрозуміло, 
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чим вона нашкодила цим інопланетянам. «Можливо, 
вони домагалися її, а вона їм відмовила!» — подумала 
морвіна та заспокоїлася – не її справа, що з Ете 
зроблять інопланетяни. 

Коли вони приїхали в мурдеон Халле, один кіт 
залишився на кані, який вирушав назад, в Лорерод, щоб 
спостерігати на зупинці за всіма, хто вирушає в 
Халлерод. Інший кіт не спускав з Ете своє єдине око, до 
того ж став невидимим, щоб себе не виявити. Як і думав 
кіт, Ете вирушила до дероду Халле. Вона вилізла на 
стінку дерода, що стояв навпроти житла Халле, і 
Туманний Кіт не втримався та налякав її, випавши з 
повітря перед її носом.  

Попри те, що вона злякалася, Ете залишилася на 
місці, і кіт вирішив її розіграти. Він пішов до мурде Халле 
та наплів йому купу всяких дурниць, а потім сховав його 
в закритому боксі, а ключ забрав з собою. 
Перетворивши себе в мурде Халле, Туманний Кіт 
залишився в лабораторії, чекаючи чергових мишей, 
тобто, убивць. Кіт навіть заснув, бо ніхто, в тому числі й 
Ете, не збирався вбивати мурде Халле.  

Розбудив його якийсь морве в протигазі з одним 
скляним віконцем і кіт зрозумів, що має справу з 
божевільним. Спроба прочитати його думки теж не 
вдалася, бо в голові морве був такий сумбур, що 
Туманний Кіт боявся за свою психіку. Морве дивно 
обертав свою голову на всі боки, наче за ним хтось 
гнався та нишпорив очима туди й сюди, наче щось 
шукав. Поки кіт спостерігав за морве, температура в 
приміщенні впала до мінус шістдесяти градусів, і кіт не 
розумів, кому це треба морозити божевільного морве. 
Туманний Кіт підійшов до дверей, але вона виявилася 
закритою. Він не став нічого робити, чекаючи, що буде 
далі.  
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Ззаду почувся стук, і кіт обернувся. 
Заморожений морве впав на підлогу, але 

Туманний Кіт не став його рятувати, бо цей Всесвіт вже 
сформовано, тому нічого руйнувати його струнку 
структуру з-за якогось морве. Раптом, Туманний Кіт 
відчув у своїй душі щось дивне: як ніби в неї вселився 
ще хтось, і в ту ж мить перестав володіти своїм тілом. 
«Так що ж це за планета така!» — обурився Туманний 
Кіт, намагаючись заволодіти своїм тілом, але не тут-то 
було – чиясь сутність забрала управління на себе. 
Туманному Коту вдалося відвоювати очі й він став 
спостерігати, що діється навколо. Мало того, що кіт не 
міг керувати своїм тілом, так ще й думки плуталися. Кіт 
подумав, що повернулася його половинка, але вона 
поводилася так непередбачувано та по-хамськи, що 
Туманний Кіт у цьому засумнівався. 

Двері відчинилися, і він побачив Сюре, одну з 
претенденток на місце кантера. Вона кинулася до 
замерзлого морве в протигазі та потягла його до виходу. 
В цей час Туманного Кота у вигляді мурде Халле не по 
своїй волі понесло на вулицю, де він ясно усвідомив, що 
хтось окупував його тіло.Спроба керувати кінцівками не 
вдалася, бо тварюка, яка окупувала тіло кота, дійсно, 
була божевільна, і домовитися з нею виявилося 
нереально. Хіба що шандарахнути по тім'ячку, але кіт не 
знав, як це позначиться на його свідомості. Кіт 
спробував заговорити, але з рота мурде Халле, в якого 
кіт на час перетворився, мчали безглузді звуки. В цей 
час ззаду почувся тупіт і кіт, якимось чином обернувся. 
Можливо, що це зробив божевільний, який сидить в 
голові, а не кіт. 

Головне те, що Туманний Кіт побачив Ете. 
Її наміри були написані на її обличчі, і кіт подумав, 

що зараз помре. Тоді обрушаться Всесвіти, але 
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внутрішній голос підказав: «Чи не все одно!» Кіт відчув, 
що на нього накинули дімензіальну сіточку та 
заспокоївся – в сіточці ще ніхто не вмирав. Потім Ете 
щось кинула всередину сіточки та закрила замок зовні. 

Світ миттєво зіщулився в точку, але перед цим кіт 
відчув звільнення: створіння інстинктивно відчуло 
небезпеку та за мільйонну частку секунди з виттям 
покинула голову кота. Туманний Кіт не встиг зітхнути, як 
його видерло з тіла. 

А далі був морок. 
*** 

— Добре, що ти прийшла в себе, — сказав Вася, 
нахилившись до неї та ледь не торкаючись її губ. 

— Де ми? — запитала Фате, а Вася відповів: — У 
тебе вдома. 

Фате підняла голову та побачила, що вони з 
Васею знаходяться на зупинці кана. Ґранерод не дуже 
щедрий род на морве у порівнянні з іншими 
мурдеонами, що, загалом-то, не дивно – крім ґране тут 
нічого цікавого немає. Рідкісні любителі длубатися в 
горах, маючи надію знайти який-небудь цінний ґране, не 
часто відвідували Ґранерод, а набагато частіше 
плуталися в гірничих виробках та гинули. Багато 
схилялися до останньої надії та використовували 
дімензіальну енергію сіточки, а місцеві бжуї, 
проклинаючи любителів, мчали їх рятувати, після чого 
надовго кидали їх в ями. 

Місцеві морве добували цінні ґране та робили з 
них вироби, щоб обміняти на інші чаки ближніх та 
дальніх мурдеонів. Це заняття було небезпечним, бо 
стародавні катакомби ніхто не підтримував в 
нормальному стані, там в будь-який момент могла 
обвалитися стеля або впасти стіна тунелю. Місцеві 
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морве жили в печерах, які раніше були входами в 
підземні виробки. Виробничі приміщення не зовсім 
відповідали найменуванню дерод, але на такі дрібниці 
ніхто з місцевих морве не звертав уваги – тут так звикли 
жити. Прямо біля зупинки кана на порозі своїх деродів 
стояли кілька морве та байдуже дивилися на Фате та 
Васю: мурдессе Ґране вони знали, а її попутникові, який 
на руках стягнув її з кана, нічого не пропонували, бо не 
зрозуміли їх взаємних відносин. 

— Ходімо до мене в дерод, — сказала Фате, 
пройшлася поглядом по морве та запам'ятала їх: якщо 
підуть плітки, що вона була без свідомості – мурдессе 
Ґране не забариться з ними розправитися. Мабуть, 
місцеві морве знали вдачу Фате, бо під її поглядом 
негайно відводили очі.  

Вася з цікавістю крокував поруч з Фате, уявляючи, 
як виглядає її дерод. Виявилося, що він видовбаний в 
скелі, а парадний вхід нагадував мініатюрний грецький 
палац. Коли вони зайшли всередину, житло Фате стало 
ще більше схожим на земне, мабуть, позначилося те, 
що вона не раз мандрувала на Землю, щоправда, 
невідомо, з якою метою: чи когось вбити, чи полювала 
за чаками. Ймовірно, вона користувалася кліптом, який 
споживає багато дімензіальної енергії та не кожному на 
планеті Аре таке задоволення по кишені. «Дурень, вона 
мурдессе Ґране та користувалася енергією, призначеної 
для мурде!» — вилаяв себе Вася, продовжуючи 
оглядати кімнату Фате.  

Вздовж стін з ґране, задрапованих якимось 
світлим плетеним матеріалом, розміщувалися полиці, на 
яких стояли різноманітні чаки, більшість яких вона 
привезла з Землі. Фате  бачила, як Вася з цікавістю 
розглядає її чаки та сказала: «Почекай! Я покажу тобі 
свій улюблений чак!» — та полізла в якусь нішу, звідки 
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витягла щось у брезентовому футлярі. Розстебнувши 
блискавку, вона витягла звідти гітару й почала щипати 
струни, слухаючи самотні звуки, що повільно затихали. 

Вася спостерігав, як вона гралася струнами, 
засміявся та сказав: — Це гітара! 

— Гі-та-ра? — з посмішкою повторила Фате та 
поцікавилася: — Я привезла її з Землі. Що це таке? 

— Це музичний інструмент, — сказав Вася та взяв 
гітару в руки. Підстроївши інструмент, Вася м'яко 
торкнувся струн пальцями та заспівав:  

Розцвітають яблуні в саду. 
Я до тебе ввечері прийду. 

Будемо до ранку,  
Чекати світанку, 

Кращої за тебе не знайду. 
Кращої за тебе не знайду. 
В моїм серці є одна мета. 

Зваблюють мене твої уста. 
То мені дарунки, 

Твої поцілунки, 
І твоя небесна красота. 

Дивлячись на Фате, Вася тихо закінчив: — І твоя 
небесна красота. 

— Як гарно, я не чула такої пісні, коли була на 
Землі, — сказала Фате, а Вася з посмішкою вколов: — У 
тебе не було часу, бо ти поспішала мене вбити! 

— Як добре, що у мене не вийшло, — сказала 
Фате. 

— Чому не вийшло, я був мертвий, коли кіт 
притягнув мене додому, — повідомив Вася. Фате 
дипломатично промовчала, а потім запитала: — А де він 
зараз? 

— Ти знову хочеш мене вбити? — запитав Вася, 
але Фате нічого не відповіла, тому додав: — Я сам би 
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хотів знати. Він обіцяв мамі за мною доглядати, але 
кудись змився. На вашій планеті є кішки? 

— Таких звірів у нас ніколи не було, — відповіла 
Фате та сказала: — Якщо чесно, то я завжди відчуваю, 
що за мною хтось стежить. 

— Туманний Кіт досить ледачий, щоб за тобою 
стежити, — хмикнув Вася та порадив: — Шукай 
спостерігача серед своїх ворогів. 

Він побачив на полиці з ґране кілька книг, які Фате 
привезла з Землі, та з цікавістю погортав їх. Виявилося, 
що книги про зброю, отруту та керівництва з 
виготовлення бомб. Вася посміхнувся, витягнув з кишені 
книжку та простягнув її Фате. 

— Що це? — запитала Фате. 
— Подарунок тобі, — сказав Вася. Фате погортала 

книгу та простягнула її назад: — Я такі книги не читаю. 
— Цю книжку мені подарували один родич та друг. 

Вона називається «Історії з України», — сказав Вася, 
взявши книгу та поклавши її біля себе. 

Раптово Фате спохмурніла, а потім ледь не 
вирвала книгу у Васі та стала гарячково гортати сторінки 
та читати. 

— Я читала цю книгу! — сказала Фате, а Вася 
здивовано запитав: — Коли? 

— Я читала цю книгу наяву... — затнулася Фате 
та додала: — Коли втрачала свідомість від болю. 

Вона дивно втупилася на Васю та запитала:  
— Ти її читав?  
— Я читаю її постійно, — відповів Вася. 
— Тут, на нашій планеті? 
— Так, — відповів Вася та запитав: — А що 

трапилося? 
— У нас з тобою зв'язок, — сказала Фате, — я 

читала її з твоєї голови. 
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— Значить, ми створені одне для одного, — 
сказав Вася та м'яко притулив Фате до себе. Вона якось 
дивно подалася назустріч та звалилася, як лантух, на 
Васю. Він, знаючи про хворобливий стан Фате, підняв її 
на руки та переніс на ложе. Фате залишалася без 
свідомості, і Вася подумав, що йому слід зробити їй 
операцію та витягти з тіла вакаря. 

Варіант вбити Фате, щоб разом з нею здох вакарь, 
не подобався Васі, бо ігри зі смертю не завжди 
закінчуються щасливо. Навіть його, Васю, коли він 
помер від отрути на кінчику меча, ледь відкачав Пилип, 
а дана процедура тривала кілька годин. Через те, що 
Вася мав добрі знання про людське тіло, то розумів, що 
Пилип, з його можливостями, фактично подарував йому 
нове життя. Вася вже давно сканував тіло Фате та знав, 
що воно схоже на тіло людей Землі, але все одно, є 
деякі відмінності в метаболізмі органів. Слова Тараса: 
«Головне – не нашкодити!» — Вася добре пам'ятав. Те, 
що Фате перебуває вдома, можливо, допоможе Васі 
вмовити її на операцію, але, знаючи характер Фате, він 
не наважувався їй це сказати.  

«А, якщо зробити операцію зараз, коли вона без 
свідомості?» — подумав Вася та став виготовляти 
інструменти. Використовуючи земну дімензіальну 
сіточку, це не важко, бо ніхто не помітить. Він підготував 
стіл, що стояв у кімнаті, та розклав на ньому 
інструменти, а Фате збирався утримувати в повітрі. 

Коли Вася закінчив всі приготування до операції 
та хотів вже підіймати Фате, він відчув, що в кімнаті 
хтось є. Обернувшись, Вася побачив якогось морве, 
вельми старезного, з пронизливими очима на блідо-
зеленому обличчі. «Ходяча смерть!» — подумав Вася, а 
морве запитав: — Що ти тут робиш? 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

385 

— Збираюся оперувати Фате, — сказав Вася та 
додав: — У її тілі знаходиться вакар. 

— Я знаю, — сказав морве та спитав, 
примруживши великі очі: — Так ти, значить, останній 

Вася зрозумів, що морве говорить про мурде, 
тому збрехав: — Так, я останній мурде. 

— Тоді я тебе вб'ю, — сказав морве та витягнув 
тонкий меч. Вася пізнав меч: таким клинок Фате вбила 
його. «Це її батько!» — подумав Вася та сказав: — У 
будь-якому разі залишиться Фате 

— Фате мені не перешкода, в крайньому разі, я її 
вб'ю, — відповів мурде Ґране. Вася, дивлячись на його 
безжальне обличчя, повірив, що він уб'є будь-кого без 
будь-яких докорів сумління, але все-таки запитав:  

— Хіба можна вбивати дочку, щоб отримати 
владу? 

— Влада така штука, якої хочеться завжди та 
багато – тут родинні зв'язки недоречні. Хіба на Землі 
королі не вбивали своїх дітей, а діти – батьків?  

— Ти знаєш, що я з Землі?  
— Я давно спостерігаю за тобою та Фате, крім 

того, про тебе розповідав твій батько. Він запросив тебе 
сюди, щоб ти розчистив йому дорогу, — сказав мурде 
Ґране. 

— Як він міг тобі розповісти, хіба ви дружите? 
— На планеті Аре ніхто не дружить. Тут 

домовляються на якийсь час. А у тебе його немає, бо ти 
помреш. 

— Я не хотів би вас убивати, — сказав Вася, 
витягаючи з-під тапі клинок, який виміняв у Йоде за 
авторучку та ручне дзеркальце. Побачивши, що ворог 
озброєний, мурде Ґране зосередився та почав кружляти 
навколо Васі, як кобра. Дане порівняння не здавалося 
перебільшенням, бо мурде Ґране став якось дивно 
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витягуватися. Крім рук з'явилися ще якісь лапи, які 
виглядали з-під тапі, що в одну секунду стало коротким. 
Витягнуте тіло, і справді, схоже на кобру, яка може в 
одну мить кинутись та завдати смертельний удар 
мечем. Вася зрозумів, що мурде Ґране вже давно став 
зюдом, тільки приховував це, бо зюда на поверхні 
негайно знищать нуми або бжуї. 

Як вчив його батько, Пилип, Вася став у позу та 
приготувався відбивати удари, не дуже сподіваючись на 
порядність в бою, тим більше від зюда. Підлість на 
планеті Уве зведена в гідність, тому – з вовками жити, 
по-вовчому вити. Мурде Ґране зробив несподіваний 
випад та вбив би Васю, якби той не був насторожі: йому 
вдалося відбити важкий удар, сковзнувши з меча трохи 
в сторону, тому мурде ледь не розтягнувся на всю 
довжину свого тіла. Розлючений зюд шалено накинувся 
на Васю і йому довелося несолодко. Навіть з батьком на 
тренуваннях було легше, а Пилип ставився до 
тренувань серйозно та бився в повну силу. Кімната 
стала мала, і Вася вискочив у великий коридор, який 
плавно переходив у широку шахтну виробку.  

Скоро Вася пошкодував про своє рішення, бо у 
зюда з'явився простір для маневру, до того ж мурде 
вчинив підло: він став збирати каміння додатковими 
лапами та жбурляти в супротивника. Битися мечем, 
ухиляючись при цьому від каменів – ще ті танці з 
бубном, але вибирати не доводилося, на кону стояло 
життя. Мабуть, зюд вирішив заморити Васю, а потім 
добити жертву, тому Вася знову повернувся в дерод 
мурде Ґране, де довгому зюду тісно. Тут знадобилося 
все, чого навчав його Пилип, і Вася був вдячний батькові 
за його старанність. Васі здалося, що битва тривала 
надто довго, а зюд не показував ніякої втоми, немов 
харчувався силами самої планети. 
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Вася перевірив та мало не пропустив удар! 
«Ах ти, зараза! Користуєшся дімензіальної 

енергією мурдеону!» — здивувався Вася та включив 
свою внутрішню дімензіальну сіточку. Яка наповнила 
тіло силою та змусила здригнутися зюда, бо Вася 
засипав мурде градом ударів та загнав його в кімнату 
Фате, звідки вони починали. 

Відскочивши до ложі, де лежала Фате, мурде 
Ґране зашипів: — Поклади зброю або я її вб'ю! 

— Вона твоя дочка! 
— Неважливо, я все одно коли-небудь її вб'ю – 

вона дуже жвава! — сказав мурде Ґране, уважно 
спостерігаючи за Васею. 

— Добре, я кидаю зброю, — сказав Вася, — і 
переконаю Фате не боротися за місце кантера. 

— Я тобі вірю, — сказав мурде Ґране таі додав: — 
Я відпущу вас обох на твою планету Земля. 

Вася кинув меч на підлогу, а мурде, звиваючись 
тілом, крикнув: — Так помри ж! 

Вася відхилився від випаду та підібрав свій меч, 
вискакуючи в коридор. Зюд кинувся за ним, а Васі 
довелося бігти. Попри свою громіздкість, зюд виявився 
спритним і Вася пошкодував, що в коледжі не займався 
бігом, а тільки веслуванням. Він прошмигнув в якийсь 
тунель та знову пошкодував: для зюда тунель місце 
проживання. Наступна думка вбила Васю на місці, він 
навіть зупинився від несподіванки: раптом це не тунель, 
а глухий кут. Шум ззаду нагадав Васі, що міркувати нема 
часу, і він кинувся вперед. Наступний поворот змусив 
його зупинитися – Вася стояв в глухому куті. 

*** 

«Фате зависла над жовтим полем, по якому 
повільно рухались якісь комахи, одні більші, а інші 
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зовсім крихітні. Придивившись, Фате розгледіла, що то 
не комахи, а коні скачуть полем, а ті комахи, що трохи 
більші, то тачанки, чия назва з’явилась у пам’яті, хоч 
вона до цієї миті не знала та не бачила такого засобу 
пересування. Над першою тачанкою Фате угледіла якусь 
постать у сірому, яка в повітрі супроводжувала парокінну 
бричку з кулеметом. Фате з цікавості підлетіла ближче 
та побачила, що то дівчина в віночку із ромашок, яка 
тримала одну квітку в руці та відривала по одному 
пелюстку, примовляючи:  

— Будуть жити – не будуть жити! 
В такт її словам спідниця на ній ставала не сірою, 

як видалось здаля, а білою чи чорною. Фате чомусь не 
хотілось, щоб хтось помер, бо знала, що темні сили 
підсунуть їй якусь видатну людину, наче вона вибирає 
кандидатів на смерть.  

— Тобі чорне не іде! — сказала вона до дівчини, 
що би та не гадала, але почула відповідь: — У нас 
анархія! Вибирай, що хочеш! — після чого зареготала і 
крикнула: 

— Спостереження: 19 Вейлєтъ 7428, колір 
чорний з синьо-жовтим, воля або смерть... 

Фате теж не покидали веселощі, тож вона не 
побачила гнітючі кольори, а відчула якийсь смачний 
запах, що линув десь знизу. Вона хутко полетіла туди, 
бо знала, що то її гукають на смачну розмову. Фате 
пірнула у трубу, яка дражнила смакотами та 
прокинулась.  

«Ніздрі відчули запах їжі, а у Нестора аж слинка 
потекла – так захотілося їсти. Відразу згадалася Оксана 
Містюк, куховарка загону Махно. Варила вона від бога, а 
якими тільки стравами годувала махновців, то й не 
перелічити. Хоча б взяти борщ з яблуками, кому розкажи 
– не повірять. На що вже Махно, який ніколи не був 
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гурманом та їв, що подадуть, то теж був у захваті від її 
галушок та вареників. А скромна була й безвідмовна, 
попросиш, приготує, хоч і ніг під собою не чує. Якось 
Махно подарував їй рідкісну шаль кашемірову за хорошу 
роботу, так вона так розплакалась, що мало сам батько 
сльозу не пустив. Від спогадів, і правда, накотилася 
сльоза і Махно почув голос Галі: 

— Що, Несторе, щось болить? 
Те, що у Нестора в тілі заліза та свинцю 

набереться з кухоль, знали мало не всі, але тільки 
Галина знала, як у Махно болять старі рани. 

— Їсти хочу, — якомога бадьоріше сказав Нестор, 
хоч спав усього нічого, якусь годину. Пора така, що не 
до сну, денікінці напосіли з усіх сторін та армія Махно 
танула, як сніг на сонці. Ще до того, закінчилися патрони 
й снаряди, та стільки поранених та хворих в обозі, що це 
вже не армія, а лазарет. Довелося відійти на захід, до 
Дніпра, де й зустрілися з петлюрівцями. Рік назад 
Нестор уклав з ними договір, щоб разом боротися проти 
Денікіна, та недовго це тривало, бо відразу почались 
ідейні суперечки – Петлюра хотів волю для одних, а 
Махно – для всіх.  

Галя зачерпнула з каструлі наваристого борщу, та 
наповнила миску. Варила, на жаль, не Оксана Містюк, як 
у ві сні, а Галя з молодицею, у якої стали на погост, та 
то байдуже, бо їсти хочеться, аж бурчить в животі. 
Махно не став чекати, поки трохи охолоне, а розбовтав 
сметану по тарілці, та зачерпнув ложкою. Ще не доїв до 
кінця, як в хату вперся Левко Голік, начальник 
контррозвідки, на якого невдоволено подивилася Галя, 
та все ж насипала тарілку і йому.  

— А що з Петлюрою? — спитав Нестор, бо 
муляли йому ці націоналісти, хоч Петлюра був подібний 
Махно: в його військо йшли добровільно та в основному 
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селяни, як і до махновців. Петлюрі теж не переливки, бо 
навпроти нього з півдня денікінці, а з півночі, із 
Житомира, червоне військо. Не дуже довіряв йому 
Махно, але поки діватись нікуди. 

— Петлюра хоче бути хитріший за біса, батьку, — 
сказав Левко, смачно сьорбаючи борщ, підставляючи 
хліб під ложку. 

— Поїжте, а тоді вже балакайте, — сказала 
Галина, та Махно не послухав та спитав: — Що знаєш? 

— Петлюра хоче злигатися с Денікіним і для цього 
навіть уряд свій поміняв – прем’єра Бориса Мартоса, 
який пропонував об'єднається з тобою, Григор'євим і 
Зеленим, відправив у відставку. Та це йому не 
допоможе, бо Денікіну ні ми, ні Петлюра не потрібний. А 
ще домовляється з Юзефом Пілсудським, то 
прийдеться, крім білих та червоних, ще й поляків з 
України виганяти. 

— Звідки знаєш?— спитав Махно. 
— Є свої люди, — ухилився від відповіді Левко, бо 

про своїх агентів дбав та не казав про них нікому, навіть 
Нестору.  

— Йдемо на Умань, — сказав Махно та піднявся 
із-за стола. Прискакавши в Умань та підтягнувши свої 
полки, Махно послав до Петлюри, який теж був в Умані, 
двох членів Військово-революційної ради Повстанської 
Армії України, Всеволода Воліна та Олексія Чубенко. 
Вони, на другий день після переговорів, уклали 
військовий союз з УНР, який, зі сторони петлюрівців, 
підписали очільник УНР Симон Петлюра та генерал 
Юрко Тютюнник. Махно, щоб вразити Петлюру під час 
підписання договору, поставив частину свого війська у 
каре чотири на чотири версти, зайнявши величезне 
поле. 
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Завдяки підписаному договору Махно отримав від 
Петлюри двісті тисяч патронів та розмістив у лазаретах 
три тисячі своїх поранених та хворих бійців. А ще Махно 
прийшлося підписати політичний договір, в якому 
махновцям заборонялося проведення анархістської 
пропаганди.  

Цей договір був зумовлений тим, що махновці, як 
тільки увійшли в Умань, так відразу розклеїли плакати: 

«Повстань, український народ! Ставай на 
захист Вільної України. Кожен день, кожну годину 
все більше, все далі забирає твій ворог - денікінці 
та більшовики: твої квітучі сади, багаті поля, 
будинки, ліси, забирає твоїх братів, сестер, 
дружин, дітей у свої щупальці. Згадай своїх 
предків, Тараса Бульбу, що билися, як леви, за 
дорогу Свободу України. Інакше не почуєш ти 
солов'їної пісні над своєю хатою, а буде свистіти 
буржуазна чи пролетарська нагайка». 

Петлюра боявся та не дарма, що махновська 
агітація звабить його військо і воно перейде до Махно. 
Махновці, як і обіцяли, зайняли фронт під Уманню разом 
з петлюрівським військом. Свій штаб Махно держав під 
Перегонівкою, недалеко від Умані». 

Фате все це бачило здалека, бо літала над 
селами та Уманню, наче охороняла махновців від 
небесного гніву, спостерігаючи своїх любих маленьких 
комах. Ось вони заметушилися та стали в полі рухливим 
квадратом, що гойдався, наче хвилі моря. Коли Фате 
підлетіла ближче, то розгледіла військо Махно, а десь 
збоку стояли чотири постаті коло стола, які схилилися 
над ним дивлячись на якийсь папірець. «Підписали!» — 
пронісся вітерець над довгими рядами, а чотири постаті 
стисли один одному руки. Знову поплив день на ніч, 
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наче хто закрутив Землю, і так декілька раз, а потім 
стало темно. 

«Стукіт в шибку розбудив Махно, бо він завжди 
спав чуйно. Стукав Домашенко. 

— Січові стрільці здали Умань денікінцям. Вони 
обійшли нас ззаду і тепер на сході від Перегонівки. Одні 
офіцерські полки. — сказав Яків. 

 
— Всіх на коней, — сказав Махно, а сам хутко 

натягнув амуніцію. Зібравши свою сотню, Махно віддав 
своїм командирам накази, а сам з чорною сотнею кудись 
подався. Розірвавши тишу над річкою Ятрань, кулемет 
випустив кулі, а у відповідь почувся стукіт денікінських 
кулеметів. Нічний бій, не вщухаючи, тривав до самого 
ранку, а батька щось не видно й не чути. Ніхто, крім 
командирів, не знав, куди дівся Махно, а бій розгорався 
з новою силою. Та й не дарма, бо проти махновців 
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протистояли декілька кримських офіцерських полків, а 
ще литовський та кубанський полки, та кавалерійські 
полки генерала Попова та Назарова.  

Проте, це не лякало махновців, бо вони бачили й 
сильніші армії, але завжди вірили у талант свого 
командира. Можливо, цього разу від них відвернулась 
удача, бо коли вже добре розвиднилось, та наступив 
ранок, коло річки Синюхи з’явився ще якийсь козачий 
полк, що нісся на допомогу денікінцям. Ось він хвацьки 
підскочив до одного офіцерського полку і став... рубати 
всіх підряд. 

— Це ж батько Махно! — пронеслось по рядах 
махновців і вони, стріляючи з ручних кулеметів та 
гвинтівок, пішли в атаку. Кулі загуділи, як сердиті оси, 
але жалили сильніше – на смерть. Дарма, що стріляли 
кулемети, білі лізли вперед, особливо німецькі 
колоністи, які втратили свої фільварки та землі в Україні.  

М’ясорубка, яка почалася, підірвала дух офіцерів, 
але вони спробували вишикуватись у каре для оборони 
та відійти на другий берег річки Синюхи. З одної сторони 
на них знову летіла чорна сотня батька Махно, а з 
другого боку Синюхи розвернулися тачанки з 
кулеметами, які сіяли смерть, наче в полі зерно. Ті 
офіцери, що добігли до води, знаходили там смерть та 
пливли Синюхою в Ятрань, наче сплавлений ліс.  

Військо Махно, розгромивши білогвардійські 
полки, швидким рейдом пішло на Кривий Ріг, по ходу 
розгромивши денікінців на станції Долинська, а тоді 
підійшло до Нікополя, щоб переправитись через Дніпро. 
Перебравшись через Кичкаський міст, Махно зайняв 
місто Олександрівськ, а далі вже вітали зовсім знайомі 
краї: Пологи, Гуляй-Поле, Бердянськ, Мелітополь, 
Маріуполь. За півмісяця весь південь України був 
очищений від влади Денікіна, а денікінське військо, 
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налякане чутками, тікали від Махно, як чорт від 
ладанки».  

Знову дні мінялись на ночі, і Фате, здіймаючись 
під небеса, бачила як її улюблені комахи займали все 
навкруги, розганяючи білих комах, наче бавлячись, а дні 
та ночі біжать та біжать їм назустріч, наче прискорюючи 
щасливе майбутнє, де анархію назвуть 
лібертаріанством, а Україна стане родиною для вільних 
людей. 

— Спостереження знято: 28 Елєтъ 7428, 
колір тільки чорний, переможний ...— пролунало над 
головою. Фате впізнала дівчину, то була Галина. Вона 
простягнула руку та сказала:  

— Мене звуть Галина Кузьменко. 
— А мене ... — тільки й встигла відповісти Фате, 

як полетіла вниз та побачила, що там не Земля, а 
Ґранерод. Вона влетіла у свій дерод та тільки тоді 
відключилася». 

*** 

Вася зрозумів, що відступати нікуди, навіть якщо 
хочеться втекти. Він обернувся на шум та міцно стиснув 
меч – віддавати життя без бою Вася не збирався. Зюд, 
що з'явився біля повороту, здався більше колишнього 
мурде Ґране, а тупіт багатьох ніг нагадував, яка крокує 
роту солдат за командою «Вільно!» Половина рук або 
ніг, кому як до смаку, тримала в лапах по каменю, і Вася 
приготувався до танців під градом кам'яних снарядів. 
Мурде Ґране виправдав надії Васі та, як кулемет, 
випустив чергу з каменів.  

Вася танцював, як міг, і будь-який балетмейстер 
або хореограф поставив би йому двійку. Вася не 
сподівався на лаври танцюриста, але домігся того, що 
жоден камінь його не поранив. Складніше було з мечем 
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мурде Ґране, бо він легко, наче граючись, перекидав 
його з однієї ноги на іншу. Жонглювання мечем збивало 
Васю з пантелику та ніякі колишні тренування не давали 
йому такого досвіду. 

— Добре, — вигукнув Вася так голосно, що навіть 
мурде Ґране сторопів та зупинився, — я здаюся та в 
знак того, що ти переміг, віддаю тобі свій чак. 

Вася зняв з себе обруч з черепом та кинув його в 
мурде Ґране, а той спіймав його лапою. Вася використав 
цю мить та вислизнув з глухого кута і міг спокійно втекти, 
але зупинився за декілька кроків від зюда. 

— Навіщо ж ти його зламав, — сказав мурде 
Ґране, розглядаючи обруч зі згорнутим набік черепом.  

— Я його не ламав, — відповів Вася, як і раніше, 
чогось чекаючи, та з усмішкою додав: — Твої лапи 
незграбні та все, що в них потрапить, перетворюється в 
брухт. 

— Зараз ти сам перетворишся на брухт, — 
пообіцяв мурде Ґране, надягаючи чак Васі на один з 
рогів, що стирчали на голові зюда. Він рушив до Васі, 
який не став тікати, а почав відбиватися. Мурде Ґране, 
злегка засмучений тим, що Вася вислизнув з пастки, 
почав бити мечем, не економлячи сили, що зовсім легко 
при використанні дімензіальної сіточки. Вася теж 
користувався внутрішньої дімензіальної сіточкою, так що 
бжуї, спостерігай вони за цим місцем, нічого б не 
виявили: сили двох суперників компенсувалися. 

Повільний відступ Васі незабаром припинився, а 
сили стали рівними, наче хтось тримав їх на прив'язі, 
нацьковуючи, як бійцівських собак. Мечі миготіли, як 
блискавки, наповнивши металевим дзвоном глухий кут, 
та здавалося, що два бійці будуть рубатися до кінця 
Всесвіту. 

Раптом щось змінилося. 
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Ритм ударів став якимось рваним, а дисонанс 
звуків від ударів мечів став дратувати Васю. Поведінка 
мурде Ґране теж змінилося: його зелена голова пішла 
плямами та смугами, а дихання стало поривчасте та 
хрипле. Крім того, перекидаючи меч з лапи на лапу, зюд 
пару раз упустив його, мабуть, втратив координацію. По 
тілу зюда пішли смуги брудного кольору, а сам він 
розтягнувся на всю довжину, ледь не заїхавши мордою 
прямо в Васю. Мабуть, такий кінець битви не був 
сюрпризом для Васі, бо він зняв з рогу зюда свій обруч 
та повернув череп, поставивши його на місце. 

— Кращого ґрунту для трутте і не знайти, — 
зовсім без злості сказав Вася та, підібравши шматок 
подібності крейди на підлозі, накреслив на стіні тунелю 
ареанскою мовою:  

«Небезпечно! Стережіться трутте!».  
Знімати на кап вбитого зюда, колишнього мурде 

Ґране, він не став – не хотів травмувати Фате. Про це 
він скаже їй сам. Вичавлений, як лимон, Вася 
відправився в дерод Фате та виявив її там, де й поклав, 
на ложі. Подумавши, що часу може й не бути, Вася 
підняв Фате та перемістив ближче до столу, бо 
помічників у нього немає, то все повинно бути під рукою. 
І ще одна обставина підганяла Васю видалити вакаря – 
він побоювався не тільки за життя Фате. 

Тому почав операцію. 
Він не став вводити земні аналоги наркозу, а 

зробив спінальну анестезію, блокувавши дімензіальною 
сіточкою всі больові рецептори спинного мозку Фате. А 
потім взявся за скальпель. Видаляти вакар з допомогою 
дімензіальное енергії Вася не захотів: потрібно 
відстежити пошкодження, зроблені твариною і видалити 
залишки її життєдіяльності, які отруювали організм Фате 
та викликали напади болю й галюцинації. Довелося 
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починати з ноги та йти далі вгору. Вася відразу 
заморозив вакаря, щоб він не втік. Почавши з ранки на 
нозі, куди проник вакар, Вася методично чистив його 
слід, зробивши на нозі довгий розріз, немов по тілу 
пройшли плугом. Далі пішов живіт, і Вася розвернув 
його, поки не добрався до вакаря. Витягуючи його, Вася 
полегшено зітхнув – до плоду залишилося всього нічого. 

Він навіть посміхнувся від такої удачі та відразу 
завмер на місці – на Васю розширеними від жаху очима 
дивилася Фате. Він запізніло згадав, що не подбав про 
простої речі: позбавивши її від болю, він забув приспати 
Фате. Побачивши своє розпороте тіло, Фате вигукнула зі 
сльозами на очах: 

 — Мерзота! Ти міг би мене просто вбити! 
— Спи! — сказав Вася, та, на свій страх та ризик, 

упорснув їй тетрагідроканнабінол54 . 
— Я тебе вб'ю, — сказала Фате, а потім закотила 

очі та, посміхаючись, промовила: — Я відлітаю, але 
повернуся, і тобі буде боляче.  

— Добре, — сказав Вася та зізнався, знаходячи її 
стан слушним для цього: — Я вбив твого батька! Він 
хотів убити тебе та мене! 

— За це я вб'ю тебе та твого батька, — 
посміхаючись, сказала Фате та пообіцяла: — Після чого 
стану кантером і вб'ю тебе знову ... 

Далі Фате почала сміятися і Вася злякався, що 
вона перешкодить йому закінчити операцію. Загоювати 
рану Вася став, використовуючи дімензіальну енергію, а 
коли закінчив, то довго возився, щоб зовсім прибрати 
шов. Помилувавшись роботою, Вася послухав 
симпотами нутрощі Фате та переконався, що все в 
порядку, а потім поцілував її блідо-зелений живіт. У 

                                                           
54  тетрагидроканнабинол — психоактивное средство. 
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відповідь пролунав поштовх, і Вася посміхнувся. Він 
надів на Фате ще одну дімензіальну земну оболонку та 
перевернув її. Фате тут же стала невидима, бо 
занурилася в інший час. 

Задзвенів кап і Вася відкрив віртуальний екран. 
Перше, що впадати в око, – помітний напис навкіс: 

«Загинув Туманний Кіт, помічник нумеса Ларте» 
Під написом Вася побачив дохлого Туманного 

Кота, перерізаного уздовж навпіл. «Яка тварюка 
знущалася з кота» — подумав Вася та перевірив дані, 
що супроводжували повідомлення: його відправили з 
Халлерода. Вася замкнув ззовні двері, щоб ніхто не 
ввійшов, поки Фате спить. У цей час у Васі зазвучав кап, 
і він побачив на віртуальному екрані Фате, в руках якої 
була чиясь відрубана голова. Напис навскіс казав:  

«Вася, ти помреш, як твій батько, кантер Чахе!» 
«Що за нісенітниця, Фате знаходиться тут!» — 

подумав Вася, після чого, не ховаючись, стрибнув вгору 
та взяв напрямок на Халлерод, щоб вшанувати останки 
Туманного Кота. 

*** 

— Ви заарештовані за вбивство мурде Халле! — 
почула Сюре, але ніяк не реагувала на голос нумеса 
Ларте, бо її турбував стан Крусе. Ларте бачив, що вона 
ніяк не реагує, та запитав у Сюре:  

— Хто це? 
— Мій друг, Крусе, — відповіла Сюре, — його 

разом з мурде Халле хто хотів убити, піддавши впливу 
халле. Мурде Халле втік, а Крусе, мабуть, загинув, — 
сумно закінчила вона. 

— Мурде Халле втік? — розчаровано запитав 
нумес Ларте, немов у нього забрали іграшку. 
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— Так, он туди, — показала Сюре, і Ларте 
включив дімензіальну сіточку, щоб знайти сліди не 
злочину, який не вдався. Не далі, як за рогом, Ларте 
побачив дімензіальну точку та розгорнув її в просторі. 

Те, що він побачив, привело його в шок. Ларте 
думав, що знайде мертвого мурде Халле, але перед ним 
виявився його помічник Туманний Кіт. Так, він не зовсім 
подобався Ларте, але служив хорошою приманкою, тому 
нумес не бажав йому смерті, особливо такий – якась 
тварюка розрізала Туманного Кота уздовж навпіл, а 
потім умертвила вдруге у дімензіальній крапці. Віддаючи 
данину бідному Туманному Коту, нумес зробив знімок 
нещасного та додав до неї напис: 

«Загинув Туманний Кіт, помічник нумеса Ларте» 
Після цього він відправив всім повідомлення та 

розпорядився віднести Туманного Кота в пустелю, щоб 
його до кісток об'їли папухи. Після цієї процедури 
останки Туманного Кота відправлять в підземний 
пантеон для нумесов та нумів. 

— До зустрічі, мій друг, — сказав нумес Ларте, 
оголюючи голову від капюшона. Хотів ще видавити 
сльозу, але не вийшло. «І так зійде!» — заспокоїв себе 
нумес та кивнув двом нумам, які взяли кота за передню 
та задню лапу й потягнули в пустелю. Ларте повернувся 
до морвіни, яка страждала за своїм загиблим другом. Ця 
парочка не вселяла довіри, тому варто допитати і 
морве, і морвіну. «Мертві не говорять!» — сказало 
внутрішнє Я, але Ларте йому заперечив: «Ще як 
співають!» 

— Мовчить? — запитав він у Сюре і та сумно 
відповіла: — Мовчить. 

— Зараз він все розкаже, — сказав Ларте, 
виймаючи шкіряну сумку з інструментами. Побачивши 
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блискучі голки, Сюре захвилювалась: — Що ви хочете 
робити? 

— Інтенсивний допит допоможе морве згадати 
подробиці злочину, — сказав Ларте, виймаючи з сумки 
довгу голку та милуючись інструментом. 

— Ви хочете катувати мертве тіло? — запитала 
Сюре. 

— Так, — відповів Ларте, — і воно оживе відразу. 
Сюре подумала, що якщо Крусе мертвий, то вона 

може зізнатися в усьому, щоб не піддавати його тіло 
ганебним маніпуляціям. Навіть знамениті вбивці 
шанували мертві тіла супротивників, а цей нумес 
збоченець. Вона гидливо сказала:  

— Я все розповім, тільки не чіпайте тіло Крусе. 
— Говори, — сказав нумес Ларте, уважно 

дивлячись на Сюре. 
— Я вбила мурде Шибе, — сказала Сюре та з 

деякою гордістю додала: — А Крусе вбив мурде Ягде. 
— Дуже добре, — сказав Ларте, — я тебе не буду 

катувати. А ось з твоїм другом доведеться попрацювати 
– потрібні його особисті визнання. 

— Він же мертвий! — вигукнула Сюре та 
відчайдушно запитала: — А як же обіцянки? 

— Я обіцяю, що він оживе, — сказав Ларте та 
всадив голку в руку.  

Ревіння, що пролунало біля дерода Халле, почули 
всі морве, що живуть в Халлероді, а деякі, найбільш 
поінформовані, шепотіли: «Це працює нумес Ларте!» 
Слава, що супроводжує Ларте, давно рознеслася по 
всім мурдеонам і нумесом лякали неслухняних морвяко. 
Нумес Ларте переможно дивився на Сюре, яка не знала, 
радіти їй чи плакати: Крусе живий, але вона зрадила 
його з-за своєї наївності. 
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— Це ти вбив мурде Ягде? — запитав Ларте, 
заганяючи голку ще глибше в долоню, і Крусе 
несамовито закричав: — Я-а-а-а! 

Сюре зітхнула – після визнання Крусе його не 
будуть мучити. Їх разом кинули в яму, не звертаючи 
уваги на те, що Крусе може вбити Сюре за зраду. Вони 
сиділи один навпроти одного, а потім Крусе сказав:  

— Йди сюди! 
Сюре покірно сіла поряд, а Крусе обійняв її та 

притиснув до себе. 
— Боляче було? — запитала Сюре, а Крусе, 

даючи вихід почуттям, заридав. Сюре притиснула його 
голову до себе та гладила її, примовляючи:  

— Не плач, ми ж разом. 
В цей час засвітився її кап, і виникла напис:  

«Вася, ти помреш, як твій батько, кантер Чахе!» 
На екрані Сюре побачила Фате з відрізаною 

головою кантера Чахе. «Оце так штука?» — 
здивувалася Сюре, але, чомусь, не мріяла бути на місці 
Фате.  

*** 

Фате прокинулася, все ще перебуваючи під 
враженням знайомства з Махно. Повільно прийшло 
відчуття тіла, але вона не могла рухати ні ногою, ні 
рукою. Разом з відчуттям тіла Фате відчула, що хтось 
повзає по ній в районі живота. «Знову таргани!» — 
злякалася вона та швиденько відкрила очі.  

Те, що Фате побачила, обурило її та налякало: 
вона висіла в повітрі, а Вася розпоров її від ніг до 
живота. Він старанно різав далі, зосереджено 
висолопивши язика, та з цікавістю копирсався в її тілі. 
Фате розуміла, що будь-який морве має право вбити 
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свого ворога, але знущатися ще з живого тіла, могли 
тільки знедолені, зневажені усіма чахе. 

— Мерзота! Ти міг би мене просто вбити! — 
вигукнула Фате, а сльози так і бризнули з очей. Вона 
миттєво закреслила у своїй душі всякі ознаки 
доброзичливості та симпатії до Васі та зненавиділа його, 
як кровного ворога. 

— Спи! — сказав Вася, та впорснув Фате якусь 
отруту. Вона не могла навіть чинити опір та стала чекати 
свою смерть, запекло попередивши Васю:  

— Я тебе вб'ю! 
На неї накотилася якась хвиля, і вона повільно 

відчула відчуженість та якесь блаженство. Мабуть, з тіла 
витікає життя та скоро Фате стане трупом. Уже 
перебуваючи в нестямі, вона зловісно посміхнулася та 
загрозливо сказала:  

— Я відлітаю, але повернуся, і тобі буде боляче. 
— Добре, — сказав Вася та додав, щоб остаточно 

доконати Фате: — Я вбив твого батька! Він хотів убити 
тебе та мене! 

— За це я вб'ю тебе та твого батька, — пообіцяла 
Фате та побачила, як оживає та тримає в руках 
величезний меч. Внизу стоять дві дрібні фігури, але 
Фате пізнала їх: це Вася та мурде Чахе. 

«Фате не вагалася... 
— Стану кантером та вб'ю тебе знову, — 

пообіцяла вона й махнула величезним мечем. Дві 
відрубані голови, Васіна та мурде Чахе, покотилися з 
гори, а Фате захлинулася від сміху та відлетіла в небо, 
яке змінило колір з жовтого на блакитний. Вона 
побачила, як їй назустріч летить сумна Галина 
Кузьменко. Фате радо її зустріла та зі сміхом запитала:  

— А де ж ромашки? Чого ти така сумна? 
Галина не відповідає і Фате її заспокоїла:  
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— Не бійся, я не зваблю твого чоловіка. 
— А ти й не зможеш, якби й хотіла, — 

самовпевнено каже Галина та пояснює свою тугу:  
— Махно хворий. 
Вона витягує звідкись смугасту хлопавку та гучно 

ляскає, промовляючи: 
— Спостереження: 38 Елєтъ 7430, колір 

чорний з білим, воля або смерть... 
«Тачанка швидко летить по полю, та попри 

ресори, кожна грудка, кожний камінчик віддається 
болем: все тіло в ранах, а найтяжча – в голову, хоч куля 
пішла навиліт, та все одно зламала кістки на потилиці та 
порвала праву щоку. Бог милував, бо трохи лівіше – і не 
жити вже батьку Махно, а правити свої ідеї на небесах, 
на яких і так світле та щасливе й вільне існування, де ти 
не перший з поміж рівних, а один із рівних.  

Коли Махно випадає із мороку, то бачить Галю, 
яка сидить поруч з ним, тримаючи його голову на 
колінах, навпроти сумний Левко, бо недавно убили його 
подружку, Феню Гаєнко, а хлопець, що сидить на місці 
їздового, то Сашка. Побачивши, що Нестор прийшов до 
тями, Левко Зіньковський повертає своє стурбоване 
обличчя й відразу каже:  

— Тримайся, батьку, вже недалечко. 
То він про румунський кордон, бо до Польщі вони 

так і не потрапили: їх перестріла сьома більшовицької 
кавалерійська дивізія, а ззаду теж теліпалася погоня 
червоних. Тому мусили з ходу розбити дивізію, але й 
далі йти не могли, бо червоні вже знали їх плани та 
чекали в засаді. В тих боях він втратив ще двох своїх 
близьких друзів: Іванюка та Петренко. Отоді Махно 
повернув свою чорну сотню в сторону Румунії. 

— Хай перевдягнуться в червоних, — промовив 
Махно до Галі, скривившись від болю, бо навіть 
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говорити вільно не міг: рана через усю щоку навіть не 
затягнулась. Галі не довелося переказувати, бо Левко 
вже почув та свиснув. До нього підскочив Яків 
Домашенко і Левко гукнув йому:  

— Ми червоні! 
Той відразу зрозумів та подався до кавалеристів. 

Махно з болем в душі пам’ятав, як мало їх залишилось, і 
сотні не набереться.  

— Червоні чи білі? — перепитав хтось із 
кавалеристів і Махно усміхнувся, бо згадав білих. 
Трапився з ним комічний випадок, коли молодий 
генерал-майор Добровольчої армії, Яків Слащов, 
захопився його мистецтвом бою та шукав зустрічі із 
Нестором, щоб тільки його побачити та поговорити. В 
той час генерал Антон Денікін, колись випускник 
Київського юнкерського училища, який люто ненавидів 
українців, командував Добровольчою армією. Військо 
Денікіна відновило «царський режим», катуючи в тюрмах 
всіх небажаних громадян, грабували, забираючи 
останній хліб, коней та все, що потрапляло під руки. 
Попри те, що вона робила з цивільним населенням, 
Добровольча армія переслідувала розбиті червоні 
частини в Україні та нестримно просуватися до Москви. 

В той самий час Нестор Махно здійснив рейд по 
тилу денікінської армії, перекривши вузлові станції та 
шляхи постачання. Махновські загони зайняли Полтаву, 
Кременчук, Костянтиноград, Кривий Ріг, Оріхів, Пологи, 
Токмак, Бердянськ, Маріуполь, рухаючись в сторону 
ставки Денікіна в Таганрозі. Селяни, потерпаючи від 
денікінського війська, зустрічала махновських вояк 
обіймами та вливались в військо Махно. Чутки рухались 
швидше полків махновців, тому денікінці, почувши, що 
на них іде Нестор Махно, в паніці тікали в сторону 
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Ростова. Денікін, сердито читаючи донесення своїх 
командирів, невдоволено наказав генералу Слащову:  

— Щоб я більше не чув про якогось там Махно. 
Спочатку Слащову, при підтримці кінного корпусу 

Шкуро, вдалося притиснути Махно та багато близьких 
йому командирів, таких як Куриленко, Щусь, Кожин, 
Забудько, загинули, бо затяжні позиційні бої не для його 
селянської армії, у якої не завжди вистачало рушниць та 
бойових припасів. Тому він вдався до своєї звичайної 
тактики партизанської війни. Невеликі загони Махно 
стали хаотично нападати з усіх сторін на військо 
генерала Слащова, вносячи нервозність в дії денікінців. 
Генерал Слащов, не в змозі доповісти Денікіну, що з 
Махно покінчено, відчував себе обманутим, бо не 
розумів, як якийсь селянин стає на герць проти полків, 
керованих старими царськими офіцерами, та ще й 
перемагає. Під керівництво Слащова було стягнуло 
якнайкращі полки з Криму та Одеси, щоб оточити 
партизанські загони Махно та знищити.  

Нестор, знаючи про ці наміри від своїх розвідників, 
ще нахабніше нападав на окремі частини, які від 
несподіванки в паніці розбігались. На другий день загони 
Махно нападали в іншому місці, за сотню кілометрів від 
вчорашньої атаки. Молодий генерал Слащов аж кипів 
від злості, поки вона якимсь природним шляхом не 
перетворилась у захопленість. Слухаючи доповіді 
офіцерів про черговий напад загонів Махно, генерал-
майор наче радів та пишномовно промовляв: 

— З таким супротивником, як Махно, не соромно 
битися й Наполеону! 

Генерал став колекціонувати полонених 
махновців, розпитуючи про їхнього командира, а потім 
пропонував залишитися у своєму війську. Самі хитрі 
залишалися, а потім тікали до Махно зі зброєю. Махно 
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знову усміхнувся: йому так і не вдалося побачити 
генерала, хоча той напрошувався в гості через 
парламентерів. Так і не здолавши «махновщину», 
генерал-майор був направлений в Крим, де часто 
згадував Нестора та мрійливо казав: «Я теж хочу стати 
Махно!» 

— Візьми, — почувся голос Зіньковського і Махно 
відкрив очі. Левко зняв з пальця старовинний та дорогий 
перстень з великим діамантом та простягнув його 
Галині. 

— Нащо мені твій перстень, відстань, Левко, — 
насупилась Галина, відхиляючи руку залицяльника. 

— Галю, ти не зрозуміла – якщо ми прорвемося 
через кордон, то румунські прикордонники не стануть 
обшукувати жінку. Потім цей перстень можна продати, 
бо у нас немає ні копійки грошей, а батька треба 
лікувати. 

Попереду вже видно було більшовицьку заставу 
на кордоні, то Зіньковський сказав, звертаючись до 
Махно: — Мені пора! 

Він грузько заскочив на коня, якого привів 
Домашенко, і вони поскакали вперед, а за ними з 
десяток махновців. Вже потім, коли вони потрапили до 
румунів, Левко розказував, як вони обдурили 
більшовицьку заставу: махновці, в червоноармійській 
формі, підлетіли до застави та заклопотано запитали:  

— Що сталося? 
— Нічого, — здивовано каже вартовий, а Левко 

питає: — Нащо ж ви кавалерію викликали? 
— Ми нікого не викликали, — знизав плечима 

вартовий, а тут з приміщення застави вийшов червоний 
командир та теж питає: — Що сталося? 

— А те, — каже Зіньковський, — що вам треба 
здати зброю. 
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Оточені з усіх сторін та здивовані прикордонники 
здають зброю, думаючи, що це загін чекістів. Левко 
спитав, де тут брід і червоноармійці з готовністю 
показали. Коли тачанка з Махно викотилась через брід 
на другу сторону Дністра, то червоні стояли з піднятими 
руками, не звертаючи на це уваги, бо боялись, що 
чекісти їх розстріляють. 

— Я доповім командарму Фрунзе, що ви нам 
добряче допомогли, — обіцяє Левко та разом 
Домашенко останніми покидають прикордонну заставу. 
Командир червоних, думаючи про те, що це розвідники 
червоної армії та радіючи з того, що їх залишили 
живими, віддав їм честь та закричав: «Ура!» — яке 
підхопили всі прикордонники. 

Сміючись, Левко доганяє своїх, але відразу 
почулися постріли кулемета з більшовицького берега. 
Стріляли з сусідньої застави, тож Левко поспішив 
вибратись із води. 

— Всі живі? — прошептав Махно, дивлячись на 
лукаву посмішку Левка, і той відповів: — Усі! 

— Aruncați-vă brațele și ridicați-vă mâinile, sunteți 
arestați 55 ! — прозвучало з кущів, і з усіх сторін на 
махновців посунулись дула гвинтівок. Та Махно цього не 
побачив, бо його так скрутило, що він втратив 
свідомість». 

— Спостереження знято: 38 Елєтъ 7430, 
колір білий і воля ... але поблизу смерть... 

Фате не відчувала дискомфорту від того, що 
побувала в гостях у відомого персонажу історії та, попри 
те, що Махно стало погано, вона хотіла, щоб він 
залишився живий, а його прагнення зробити свою країну 

                                                           
55  Кидайте зброю та підніміть руки, вас заарештовано! 
(румунська) 
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вільною та щасливою збулося в майбутньому, бо те 
прагнення – святе. Фате звикла до раніше незрозумілої 
тендітної мови та навіть могла балакати українською, як 
називав мову Вася.  

І тут вона прийшла в себе». 
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Реплікація чотирнадцята. Чахе 

Трутте та Рекле, використовуючи дімензіальну 
сіточку Окоте, відразу опинилися в Ґранероді. 
Обтрусивши з себе пил, парочка попрямувала в род, 
щоб вивчити ситуацію та знайти дерод мурде Ґране. Так 
як в Ґранероде не часто побачиш гулящих морве, то 
місцеві морве відразу помітили приїжджих та поглядами 
супроводжували їх подорож по роду, розуміючи, що 
бачать майбутніх убивць мурде Ґране. Правда, у 
бувалих жителів Ґранерода дані екземпляри вбивць 
викликали швидше усмішку, ніж захоплення. Жителі 
Ґранерода відрізнялися від інших морве похмурістю та 
мовчанням, тому, якщо і посміхалися, то сторонні морве 
навряд чи помітять посмішку. 

Не дуже мудруючи, Трутте підійшов до якогось 
нахмуреному морве та запитав: — Де мені знайти мурде 
Чахе? 

Не кажучи ні слова, морве показав пальцем на 
дивний вхід в якесь приміщення, оформлене колонами 
та сходами з білого ґране. Трутте у супроводі Рекле 
пішов у вказаному напрямку. 

— Ти їм віриш? — зі скептичною посмішкою 
запитала Рекле і Трутте відповів: — Ні, але потрібно з 
чогось починати.  

У них одночасно пролунав сигнал капу. 
Включивши його, Трутте побачив Фате з мечем в одній 
руці, а в другій вона тримала голову якогось морве. За 
обруча з черепом на лобі морве, Трутте впізнала мурде 
Чахе, а екран перекреслив дошкульний напис:  

«Вася, ти помреш, як твій батько, кантер Чахе!» 
— Ось це так! Коли вона встигла? — захоплено 

сказав Трутте, а Рекле це не сподобалося, і вона 
роздратовано відповіла: — Йдемо, завалимо її батька! 
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Вони піднялися по сходах повз білосніжних колон 
та знайшли там двері з есте, покриті різьбленням, які 
вела в чийсь дерод. Двері виявилися на замку, і Трутте 
відкрив їх відмичкою та озирнувся – всередині нікого. 
Дерод виявився дивним і багато речей всередині були 
явно інопланетними чаками. Були ще одні двері, і вони 
відкрили їх, але нічого цікавого там не виявили, окрім 
того, що житло належало якійсь морвине. На столику 
біля канапки розсипом лежали кілька маленьких хрузів, і 
Рекле згребла їх у кишеню тапі.  

Вони покинули приміщення та побачили 
здивування на обличчях місцевих морве. «А що вони 
допускали, що нас хтось уб'є?» — подумав Трутте та 
запитав того самого морве, який його обдурив:  

— Де знаходиться мурде Ґране? 
Мабуть, вони з Рекле зробили щось героїчне, бо 

морве з деяким острахом показав на протилежну гору, 
де теж був вхід в якусь шахту. «Що ж ми такого зробили, 
екстраординарного?» — подумав Трутте, а Рекле нічого 
не думала – їй це зовсім не подобалося. 

Трутте пішов у напрямку дерода Ґране, а Рекле 
вельми неохоче йшла ззаду. Як вона й передбачала, в 
дероді нікого не знайшли, хоча було помітно, що тут 
хтось жив. «Так, де ж мурде Ґране?» — задумалася 
Рекле та сама підійшла до все того ж морве та 
пригрозила: — Якщо ти не скажеш, де мурде Ґране, я 
вб'ю тебе, проколовши блискавкою, та скажу, що в тебе 
інфаркт.  

— Він бився з якимось Васею он у тому тунелі. 
— Я перевірю і якщо ти мені набрехав, то кара 

буде неминучою! — пообіцяла Рекле, а морве, нітрохи її 
не злякавшись, усміхнувся: — Ще невідомо чи доживеш 
ти до вечора чи ні. 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

411 

Використовуючи напрямок, як орієнтир, Трутте та 
Рекле забралися в лабіринт тунелів та, можливо, там би 
й залишилися, бо чисто випадково опинилися в тому 
глухому куті, де Вася та мурде Ґране боролися за життя. 
Дивна гора в самому кінці тунелю привернула увагу 
Рекле, і вона хотіла подивитися, що там знаходиться, 
але її зупинив Трутте: 

— Стій! Ще крок і ти помреш! 
Рекле подумала, що настала пора вбивати один 

одного, але виявилося, що Трутте мав на увазі зовсім 
інше: його рука вказувала на якийсь напис. 
Придивившись, Рекле прочитала: 

«Небезпечно! Стережіться трутте!».  
Труп мурде Ґране, що розкладався, не викликав у 

Рекле приступ радості, а Трутте витягнув кап та зробив 
знімок, на якому написав за традицією: 

«Тут підготували місце для тебе». 
— Тут хтось попрацював за нас, мабуть, Вася, — 

сказав Трутте та запитав у Рекле: — Всі мурде вбиті, а 
що ж далі? 

— Далі нам доведеться вбивати один одного, — 
сказала Рекле, придивляючись до Трутте. Він теж 
підтягнувся та напружено подивився на Рекле 

*** 

Фате прийшла в себе, відчуваючи у своїй душі 
деякий сумбур думок та спогадів. Крім історій, які вона 
отримувала з голови Васі, Фате пам'ятала те, що він 
зробив з нею, та відразу ж, як тільки прокинулася, хотіла 
відкрити очі та подивитися на живіт. Правда, відчула, що 
щось не так. По-перше, вона не відкривала очі, а вже 
бачила стелю своєї кімнати. Фате спробувала відкрити 
та закрити очі, але в будь-якому випадку бачила стелю 
до найдрібніших подробиць. «Я сплю!» — подумала 
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Фате та ущипнула себе за ногу. Біль від щипка 
переконала Фате в тому, що вона не спить. Фате 
піднялася та оглянула свою кімнату – все залишалося 
на своїх місцях.  

Після того, як вона дослідила кімнату, її погляд 
опустився вниз, але своїх ніг та живота вона не 
побачила. «Вася, підла тварюка, скалічив мене та 
відрізав тіло та ноги!» — спочатку подумала Фате й 
глянула на руки – та з жахом виявила, що їх теж немає. 
«Він відрубав мені голову та оживив, щоб кожен день 
знущатися наді мною!» — виникла страшна думка, і 
Фате мимоволі схопилася. Виявилося, що вона може 
рухатися, а коли Фате простягнула руку до обличчя, то 
боляче тицьнула себе в око. Таке відкриття порадувало 
Фате, бо тіло було, але, чомусь, невидиме для інших 
морве. Вона відразу згадала про операцію та гарячково 
намацала тапі, яке підняла та стала водити рукою по 
своєму животу, щоб знайти шрами. 

Ніяких слідів від знущань Васі вона не виявила і 
була злегка розчарована: їй все це приснилося. Вона 
побачила книгу, що лежить на столі, та взяла її в руки. 
Напис Фате прочитала легко «Історії з України», як ніби 
вона знала цю мову та, згадавши свої бачення, 
погодилася з тим, що встигла його вивчити. Вона 
поклала книгу на стіл і відразу відчула, як щось 
ворухнулося в її животі. «Вакар!» — злякалася Фате, 
розуміючи, що зараз її охопить огидний біль, і вона 
впаде в непритомність. 

Дивно, але болю не було. 
Вона нахилилася та подивилася на свій живіт і тут 

же, своїм дімензіальним зором побачила всередині себе 
вакаря. Він, чомусь, скрутився калачиком, як ніби спав. 
Розглядаючи його, Фате, раптом, осяяло, що це не 
вакар, а маленький морве, морвячок, який лежить 
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всередині її живота. Фате гарячково досліджувала своє 
тіло, але вакаря ніде не знайшла. «Як же так, всередині 
мене морвяко, а я ні з ким... — подумала Фате, а потім її 
знову осяяло: — Вася! Він мене запліднив, коли я 
втратила свідомість! Він розрізав мені живіт та помістив 
всередині мене цей зародок. Може, це не зародок 
морве, а людини?» Вона уважно оглянула плід 
всередині себе та побачила характерний хвостик морве, 
який ні з чим не сплутаєш.  

І тут Фате знову сіпнулася! Вона заглядала собі 
всередину, використовуючи дімензіальну сіточку! Зараз 
налетять бжуї та схоплять її. Фате глянула внутрішнім 
поглядом на своє тапі, але воно як було чорним, так і 
залишилося. Навіть і не думало палахкотіти червоним 
полум'ям.  

Двері відчинились і Фате з подивом побачила 
двох морве, які впевнено крокували, але спиною вперед. 
Фате подумала, що це бжуї, але впізнала в одному 
морве Трутте, що йшов першим, а за ним ішла Рекле. 
Такий дивний спосіб пересуватися дуже вразив Фате, 
але вона мовчала, розуміючи, що невидима. Непрохані 
гості, жестикулюючи руками, розмовляли якоюсь дивною 
тарабарською мовою. Їй хотілося дізнатися, що роблять 
в її будинку Трутте та Рекле, які сховалися в сусідньому 
приміщенні, але побачила, як вони, боязко озираючись, 
обережно виходять звідти, як і раніше задом наперед. 
Підла тварюка Рекле змахнула зі столика біля какапки 
дрібні хрузи, які Фате по приходу у свій дерод, висипала 
з кишені тапі. Фате не стала її вбивати, щоб не 
видавати себе, а Рекле, слідом за Трутте, крокуючи 
задом наперед, зникла за дверима. Вхідні двері за ними 
зачинилися, а здивована Фате не знала, що подумати.  

А потім Фате знову осяяло! 
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Вона ж невидима та може використовувати 
дімензіальну сіточку! Вона може вбити будь-якого мурде 
зовсім непомітно і її ніколи не зловлять! 

І тут Фате ясно згадала слова Васі: «Я вбив твого 
батька! Він хотів убити тебе та мене!» «Тварюка, навіщо 
вбивати мого батька, якщо він відмовився від боротьби 
за місце кантера!» Фате навіть пересмикнуло від 
обурення, і вона вирішила зараз же вирушити в Чахерод 
та вбити мурде Чахе. Фате покинула свою кімнату, 
немов прощаючись, та вже хотіла йти на зупинку кана, 
як раптом побачила книгу «Історія України» та відразу 
захотіла її спалити. Друге я підказало, що книга не винна 
в тому, що Фате ненавидить Васю. Дана книга, нехай і 
через Васю, допомагала їй перенести біль у найгірші 
хвилини свого життя. Фате взяла книжку та сховала її в 
нагрудній кишені, після чого покинула свій дерод. На 
зупинці кана вона була вражена до глибини душі – всі 
морве ходили задом наперед. «Та що ж це таке?» — з 
подивом подумала Фате, розуміючи, що вона зійшла з 
розуму. Немов знущаючись з неї та її свідомості, кан, що 
прямує в Чахерод, теж рухався задом наперед. Кан 
подав дивний сигнал відправлення, а канате викрикнув 
щось зовсім невиразне. Щоб не бачити цього 
неподобства, Фате відкрила книгу та заглибилася в 
читання, яке наповнило її голову не менш дивними 
фактами з життя землян.  

*** 

Траурна процесія рухалася в бік пустелі, і Вася 
прилаштувався ззаду, опустивши на обличчя каптур, 
щоб його ніхто не впізнав. Попереду йшов оркестр та 
грав досить тужливу мелодію, щоб видавити сльозу у 
вельми байдужих морве, які йшли за труною скоріше з 
цікавості, ніж з-за співчуття загиблому коту. Тимчасова 
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труна, як завжди, взята напрокат, в якій знаходився 
Туманний Кіт, рухалась за оркестром і його 
супроводжували бжуї як ескорт. Вася не бачив 
Туманного Кота, бо поряд з покійним терся нумес Ларте. 
«Нічого, залишать його в пустині, і я попрощаюся зі 
своїм другом», — подумав Вася, прислухаючись до 
розмов морве.  

— Хтось кинув йофе в дімензіальну сіточку 
Туманного Кота, і тіло стягнуло в точку, — розповідав 
якийсь бжуй, якому не дісталося місця в ескорті, тому він 
доводив свою обізнаність плітками. «А куди ж поділося 
віддзеркалення кота?» — сіпнувся Вася, та мало не 
запитав, але вчасно себе зупинив. Бжуй підозріло 
глянув на Васю, але той ще нижче опустив голову, щоб 
ніхто не помітив його блідого обличчя та опес на ньому. 
Опинившись в пустелі, кота витягли з труни та 
приставили до каменя. Нумес Ларте довго розхвалював 
свого помічника, який ловив «на живця» вбивць, охочих 
зайняти місце кантера. Вася мимоволі посміхнувся. 
Мабуть, коту набридло чекати, поки переб'ють всіх 
мурде і він став ловити претендентів на місце кантера. 
«Він хотів полегшити мені дорогу!» — подумав Вася, і по 
його щоці мимоволі потекла сльоза. 

— Ти знав покійного близько? — запитав бжуй, 
який помітив сльозу на обличчі Васі. 

— Ні! — відповів Вася і додав: — Я сумую, як всі! 
Бжуй відвернув морду, бо він не сумував, «як всі», 

тому на час дав спокій Васі. Коли церемонія закінчилася 
і всі почали повертатися назад, Вася трохи відстав, а 
противний бжуй, який приліпився, як муха, запитав: — 
Ти хочеш попрощатися без сторонніх? 

— Так! — відповів Вася, думаючи, що бжуй 
відстане, але ця тварина й не думала повертатися в 
Халлерод. Місцеве сонце пекло немилосердно, але 
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Вася мужньо сидів, розглядаючи Туманного Кота, що 
лежав на боці, та тільки зараз помітив у його фігурі якусь 
невідповідність. Він піднявся та побачив, що кіт 
перерізаний вздовж тіла навпіл. Вася дивився на бжуя і 
той запитав: — Ти не знав? Його перерізало каном на 
дві половинки. 

— А де друга половинка? — запитав Вася, 
піднімаючи абсолютно дохлу половинку Туманного Кота. 
Він пустив у кота свої симпоти та не знайшов у тілі 
віддзеркалення його душі.  

«Куди ж ти подівся?» — запитав Вася, 
сподіваючись, що віддзеркалення кота відповість, але 
відповіді не почув. Вася по-справжньому заридав, бо 
свідомість того, що він більше не побачить свого 
волохатого та норовливого друга занурила його в смуток 
та нудьгу. 

*** 

«Перш, ніж почати читати книгу, Фате 
розслабилася та уявила, що вона летить. У неї вийшло 
– Фате відчула легкість в тілі, а її відчуття збігалися з 
тим, що вона бачила уві сні або в непритомності. Вона 
уявила, як летить над жовтими пісками, але якось не 
відчувалося, що це пустеля. Коли Фате опустилася 
нижче, то виявилося, що під нею не піски, а посіяне поле 
якогось злаку. Жовте поле вже дозріло, і стебла рослин 
хилилися до землі під вагою набубнявілих зерен. А над 
полем куполом розкинулося блакитне небо, на якому 
іскрилося тепле Сонце. Засікаючи місцевий час, Фате 
радісно повідомила:  

— Спостереження: 28 Елєтъ 7441, колір 
блакитного неба і жовтої пшениці ... 

Вона помітила внизу дві постаті, які повільно йшли 
дорогою уздовж поля в напрямку села. Фате спустилася 
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нижче й опинилась поруч з морве, але залишилась 
невидимою для них. Вони пройшли по селу, яке 
здавалася зовсім порожнім. По дорозі зустрілися кілька 
жителів, які валялися біля парканів та спали. Вусатий 
морве в білому кітелі та синіх галіфе, хмурився та 
говорив морве, що крокував поруч з ним: — Каганович, 
чому вони сплять в розпал робочого дня? 

— Так вони сплять вічним сном, — пояснив 
Каганович. 

Сталін побачив двох худорлявих дітей, що 
обнялися та притулилися до паркана, а по тому застигли 
навіки. Голі дитячі тіла світили ребрами, немов їх 
висушило сонце. 

— Лазар, що ж вони в тебе такі дохлі? — Сталін 
примружив очі, з задоволенням спостерігаючи 
сухоребрих селян. 

— Товариш Сталін, їм волю дай, вони весь хліб 
зжеруть, а план заготівлі зерна не виконали, навіть, 
наполовину, — сказав Лазар Каганович. 

— Вони ж всі поздихають, — посміхнувся Сталін. 
Каганович, заглядаючи в очі Сталіна, зрозумів, що 
вождь його не засуджує, тому впевнено заявив: — Не 
здохнуть. В колгоспі не йдуть, а хліба хочуть, — 
Каганович замовк, а потім злостиво додав: — Чого 
коштувало всі нинішні бунти придушити, нехай краще 
здохнуть 

— Хай живе самостійна Україна! Геть СРСР! — 
несподівано вигукнув Каганович, бентежачи Сталіна 
своїм криком, але потім виправився та пояснив: — Вони 
до сих пор співають «Ще не вмерла Україна»56. Я їм 

                                                           
56  «Ще не вмерла Україна» — пісня на слова Павла 
Чубинського, музика Михайла Вербицького 
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українську мову дозволив, а вони, падла, бунтують! 
Убив би, гадів! 

Сталін схвально мовчав, а заохочений Каганович 
злостиво додав: — Я цих хохлів ще з 1921 року знаю, 
теж не хотіли хліб віддавати та йшли в махновці. Їх 
потрібно тримати в залізних рукавицях. Як ви й 
говорили, ми вправі застосувати проти куркулів 
справедливий комуністичний терор. Ми тут з Косіором 
подумали та вирішили ... — Лазар Мойсейович знову 
зазирнув у вічі Сталіна та впевнено продовжив: — Я 
пропоную не за троє крадених колосків розстрілювати, а 
за один. 

— Тобто, ти свідомо йдеш проти лінії 
комуністичної партії? — посміхнувся Сталін, а Каганович 
бадьоро козирнув та дзвінко відповів: — Аж ніяк, 
товариш Сталін, це ініціатива знизу. 

В полі, до якого вони вийшли, Сталін побачив 
двох вершників. Один з них тримав у руках рушницю, а 
другий скособочено сидів на кобилі, та бив по пшениці 
батогом. 

— Це хто ж знищує посіви? — грізно насупився 
Сталін, а розгублений Каганович забігав очима, 
розмірковуючи про те, яка сволота проникла крізь 
загороджувальні загони та ганьбить його перед вождем. 

Коли вершники під'їхали ближче, то Каганович 
побачив, що вони супроводжують якогось хлопчика, який 
схлипував та затиснутим кулаком стирав під носом 
соплі. Один з вершників був дорослий чоловік з 
рушницею, а другий – чотирнадцятирічний юнак з 
нагайкою в руках, якою він підганяв дитину, що 
продовжувала пхикати. Юнак, видно, був каліка, бо косо 
сидів на кобилі, немов його хребет зігнули дугою. 

— Махновці? — насторожено запитав Сталін, а 
Каганович вийшов вперед та витягнув з кобури наган, 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

419 

збираючись захищати вождя від світової 
контрреволюції. Чоловік зіскочив з неосідланого коня, а 
юнак з батогом так і залишився сидіти на кобилі. 

— Хто такий? — грізно запитав Каганович, і 
чоловік відповів: — Нестор Відьмачук з сином 
Володимиром. Затримали розкрадача соціалістичної 
власності. 

Він грізно подивився так семирічного заплаканого 
хлопчика та наказав: — Покажи! 

Хлопчик розтиснув долоньку, на якій Лазар 
Мойсейович побачив колосок та переконано повернувся 
до Сталіна: — Я ж казав! Таких злодюг потрібно 
розстрілювати на місці! 

Гримнув постріл, від якого Каганович мало не 
обісрався, а Сталін побілів. 

— Ти, що, ідіот!? — вигукнув розлючений 
Каганович, махаючи наганом, а Відьмачук, спокійний, як 
колода, без жодного жалю сказав: — Так самі сказали – 
розстріляти. 

— Не тут же! — вигукнув Каганович та злостиво 
сказав: — Марш звідси, а то я вас сам розстріляю. 

Відьмачук поклав труп хлопчика в мішок та кинув 
його поперек сідла синові на кобилу. Потім скочив на 
свого коня, і вони поїхали вздовж поля далі, виглядаючи 
сліди злочинців.  

— Куди вони потягли труп? — Спитав Сталін, а 
Каганович пояснив: — Так з'їдять, не пропадати ж 
добру. 

— Правильно, товаришу Каганович,  не зерном же 
їх годувати, — похвалив Сталін та додав: — А репресії 
до куркулів та одноосібникам потрібно застосовувати, не 
можна зробити омлет, що не розбивши пару яєць, — 
Сталін замовк, а потім весело поплескав Кагановича по 
плечу: — А нам би теж не завадило перекусити. 
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Каганович тут же хотів повернути вершників з 
трупом, але потім до нього дійшло, що Сталін говорив 
зовсім про іншу їжу, тож Лазар Мойсейович аж позеленів 
від думки, що б з ним зробив Сталін, запропонуй він 
йому покуштувати мертвечини. 

 
— Все готово, товариш Сталін, — квапливо та 

радісно вигукнув Каганович та махнув рукою. Відразу ж 
дві «емки» 57 , що зупинились коло якоїсь колгоспної 
споруди, підіймаючи пилюку на дорозі, попрямували до 
вождів. З них на галявину біля дороги вивантажили 
столик та двоє білих гнутих плетених стільців. Кухар в 
білому халаті та такого ж кольору ковпаку, витягнув з 
машини готові страви та розставив все на столі. 

                                                           
57  «емка» — М1 – ліцензійні автомобілі Ford Model A які 
випускали в СССР. 
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— Що там у нас, Спиридон? — запитав Сталін, 
розглядаючи розкішний стіл, та пронизливо подивився 
на кухаря: — Отруїти мене хочеш?  

— Що ви, товаришу Сталін, — сказав Спиридон 
Плутін, а сам злостиво подумав: «Отрую, ще 
дочекаєшся!» 

Сталін взяв курячу ніжку та став повільно жувати. 
Каганович бачив, що Сталін не дуже налягає на їжу, 
тому обережно взяв бутерброд з ікрою та відкушував по 
маленькому шматочку, хоча жерти хотів, як вовк. 
Почувши запах їжі, до місця пікніка потягнулися босоногі 
голодні діти. Каганович хотів відігнати дітей, але Сталін 
його зупинив: — Не треба їх відганяти, це ж діти – наше 
комуністичне майбутнє. 

— Це діти колишніх куркулів та одноосібників, — 
не погодився Каганович, але не став сперечатися та дав 
спокій дітям. Сталін жбурнув недогризенну кісточку на 
дорогу, і в пилюці зав'язалася боротьба. Після короткої 
сутички переміг білявий хлопець, який жадібно 
проковтнув залишки курячої ніжки разом з кісточкою 

— Я завжди говорив, що повинен перемогти 
найсильніший, — із задоволеним виглядом сказав 
Сталін, спостерігаючи за боротьбою. Тим часом 
хлопчик, який з’їв курячу ніжку, снопом звалився на 
курну дорогу та скрутився в калачик. Він кричав та важко 
дихав, а потім якось відразу став землисто-сірим та 
затих. 

— Він, що, помер? Так швидко?! — здивувався 
Сталін та подивився на свого кухаря: — Спиридон, ти 
мене отруїв? 

Спиридон Плутін став таким же сірим, як хлопчик, 
та весь мокрий, а потім схопив ніжку, що залишилася, та 
зжер її з кісточкою, щоб довести, що вона не отруєна. 
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— Хлопчик здох від завороту кишок, — 
злякавшись, пояснив Каганович та переконано додав: — 
Я ж кажу, що хохлів не потрібно годувати, для них їжа – 
отрута. 

Спиридон гикнув декілька разів, видно кістка 
застрягла в горлі, але не подавав знаку – за таке можуть 
і розстріляти. 

— Потрібно замість хохлів завезти сюди 
московітів. Тут тепло, нехай і комуністи погріють 
кісточки, — сказав Сталін, піднімаючись з-за столу, а 
Каганович схопився та радісно вигукнув: — Підтримую, 
Йосиф Віссаріонович! 

В цей час на дорозі з'явилася машина, яка 
цілеспрямовано їхала до них, і Каганович занепокоївся – 
яку тварюку сюди несе! З новенької «емки» вискочив 
співробітник НКВД з двома шпалами на червоній петлиці 
та грізно запитав: — Що за бенкет, куркульське кодло?? 

Несподівано для себе співробітник НКВД впізнав 
Сталіна і Кагановича, витягнувся і побілів. 

— Хто такий? — грізно вигукнув Каганович. 
— Районний уповноважений Селезньов, — 

козирнув співробітник НКВД, обличчя якого пішло 
плямами, а кашкет став тісний. 

— Що ти тут робиш, уповноважений? — тихо 
запитав Сталін і співробітник НКВД, заїкаючись від 
страху, повідомив: — З'ясовую, товариш Сталін, чому 
тут багато живих. 

— З'ясував? — примружився Сталін. 
— Так точно, Йосип Віссаріонович, — бадьоро 

доповів уповноважений, — куркулі та одноосібники 
ховають хліб. 

Сталін кивнув, а Каганович показав 
уповноваженому свій кулак, щоб зник, що він і зробив, 
подаючи знак рукою своєму шоферу. Сталін та 
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Каганович теж сіли в машину і вона з місця рвонула 
вперед, залишаючи за собою стіну пилу, яка відділяла 
смерть від життя. 

— Не подобається мені цей уповноважений, — 
сказав Сталін, а Каганович його заспокоїв: — Мені теж 
небіжчики не подобаються. 

Сталін посміхнувся, схвалюючи жарт Кагановича, 
та залишав Україну в веселому настрої. 

— Спостереження знято: 04 Вейлєтъ 7442, 
колір траурний, чорний ... - сказала Фате, сумно 
спостерігаючи, як пилюка осідає на душах двох 
хлопчиків, один з яких убитий, а другий помер, після 
чого з гіркотою закрила книгу. Їй не подобалося те, що 
відбувається на Землі. Фате здалося, що на її рідній 
планеті, маючи рівні можливості, морве чинять чесніше, 
вбиваючи одне одного. 

Канате щось оголосив на своїй незрозумілій мові, 
але Фате й без оголошення бачила, що кан під'їжджає 
до Лопероду. Через кілька миттєвостей кан зупинився. 
Деякі пасажири зійшли задом наперед, точно так само 
на їхні місця сіли нові морве. Не гаючи часу, кан 
попрямував далі та тільки потім канате щось оголосив. 
Фате знала, що він вирушає в Чахерод, тому зітхнула та 
знову відкрила книгу». 

*** 

Якщо якісь Всесвіти й зникли, але тільки не той, в 
якій знаходився Туманний Кіт. Морок, що виник на мить, 
змінився стрімким падінням кудись, після чого душа кота 
потрапила в дивне місце. Туманний Кіт нічого не 
відчував своїми симпотами, немов завис в темному 
просторі без світла та без будь-яких ознак зовнішнього 
світу. Його авантюра закінчилася не так, як хотів кіт, але, 
мабуть, доля послала йому випробування у вигляді Ете, 
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яка тільки й робила, що позбавляла Туманного Кота 
життя. Скажімо так, Туманний Кіт загрався коли ловив 
мишей. Головне, що турбувало кота – де він опинився та 
що робити. Ясна річ, що мова не йде про фізичне 
переміщення, тіло, як кіт зрозумів, пропало, а от де 
виявилася душа – залишається загадкою.  

Головна проблема для Туманного Кота полягала 
в тому, що він не може повернутися у своє тіло, а 
знаходиться всередині якийсь дімензіальної оболонки. 
Він не керує руками, щоб розстебнути оболонку та не 
контролює ні одне з почуттів тіла, навіть не почуттів, а 
рецепторів: зору, смаку, тактильних відчуттів, слуху та 
дотику.  

Бути всім та перетворитися у що – дивна 
метаморфоза, але так влаштований Всесвіт в якому 
знаходився Туманний Кіт. Щоб якось почати 
орієнтуватися, кіт розширив свої симпоти до 
нескінченності, щоб якимось чином відчути край тій 
області, де він знаходиться, яка, до того ж, не мала 
розмірів та часу. Коту, всередині своєї душі, довелося 
створити час, спорудивши з логічних ланцюжків подобу 
тригера, що вічно працює, та долучити деяку область 
свідомості, для того, щоб рахувати час. 

Утворений таким чином час само собою створив 
всередині душі кота простір, що природно, бо таким 
чином влаштовані всі Всесвіти. Всесвіт, що розкинувся 
всередині душі кота, був порожнім та, щоб зробити 
орієнтири, Туманний Кіт створив зірки та галактики, 
після чого урочисто промовив:  

— Хай буде світло! 
Сліпучим сяйвом спалахнули зірки й галактики та 

засліпили симпоти кота, проте, він вимовив фразу:  
— І це добре! 
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Туманний Кіт знайшов планету, подібну до Землі, 
та зробив самця орангутанга. Кіт назвав його Адамом та 
відпустив у ліс. З ребра самця мавпи кіт створив мавпу 
самку на ім’я Єва та теж відпустив її в ліс. Самець, який 
вже задовбався чекати, посіяв добре та вічне ... 
простіше кажучи, запліднив мавпу кілька разів, і в цьому 
ж році самка народила двох орангутангів: самця та 
самку. Через те, що цей процес може йти самотужки, кіт 
перегорнув кілька тисячоліть та подивився, як 
розвивається плем'я орангутангів. 

Мавпи як сиділи на дереві, так і залишилися 
сидіти, пожираючи дармові банани. Туманний Кіт 
побачив, що ніякого прогресу немає, та зрозумів, що 
Адаму потрібна палиця, яка змусить орангутанга 
міркувати. Тому кіт з'явився перед Адамом, зламав 
палицю та почав гамселити орангутанга зі словами:  

— Вчення – світло! 
Після екзекуції кіт залишив Адама та зі своїх 

божественних чертогів став спостерігати за ним. Адам 
засвоїв урок та взяв палицю в руки, але використовував 
її не за призначенням: побив даним інструментом всіх 
своїх дружин, дочок та синів, дісталося й онукам. Після 
цього палиця увійшла в ужиток орангутангів, не тільки як 
знаряддя праці, джерело мудрості та прогресу. Кожен 
орангутанг виламував собі палицю та лупцював усіх 
мавп, розташованих нижче за рангом. Коли траплявся 
неврожай бананів, діставалося й тим, хто вище по 
соціальних сходах: палицями гамселили всіх старійшин 
племені, аж до Адама. 

У таких випадках Адам обіцяв, що наступного року 
бананів буде більше і цей прогноз зазвичай збувався. 
Але ось трапився неврожай два роки поспіль і Адама, на 
другий рік, побили до смерті. Кіт побачив, що прогрес 
мавп йде дуже повільно та, щоб вони досягли людської 
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мудрості, потрібні мільйони років, Туманний Кіт вселився 
в яйцеклітину майбутнього орангутанга, яку запліднили 
мало не всі самці окремо взятого племені. 

Орангутанга, що народився, назвали Прометеєм, і 
Туманний Кіт сподівався через нього просвітити темний 
рід мавп та вивести їх у люди. Прометеєві довелося 
несолодко, бо будь-яка нова ідея, висловлена ним, 
одержувала загальне схвалення мавп у вигляді палиць, 
тому тіло просунутого мавпячого чувака завжди 
вкривали синці та рани.  

Туманний Кіт, розуміючи, що Прометея в 
майбутньому чекає дерев'яний хрест з перехрещених 
палиць, на якому він загине, вирішив скористатися 
даним екземпляром в справі освоєння краю Всесвіту та 
проникнення в сусідній Всесвіт, щоб дізнатися, що і хто 
там знаходиться. Таким незвичайним чином кіт хотів 
покинути нинішню оболонку-Всесвіт, що знаходиться в 
його душі, та знайти колишній Всесвіту, де є Вася, якого 
він залишив. 

Щоб здійснити свою мрію, кіт наказав Прометеєві, 
тобто собі, сплести з лози велику кулю, після чого 
орангутанг пів року обмазував її глиною упереміж з 
соломою з дикої трави, на якій більше спав, ніж 
працював. Коли велетенська куляста споруда висохла, 
Прометей наповнив її бананами, а Туманний Кіт подбав 
про те, щоб астероїд, як кий на більярді, шандарахнув у 
планету мавп і по дотичній викинув кулю з Прометеєм в 
космос. 

Через деякий час куля з глини досягла меж 
Всесвіту і Туманний Кіт, разом з Прометеєм, опинився в 
іншому Всесвіті. Кіт просканував новий Всесвіт та 
зрозумів, що потрапив у колишню Всесвіт. Прометея він 
послав на справжню Землю, щоб він просвітив 
африканських мавп та вивів їх в Європу. Куля з 
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Прометеєм майже згоріла у нижніх шарах атмосфери, 
але сам орангутанг врятувався тим, що шкурки від 
бананів амортизували при ударі й він залишився жити. 

Самочка місцевого виду орангутангів, знайшла 
його між уламками кулі на шкірках бананів та 
використала Прометея, що валявся без свідомості, за 
призначенням, як чоловіка, а коли він прийшов в себе, 
меркантильно пояснила:  

— Я твоя перша та остання дружина! 
— Ми йдемо в Європу, — сказав Прометей та 

взяв самочку за руку. Орієнтуючись по сонцю, він 
визначив, де знаходиться майбутній Гібралтарська 
протока, щоб перетнути його суходолом. Дурник не знав, 
що банани в Європі не ростуть, і там ще не розтанув 
льодовик, що повзе з північного полюса. Не знав 
Прометей і того, що йому доведеться тяжкою працею 
заробляти собі на життя. До речі, Прометей є предок 
московітів, які, не подумавши, першими лізуть в кожну 
дірку та отримують сповна. Інші мавпи вчаться на 
помилках московітів та час від часу підтримують 
сподвижників Прометея, щоб не здохли.  

Так що московіти, сама древня раса мавп і вони 
мають рацію, стверджуючи це за допомогою нової 
ломаки. На цей рахунок у них і пісня є: «Ех, дубинушка, 
ухнем58!» — яку всякий московіт співає, вижлуктив відро 
браги та з ностальгією згадуючи мавпячі роки... 

В цей час Туманний Кіт освоївся в старому 
Всесвіту та дізнався, що його дімензіальна сіточка-
Всесвіт валяється всередині Ете та мстиво подумав: 

— Попалася, сучка! 
*** 

                                                           
58  Ех, ломако, ухнемо! (московітська мова) 
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— Вася, ти чого зрошуєш пустелю? — сказав 
хтось позаду і Вася обернувся. Бжуй, що втратив всякий 
інтерес до морве, що скиглив, вже давно покинув Васю, 
залишивши його на поталу місцевому сонцю. Те, що 
сонце напекло голову морве та він розпустив слину, 
підтверджувало думку бжуя – даний морве з'їхав з 
глузду.  

Але перед поглядом Васі, коли він обернувся, 
постав не нав'язливий бжуй, а живий Туманний Кіт. 

— Ти живий! — вигукнув Вася і притиснув до 
грудей Туманного Кота, зануривши своє обличчя в руду 
шерсть. 

— Живо, наполовину, — сказав Туманний Кіт, 
відсторонюючись від мокрого обличчя Васі. 

— Ти мені дорогий хоч половинкою, хоч цілий, — 
сказав Вася, намагаючись знову притиснути кота, чого 
цей рудий суб'єкт зовсім не хотів. Тільки зараз Вася 
розібрав, що бачить живу, але половинку кота. 

— Ти навіщо себе розрізав? — запитав Вася, 
показуючи на мертву половинку кота, що чекала папухів. 

— Мене розрізали не з моєї волі, — дипломатично 
сказав Туманний Кіт. Не розповідати ж Васі, що він 
отримав удар по горіхах та впав на рейки, на яких 
колеса кана розрізали його вздовж тіла.  

— Взяв би та склеїв себе, — сказав Вася, на що 
Туманний Кіт відповів, натягаючи на себе другу 
половинку кота: — Щось воно не клеїться. 

— Зараз я тобі допоможу, — сказав Вася та з 
допомогою дімензіальної сіточки створив звичайний 
земний скотч, яким став примотувати дохлу половинку 
кота до живої. Туманний Кіт принюхався та сказав:  

— По-моєму, він вже смердить! 
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— Потерпиш, і твоя друга половинка потихеньку 
оживе, — сказав Вася, продовжуючи намотувати скотч 
на кота. 

— Не вийде, — сказав Туманний Кіт, — мені 
потрібно з'єднатися зі своєю справжньою другою 
половинкою. 

— Ти знайшов собі кішку? — здивувався Вася і з 
посмішкою сказав: — Вітаю! Я буду любити її так само, 
як і тебе! 

— Дурень! — розлютився Туманний Кіт: — Мені 
потрібно знайти другого себе. Він відправився в 
Халлерод ловити вбивць, претендентів на місце 
кантера. 

— Він ловив і мене? — насупився Вася. 
— Ми хотіли розчистити тобі місце, — хмикнув 

Туманний Кіт. 
— Тоді пішли в Халлерод, — сказав Вася, а 

Туманний Кіт, ледве дихаючи під липкою стрічкою, 
вперто заперечив: — В такому вигляді? 

— Ми ж не до твоєї нареченої їдемо, — заперечив 
Вася і примирливо сказав: — Я буду нести тебе на 
руках. 

Туманний Кіт щось пробурчав, хоча був не проти 
останньої пропозиції Васі. Тільки відвертав ніс від своєї 
дохлої половинки. Поки кіт не передумав, Вася схопив 
його на руки та помчав у бік Халлерода, а потім і зовсім 
використав дімензіальну сіточку для польоту. 

*** 

Крусе, що на собі випробував методи допиту 
нумеса Ларте, був радий, що Сюре не пізнала такого 
задоволення. Коли пролунав сигнал капу, він запитав у 
Сюре: — Що там? 
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— Фате вбила Чахе, останнього мурде, — 
відповіла Сюре, повертаючи віртуальний екран капу, 
щоб Крусе побачив Фате з відрізаною головою кантера. 

— Ми спізнилися, — сказав Крусе, але Сюре його 
заспокоїла: — Зараз починаються найцікавіші події: 
претенденти на місце кантера будуть вбивати один 
одного. Ти можеш вбити мене першим. 

— Я ніколи не вб'ю тебе, — сказав Крусе, але 
Сюре йому не відповіла, бо зверху пролунав тупіт ніг та 
в яму кинули мотузку. Крусе мовчав, як і Сюре, після 
чого вгорі почувся голос якогось нума: — Я довго буду 
чекати? Вас викликає нумес Ларте! 

Крусе не зрадів запрошенню, а Сюре сказала:  
— Це стосується мене, настала моя черга. 
— Ні, моя! — сказав Крусе та став боротися з 

Сюре, видираючи в неї мотузку. 
— Вас очікують двох, — заспокоїв їх нум і Крусе 

поступився, допомагаючи Сюре вибратися з ями. Потім 
вибрався сам. Нумес Ларте чекав їх в кабінеті. 

— Можна нам отримати своє тапі? — запитав 
Крусе, бо у них, перш ніж посадити в яму, забрали одяг.  

— Звичайно, ви отримаєте свій одяг, але, 
насамперед, відповісте, що ви в ньому ховали, — 
довірливо сказав нумес Ларте, втупившись на них 
своїми великими очима. 

— Нічого, — відповіла Сюре, а Крусе, 
передчуваючи нові тортури, повідомив: — У моєму тапі 
подарунок для Сюре. 

— Чи не ця посудину є останнім «подарунком» 
для бідних мурде? — єхидно запитав Ларте, показуючи 
маленьку пляшечку. 

— Так, це еліксир безсмертя для Сюре, — сказав 
Крусе, а нумес єхидно звернувся до Сюре: — Бажаєш ти 
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скуштувати цей чудовий продукт, який прискорює зустріч 
будь-якого морве з папухом. 

— Це подарунок для мене, — сказала Сюре та 
взяла пляшечку в руку. Злегка сторопів Ларте побачив, 
як вона відкрила пляшечку та випила вміст до 
крапельки. 

— Я тебе розумію, — знайшовся Ларте, — ти 
хочеш прискорити свою смерть, щоб не відчувати болю 
під час допиту. 

Він відраз кивнув нумам, які скрутили Крусе та 
Сюре, після чого прив'язали до залізних стільців, 
вмурованих у підлогу. 

— Подивимося, яким чудесним чином цей 
«еліксир» врятує Сюре, — сказав Ларте, взявши в руки 
блискучі кліщі, та спокійно відкусив Сюре палець. Виття, 
що пролунало у кімнаті, оглушило нумів, тому вони 
закрили вуха пальцями, а Крусе закричав: — Мучте 
мене, це я зробив отрута для мурде. 

— Признаватися потрібно вчасно, — сказав Ларте 
та відкусив другий палець Сюре. Вона мовчала, бо 
провалилася в непритомність. 

— Киньте в яму, нехай здохнуть там, — наказав 
Ларте. Нуми відв'язали злочинців та потягли їх до ями. 
Коли Сюре прийшла в себе, вона в темряві обняла 
Крусе та сказала: — Спасибі тобі. 

— За що? — здивувався Крусе. 
— За еліксир, — сказала Сюре, — у мене 

відросли пальці, — вона притулилася до Крусе та 
сказала: — Як боляче! Нас не будуть більше 
допитувати? 

— Не знаю, — відповів Крусе, — цей нумес явно 
ненормальний. 

*** 
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Папух сумніву гриз Ете, і вона відчувала його 
фізично. Слід було б знайти Йоде, щоб допомогти йому 
вибратися з лап нумеса Ларте, але найкраще 
поквапиться та вбити мурде Ґране, а потім почекати 
інших охочих стати кантером та по черзі всіх знищити. У 
цій справі Йоде м'якуватий, і Ете вже зараз відчувала 
шкоду, від того, що їй доведеться позбавити його життя. 
Ете вирушила на зупинку кана, щоб відправиться в 
Лоперод, а далі в Чахерод та Ґранерод. 

Забравшись на платформу кана, Ете опинилася 
наодинці, бо інших пасажирів не було. Вона злякалася, 
що канате може відмовитися везти єдиного пасажира, 
але помилилася, бо почула: 

— Кан вирушає в Лоперод!  
Ете полегшено зітхнула та відчула, як у неї 

віднімаються руки. Це відчуття виникло відразу, попри 
те, що вона навіть не рухалася. Щоб перевірити свої 
відчуття, вона хотіла підняти руку, але домоглася того, 
що права рука впала батогом. Коли вона перевірила 
ліву руку, та теж перетворилася в некерований батіг. 
Незабаром в Ете впала голова та завмерли очі, які 
показували сидіння попереду і тільки.  

«Що відбувається?» — не розуміла Ете і в цю ж 
мить побачила, що стрибає з кана прямо на стінку 
тунелю. Вона закричала та побачила, що схопилася за 
якісь кабелі, що йдуть по стінці, а кан поїхав вперед, 
залишивши її наодинці. Ете зрозуміла, що біжить у 
протилежний бік від Лоперода. «Я повертаюся 
Халлерод!?» — здивувалася Ете та вирішила, що в її 
стані намагатися вбити якогось мурде, завдання 
непосильне.  

Залишаючись глядачем, Ете зрозуміла, що 
втратила всякий контроль над тілом, добре, хоч зір на 
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одне око залишилося її. Вона не відчувала когось 
стороннього чи якусь дивну думку та розуміла, що це не 
етсі, не йохи та, навіть, не гнюс. Ймовірно, у неї якась 
нервова хвороба, коли тіло живе своїм життям, кероване 
спинним мозком, а душа сама по собі, в голові. Від цих 
думок в голові настало просвітлення, і Ете заспокоїлася, 
розуміючи, що може тільки споглядати навколишній 
простір. 

— Попалася, сучка! — почула Ете, але аж ніяк не 
образилася, бо не знала цього слова та його значення, 
тим більше в земному варіанті. 

— Хто тут? — запитала Ете, що ще більш дивно – 
шукати когось у своїй душі. 

— Ти навіщо дозволила гнюсу керувати своїм 
тілом? — запитав Хтось, і Ете запитала у відповідь: — 
Гнюс – це ти? 

— Гнюс – це гнюс, — відповів Хтось, — а я взагалі 
сторонній в цьому тілі. 

— Тоді покинь моє тіло та дай мені можливість 
керувати своїм тілом, — сказала Ете. 

— Вона ще й дурна, — пробурчав Хтось та 
наказав: — Зараз же візьми управління на себе! 

— Як я візьму управління на себе, якщо тіло мене 
не слухається? — запитала Ете швидше з упертості, ніж 
з необхідності. 

— Тоді дозволь мені керувати твоїм тілом, і я все 
улагоджу, — сказав Хтось, а Ете запитала: — Ти точно 
не гнюс?  

— Я не гнюс, мила, — сказав Хтось так зловісно, 
що Ете захотілося вискочити з тіла, а незнайомець 
зловтішно промовив: — Перш, ніж вискакувати з тіла, 
віддай управління тілом мені. 
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— Ти читаєш мої думки? — здивувалася Ете, а 
Хтось єхидно відповів: — У тебе все написано на 
обличчі. 

Ете хихикнула, Цей Хтось жартує, бо ніякого 
обличчя він не бачить. Мабуть, йому можна передати 
управління тілом, тим паче, що сама вона їм не 
управляє. 

— Я віддаю тобі управління тілом, — сказала Ете 
та відразу відчула, що чітко бачить навколишній світ. 
Правда, цей Хтось продовжував йти в Халлерод і Ете, 
на правах компаньйона, запитала: — Куди ми йдемо? 

— У Халлерод, там я втратив своє тіло, — 
відповів Хтось, а Ете занепокоїлася: — Ти мене покинеш 
в Халлероді? А як же я та гнюс? 

— Як тільки заберуся у своє тіло, я приберу 
гнюса, — впевнено сказав Хтось та єхидно додав: — Я б 
міг прибрати його зараз, але боюсь, що така дурна, як 
ти, мені завадить. 

— Чим я тобі насолила? — ображено сказала Ете 
та Хтось не витримав: — Ти мені двічі врізала по... 
горіхах. 

— Так ти той рудий тип, який гнався за мною? 
Помічник нумеса Ларте!? — здогадалася Ете та 
розреготалася, тому Хтось обурився: — Не тряси мене, 
а то твоє тіло розтягнеться на рейках та зламає собі ніс. 

Ете трохи посміялася всередині себе та 
примирливо запитала:  

— Як тебе звуть, помічник нумеса Ларте?  
— Мене звуть Туманний Кіт, — відповів Хтось, але 

Ете йому не повірила та, як і раніше, величала його 
Хтось. 

В цей час спрацював кап, і Ете побачила дохлого 
рудого типа та напис: 
«Загинув Туманний Кіт, помічник нумеса Ларте» 
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— Це ти? — засміялася Ете. 
— Це моє тіло, яке я повинен знайти, — сказав 

Хтось, а Ете сказала: — так ти не збрехав, тебе звуть 
Туманний Кот. 

В цей час знову зазвучав кап, і вони обидва 
втупилися на зображення. На знімку Фате тримала 
голову з опесом мурдеону чахе, а зображення 
перекреслила напис: 

«Вася, ти помреш, як твій батько, кантер чахе!» 
— Нічого собі! — вигукнула Ете, а Туманний Кот 

нагадав: — Треба поспішати, а то ця божевільна, і 
правда, вб'є Васю! 

— Ти так турбуєшся за Васю, а сам допомагаєш 
кантеру? — обурилася Ете та вигукнула: — Ти граєш 
безчесно, як тільки я звільнюся від тебе, я розповім 
кантеру про нечесну боротьбу, і Васю відсторонять від 
змагань та відрубають йому голову. 

— Тоді я не стану прибирати з твого тіла гнюса, 
— пообіцяв Туманний Кот. 

Після деякої мовчанки Ете сказала: — Добре, я 
нічого не скажу кантеру, але і ти не допомагай більше 
Васі. 

— Домовилися, — сказав Туманний Кот, і Ете 
заспокоїлася. Кап, немов перегрівся та знову дзенькнув, 
а на екрані виникла напис: 

«Тут підготували місце для тебе». 
Із-за опесу та червоного каменю на лобі морве, 

Ете впізнала труп мурде Ґране. 
— Виходить, всі мурде вбиті, — голосно подумала 

Ете, а Туманний Кот єхидно зауважив: — Але не всі 
вбивці заарештовані! 

— Ми домовилися, — сказала Ете, хоча зовсім не 
вірила Туманному Коту. Несподівано для себе вона 
запитала у Туманного Кота: 
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— А ти теж борешся за місце кантера? 
— Так, — сказав Туманний Кот та весело додав: 

— Я зараз тебе вб'ю! 
Ете скам'яніла, бо її шию здавила чиясь пазуриста 

лапа, і вона відчула, що втрачає свідомість. 
*** 

«Спека! Від землі підіймається така теплінь, 
немов плавиться земля та повітря. Такої спеки не 
пам'ятають старожили, які ще залишилися та не 
померли. Зима видалася малосніжна, а літо посушливе 
та спекотне, як і торік. Посіяні минулої осені озимі та 
нинішні ярі майже повністю загинули, а де і вижили, то 
давали не більше шести, в кращому одиничному 
випадку двадцяти пудів з гектара. Без води та дощу все 
всохло, перетворюючись в суху потерть та пил. 
Населення півдня України найбільше потерпало від 
посухи й люди перетворилися в дистрофіків, нездатних 
не те що працювати, а взагалі, рухатися. Щоб підігнати 
«українських товаришів» виконати непомірні плани 
заготівлі зерна, Сталін послав туди Кагановича, свого 
вірного соратника і товариша». 

«Знову Каганович!» — роздратовано подумала 
Фате, розуміючи, що читання буде не з приємних занять. 

— Спостереження: 35 Гейлєтъ 7455, колір 
нищівний та мерзенний ... — голосно сказала Фате, 
слідуючи книжкової традиції, а на неї з подивом 
подивилася морвіна, що сиділа на сусідньому сидінні. 
Фате не стала звертати увагу на дану обставину, а знову 
розкрила книгу та занурилась в читання. 

«По приїзду Кагановича, в Україні знову відновили 
дію «Закону про три колоски», який використовувався в 
період колективізації. В той самий час понад п'ять 
мільйонів тонн зерна вивезли у вигляді безкоштовної 
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допомоги у Францію, Польщу, Румунію, Болгарію, 
Чехословаччину та інші європейські країни. У західних 
областях України голод відчувався меншою мірою, бо 
там зібрали непоганий урожай та діяли загони УПА59, які 
перешкоджали вивозу хліба, чим врятували не тільки 
місцевих селян, а й голодні області, звідки, долаючи 
загороджувальні загони міліції, проривалися селяни, що 
голодували. 

На території восьми західних областей України 
воїни УПА давали відсіч міліціонерським загонам та 
співробітникам держбезпеки СРСР, які забирали весь 
хліб у селян. Радянський режим оголосив справжню 
війну селянам, придушуючи будь-який протест та 
наражаючи сільські райони на жорстокі репресії. Окрім 
заготівлі зерна на селян наклали непомірні податки за 
кожне дерево в господарстві та кожну домашню 
тварину.  

Щоб не платити лихі податки, селяни знищували 
особисті сади та різали худобу, позбавляючи себе 
останньої можливості вижити. Радянська влада 
примушувала селян працювати без вихідних, 
забезпечуючи мізерними пайками тільки тих, що 
працюють, виключаючи дітей та немічних старих. В 
таких умовах присадибні ділянки селян оброблялися в 
останню чергу. 

Однією з причин голоду була та обставина, що 
мільйони совєтських людей, які воювали в Європі, 
порівнювали тамтешнє життя з життям в СРСР, і їх 
симпатії схилялися не на користь комуністичного «раю». 
Тому, крім остаточного придушення селянства, голод 
виконував місію знищення суспільної пам'яті, щоб стерти 
всі враження від Європи ». 

                                                           
59  УПА — Українська повстанська армія. 
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— Ви, люди, злостиві істоти, — обурилася Фате, 
відірвавшись від книжки, та з гіркотою додала: — Ви 
гірші за нас – морве. 

Морвіна, що сиділа поруч, глянула на Фате та 
пересіла до самого краю платформи. Фате втупилася 
очима в книгу, але, від відрази, не могла знову читати ... 

«Фате побачила колону людей, що ледь 
перебирали ногами. Люди рухалися в бік величезного 
поля пшениці й таємниче зникали. Мабуть, на тому лану 
збирали збіжжя, бо Фате здалеку бачила піраміди 
снопів, розташованих правильними рядами по полю. 
Поруч з колоною, що повільно тягнулася в сторону поля, 
Фате побачила двох людей: один в білосніжному френчі 
та другий, у військовій формі та темно-синьому галіфе. 
Фате їх впізнала та наблизилася, щоб з'ясувати, з якою 
метою вони тут знаходяться. 

— Товаришу Каганович, я навіщо тебе зробив 
первим секретарем ЦК компартії більшовиків України? 
— на повному офіціозі спитав Сталін, і Каганович 
відразу злякався, що вже прийшов його кінець, але все 
ж бадьоро відрубав, козирнувши правою рукою: — 
Виконувати рішення партії та уряду ... 

— Ми допомагаємо братнім народам 
соціалістичного табору, — урочисто сказав Сталін, 
неначе виступав на з’їзді чи може на Кагановичу 
виважував слова, повільно крокуючи по колючій стерні, 
— тому має право застосувати більшовицький терор 
та насильство до чужих елементів. Народ, що 
залишався на окупованій території, заражений 
нацистською ідеологією, а радянські воїни, що 
побували під час війни в західних країнах, виявилися 
отруєні помилковою демократією. Особливо це 
відчувається в Україні. Потрібно застосовувати судові 
репресії за розкрадання колгоспного та 
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кооперативного майна, а в якості вищій мірі 
соціального захисту – розстріл з конфіскацією всього 
майна, а, за обставин, що пом'якшували вину, 
позбавленням свободи на строк не менше 10 років з 
конфіскацією всього майна. Лазар, ти ж знаєш, що 
потрібно робити? 

— Не турбуйтеся, Йосип Віссаріонович, — з 
жаром в голосі запевнив Каганович, — цю єресь ми 
вирвемо з корінням. Скоро їм буде не до демократії, а 
як би вижити. У молоді роки я працював у батька на 
бойні худоби й крові не боюся, особливо, якщо це кров 
наших ідейних ворогів. Я завжди безжально боровся з 
куркулями, українськими націоналістами та 
бандерівцями, тому можете на мене покластися. На 
те ми й здійснили Жовтневу революцію, щоб 
позбавити селян від ідіотизму сільського життя. Так 
нехай хоч помруть, як люди, за ідею загального 
комунізму. 

Фате, яка за ними спостерігала збоку, мало не 
впала, повалившись на стерню, бо несподівано для неї, 
вона побачила, як Каганович та Сталін стали дивно 
подовжуватися, перетворюючись у щось зловісно 
знайоме.  

«Зюд!» — з острахом згадала Фате, коли 
побачила безліч лап, що з'явилися під довгим тілом. 
Вона ніколи не бачила зюда, хіба що на поодиноких 
картинках, яким не дуже довіряла, але художники 
намалювали вірно та якраз те, що вона бачила зараз. 
Сталін та Каганович повзли в її сторону, і Фате, чогось 
побоюючись, стала від них тікати, хоча швидко 
задихалася та зрозуміла, що скоро потрапить в їх лапи. 

— Ті підеш на зерно, — крикнув здалеку зюд з 
лицем Кагановича та схопив якусь жінку, що тікала від 
нього, але залишалася позаду Фате. Каганович 
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проковтнув жінку, і Фате побачила, яка вона смикалась у 
довгому його череві, аж боки стовбурчилися від її ударів 
зсередини. Потім, десь ззаду, з Кагановича випали два 
невеликих мішки. 

— Молодець, Каганович, — не щиро привітав його 
Сталін та сам проковтнув якогось селянина, який довго 
бовтався в його довгому череві, поки не випав ззаду у 
вождя пролетаріату у вигляді мішка.  

— Дуриш, паразит! — зовсім не по рангу 
обурився Каганович, а Сталін почав виправдовуватися: 
— Чолов'яга попався зовсім дохлий. 

Фате побігла якнайшвидше від цього лиха, бо 
бовтатись в череві огидної тварини ще страшніше за 
смерть. Як на зло, її ноги стали, мов вата, а мерзенні 
зюди почали наздоганяти Фате. На її щастя та чуже 
нещастя, зюди накинулись на колону людей, яку Сталін 
та Каганович стали методично винищувати, залишаючи 
позаду себе мішки з зерном. 

— І я! І я! — кричав осликом якийсь товстий і 
клишоногий чоловічок, наздоганяючи Сталіна та 
Кагановича. Зюди зупинилися, а Фате з полегшенням 
зітхнула – пронесло, інакше б теж перетворилася на 
мішок з зерном! 

— Я теж хочу заготовляти хліб, — сказав 
товстун та проковтнув найближчого селянина. Через те, 
що він ще не перетворився в зюда, то закректав, і з його 
дупи виліз мішок. Каганович ревниво його відкрив і 
радісно, але єхидно вигукнув: — Хрущов, з тобою 
тільки гівно заготовляти, — він взяв жменю зерна та 
показав Сталіну: — Він, замість пшениці, сере 
кукурудзою! 

Сталін посміхнувся та повчально промовив:  
— Ти, Микита, ще не дозрів, щоб стати зюдом, 

але з тебе може вийти хороший мішок зерна. 
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Він проковтнув Хрущова, а Каганович відразу 
поліз до мішка, що випав, та відкрив його. 

— Що? — спитав Сталін. 
— Йосип Віссаріонович, ну що може вийти з 

Микити? — дипломатично промовив Каганович, 
побоюючись, що Сталін зжере і його. Щоб відволікти 
Сталіна від своєї персони, Каганович показав вперед:  

— Ця селянка явно не голодує і з неї вийде 
пристойний мішок. 

Фате, на яку так необачно показав Каганович, з 
жахом зрозуміла, що зараз її з'їдять, тому вона заклякла 
на місці, мов ворожка наклала приворот. Фате хотіла 
звільнити себе від омани та сіпнулася, від чого впала на 
колючу стерню та роздерла до крові руку, а Сталін, 
відчуваючи запах крові, навис над нею, розкривши свою 
жахливу пащеку. Фате закричала так, що самій заклало 
вуха». 

— Спостереження знято: 36 Тайлєтъ 7456, 
колір відлиги, смугастий, чорне з білим ... — 
промовив Хрущов, що з’явившись несподівано, але 
зовсім живим. Його лице раптом, позеленіло та стало 
подібним до морвіна, в якій Фате впізнала свою сусідку 
по кана. 

Морвіна щось сказала, нахиляючись до Фате, 
начебто її не бачила, а потім знову відсунулась від неї 
якомога далі з замороженим подивом на обличчі. Фате 
зрозуміла, що вона валяється між сидіннями платформи 
кана, та ще й розбила руку. Те, що в неї 
запаморочилась голова, нагадало Фате про вакаря, бо 
вона сумнівалася в тому, що він покинув її тіло. 
«Можливо, на мене діють рештки його життєдіяльності 
чи ліки Васі, бо він, паскуда, все ж таки, порпався у 
моєму тілі», — подумала Фате та знову мало не 
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перелякалась, бо несподівано та якось незвично загудів 
сигнал кана. 

Про щось незрозуміле говорив канате, а Фате 
зраділа – нарешті вона прибула в Чахерод». 
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Реплікація п’ятнадцята. Морті 

Поява Морті60у палаці Маргіни була несподівана, 
як ураган, який виник серед білого дня, і вона радісно, 
але розгублено запитала, поглядаючи на Хааземіна61:  

— У вас весільну подорож? 
— Ні! — вигукнула Морті та дуже сердито сказала 

прямо в обличчя Маргіні: — Я прилетіла сюди, щоб тебе 
вбити! Ти навіщо забрала мого сина? 

Маргіна прямо впала на диван, ошелешено 
дивлячись на Морті та тільки через хвилину прийшла в 
себе під пекучим поглядом Мортіземії. 

— Мотя, про якого сина ти говориш? — запитала 
Маргіна, не розуміючи, який гад навіяв подрузі такі 
думки.  

— Я кажу про мого сина, якого ти вкрала в мене 
та назвала Васею! — вигукнула Морті, а Маргіна, як 
риба, хапала повітря, усвідомлюючи, що знаходиться в 
якомусь сюрреалістичному світі. Розуміючи, що мовчати 
не можна, Маргіна лагідно сказала: 

— Мотя, я виносила Васю у себе під серцем та 
народила його тут, у палаці. Хто наплів тобі таку єресь, 
я відразу його знайду та каструю. 

Маргіна недарма казала про кастрацію, бо 
подумала, що це підступи гидкого Туманного Кота, але 
Морті, як і раніше, різко відповіла: 

— Не роби з мене дурня, я знаю, що ти вкрала в 
мене сина і в мене є свідок. 

                                                           
60  Морті, Мортіземія — богиня Смерті в книзі 
«Євангеліє від рудого кота» та уявний Творець в книзі «Чужі 
віддзеркалення чужих тіл». 
61  Хааземін — один з уявних Творців, що живуть на 
планеті Перія, якими користується Лебєдєв, тобто Пилип Лис 
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— Мені б хотілося його побачити, — сказала 
Маргіна, а Морті суворо сказала: — Заходь! 

Свідок не зайшов, а заплив, бо руки та ноги йому 
скрутили: хтось його попередньо пеленав. Свідок 
перекинувся в повітрі, і Маргіна побачила його обличчя 
– це був Хасан. 

— Ти!? — тільки й вимовила Маргіна, чомусь 
втрачаючи всяку впевненість в успішному результаті 
спору за Васю. Там де Хасан, завжди чекай біди. Морті, 
навпаки, тріумфуючи, запитала: — Ти зізнаєшся в тому, 
що вкрала Васю?  

— Ні! — закричала Маргіна, а Морті сказала: 
— Тоді готуйся до смерті, — та витягла з-за плеча 

віртуальну косу, яка рубала краще любої реальної. 
— Хто тут готується до смерті? — запитав Пилип, 

з'являючись у холлі палацу. 
— Ти теж готуйся, — сказала Морті, а Пилип, 

якось дуже весело, повідомив: — Я визнаю свою 
провину. 

— Ти зізнаєшся в тому, що вкрав мою дитину? — 
здивувалася Морті та почула від Пилипа: — Так! 

— Ви змовилися? — обурилася Маргіна та 
сказала: — Більше я в цьому спектаклі не беру участь. 

— Я тебе ще не убила, — нагадала Морті. 
— Навіть сто разів вбивай мене, я скажу, що Вася 

мій син, — відповіла Маргіна, а Морті підняла косу. 
— Маргіна, Вася, справді, син Морті та Хааземіна, 

— сказав Пилип, а Маргіна, переможена морально, 
розпачливо запитала: — Як таке може бути? 

— Мортиземия була вагітна Васею, коли на Перії 
з'явився Хасан. Він носив у собі чахе і безтурботна 
Морті допомогла позбутися від нього, не помітивши, що 
чахе перебрався до неї. Він зрісся з зародком дитини, і 
Морті носила б його до самого народження Васі. Але 
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тому, що у чахе підвищена здатність до виживання, він 
зрозумів, що поруч з такими сильними істотами, як Морті 
та Хааземін, перебувати небезпечно, тому повернувся в 
Хасана разом із зародком Васі. Чахе деякий час не 
подавав знаку, що існує, і тільки на Землі так 
познущався з Хасана, що той почав шукати когось із 
Хроностатиків. У підсумку знайшов маргіну і зародок 
чахе, разом з Васею, перебрався у неї. 

— Ти все знав і мене не попередив? — запитала 
уражена Маргіна. 

— Чому ти не віддав Васю мені? — запитала 
Морті. 

— Спочатку я думав, що Маргіна вагітна від мене, 
але потім Туманний Кіт виявив всередині Маргіни чахе. 
Дізнавшись про це, я розібрався, але не став щось 
робити, бо чахе зрісся з зародком дитини. Я вирішив 
дочекатися пологів, під час яких знищив чахе.  
 

— Ти можеш знищити чахе? — здивувалася 
Мортиземия. 

— Я, як і ви, теж Творець, — пояснив Пилип, та 
розвів руки: — Маргіна закохалася в Васю, і я не хотів її 
засмучувати. 

Маргіна несподівано хлюпнула носом. 
— Все одно, я заберу свого Васю, — сказала 

Морті. 
— У вас не вийде, — сказав Пилип, а Маргіна 

зраділа, витираючи сльози, бо її Вася залишиться 
вдома. 

Морті підняла косу, щоб знести Пилипу голову, 
але була зупинена Хааземіном: — А де Вася, я хочу 
бачити сина? 

Пилип окинув усіх поглядом та сказав: 
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— Вася знаходиться на планеті Аре, де бореться 
за місце кантера, яке зараз займає мурде Чахе, його 
батько! 

Німі сцени ще ніхто не скасовував. 
*** 

— Злякалася! — сказав Туманний Кіт, а Ете ледь 
віддихалась та вигукнула: — Ти міг нас вбити. 

— Не міг, — повідомив Туманний Кіт та весело 
пояснив: — Я душив тебе віртуально. 

— Навіщо? — здивувалася Ете. 
— Для того щоб перевірити тебе, — сказав 

Туманний Кіт, а Ете, якій удушення не здавалося 
«віртуальним», резонно зауважила: — Я ж віддала тобі 
управління, що ще можна перевіряти. 

— Твою другу дімензіальну сіточку, — сказав кіт і 
Ете з подивом помітила: — У мене немає другої 
дімензіальної сіточки, я її використала.  

— Я в цьому пересвідчився, — сказав Туманний 
Кіт та замовк, бо вони прийшли в Халлерод. 

— Що ми тут будемо робити? — запитала Ете, а 
Туманний Кіт попередив: — Замовкни, я шукаю своє 
тіло. 

Він зупинив якусь морвіну та запитав: 
— Де мені знайти Туманного Кота, помічник 

нумеса Ларте? 
— Його давно гризуть папухи, — сказала морвіна, 

показуючи на найближчий тунель, та не дуже 
шанобливо залишила Ете та кота. Їм нічого не 
залишалося, як піти в цей тунель, який вивів їх до 
пустині. По слідах, які ще не замели вітри, вони 
визначили напрям та пішли вперед. Незабаром вони 
опинилися на місці, якщо судити по слідах, але тіла кота 
тут не було. «Може, й правда, кота з'їли папухи? — 
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подумав Туманний Кіт, а Ете відразу запитала: — А де ж 
тоді його кістки?» Ете права, кісток немає і ще не 
прийшла  пора їх забирати – не вийшов потрібний час. 
Забирати кістки на наступний день після похорону – 
моветон для морве, хіба що їх забрав якийсь 
інопланетянин. «Вася!» — подумав Туманний Кіт та став 
міркувати, де його шукати.  

— Він шлявся з Фате, — підказала Ете, але ця 
інформація нічим допомогти не могла: по-перше, 
Туманний Кот про це знав, а по-друге, де шукати Фате. 

— Нещодавно вона була в Чахероді та вбила 
мурде Чахе. Не думаю, що Фате покинула цей мурдеон, 
— нагадала Ете.  

— Тоді нам потрібно вирушити в Чахерод, — 
сказав кіт, залишаючи пустелю, і вони повернулися в 
Халлерод. Тунель привів їх до центру Халлерода, і 
довелося пройтися біля дерода мурде Халле. Нікого з 
нумів вони не помітили, мабуть, розслідування вбивства 
мурде Халле вже закінчилося. «Хрін вони без мене що 
знайдуть!» — подумав Туманний Кіт, а Ете перепитала:  

— Що? 
— Нічого! Кажу, що без мене вони тебе навряд чи 

знайдуть, — сказав Туманний Кіт, збуджуючи в Ете 
недовіру та антипатію до себе. 

На зупинці кана нікого не було і вони сховалися в 
нішу, щоб не світиться. Від довгого очікування Туманний 
Кіт занурився в дрімоту та став прикривати очі, тому Ете 
злякалася та закричала: не від страху, а для того, щоб 
розбудити кота. 

— Недоумкувата! Чого репетуєш? — запитав 
Туманний Кіт, а Ете відповіла: — Ти не бачиш – 
прибуває кан. Кіт широко відкрив очі та побачив кан, 
який вивантажив пасажирів та пішов на коло, щоб 
повернутися на зупинку та рухатися в бік Лоперода. 
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Туманний Кіт, керуючи тілом Ете, поспішив устати, щоб 
їх помітив канате, бо на зупинці Ете виявилася єдиним 
пасажиром. Коли кан зупинився, і Туманний Кіт підняв 
ногу, щоб заскочити на платформу, йому на плече 
опустилася рука, і знайомий голос повідомив:  

— Ти затримана за вбивство мурде Халле. 
*** 

Чахерод знаходився в порожнині вулкана, що 
обвалився, куди ніколи не проникав промінь місцевого 
світила. Від головного створу, по якому колись 
виливалася лава, розходяться бічні канали. Колись, під 
час виверження, головний створ залило водою з 
місцевого озера, тому вулкан вистрілив лавою і в цьому 
місці згас, але знайшов інше місце виходу лави біля 
підніжжя гори. Згодом, за кілька тисяч років до 
теперішнього часу, вулкан і зовсім згас, а в кальдері 
оселилися приїжджі морве, бо Чахерод знаходився 
зовсім поруч від станції реплікації 62  для переміщення 
живих істот. Де знаходився дерод мурде Чахе, Фате 
знала, але за її відомостями, мурде там надовго не 
залишався, бо сам віддавав розпорядження потрібним 
йому морве, з'являючись зненацька. Через таку його 
таємничість він придбав страшну славу, і говорили, що 
тих морве, які не виконували його накази, він з'їдав без 
приправ. Жителі Чахерода, як і всі морве, яких вона 
зустрічала останнім часом, рухалися задом наперед та 
зовсім не помічали Фате, що змусило її знову 
задуматися про свій стан. Попри те, що вона звикла до 
такої ситуації, Фате підозрювала, що над нею робив 
експерименти Вася, правда не знала, з якою метою. 

                                                           
62  станції реплікації — станція переміщення об'єктів 
або живих істот в галактиці. 
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Можливо, що він не хотів, щоб Фате вбила його батька, 
але як тільки вона відправить мурде Чахе до папухів, то 
відразу знищить Васю. Єдина перевага того стану, в 
якому перебувала Фате, полягало в тому, що її не 
бачили. Фате не знала, з чим це пов'язано, але таким 
способом могла безперешкодно дістатися до мурде 
Чахе та вбити його. Що вона і робила.  

Насамперед Фате прийшла до місцевого нумесу 
та зробила тут засідку: мурде обов'язково відвідає його у 
світлі останніх подій. Її припущення виявилося вірним, 
бо мурде приперся до нумесу, як і всі морве – задом 
наперед. Фате відразу зняла з нього дімензіальну 
сіточку та сторопіла – на мурде залишалася сіточка. 
Особливістю її стану було те, що Фате використовувала 
свою дімензіальну сіточку, не наражаясь на бжуїв.  

Вона цим нахабно користувалася – виявити чужу 
дімензіальну сіточку їй не складало труднощів. Фате не 
полінувалася і знову зняла з Чахе його дімензіальну 
сіточку – мурде Чахе, як і  раніше перебував у ній. 
Немов змагаючись з собою, Фате зняла з Чахе десяток 
сіточок, але мурде, як і раніше, залишався в ній. «Що ж 
це таке?» — подумала Фате і натягнула одну з сіточок 
на себе. Перше, що вона зрозуміла – все стало на свої 
місця. Вона мало не з радістю почула здивований голос 
Чахе: «Що ти тут робиш?» — і з задоволенням 
відповіла: — Вбиваю тебе!» Фате вихопила з-під поли 
тапі меч, що виміняла за чак в Увероді, та з 
задоволенням знесла голову мурде Чахе. Тим більше 
що дімензіальної сіточки на ньому не було. Нумес 
завмер на місці, чекаючи, що і його позбавлять голови, а 
Фате зняла з пальця мурде кап та написала:  

«Вася, ти помреш, як твій батько, кантер Чахе!» 
Після чого взяла в руку закривавлену голову 

мурде Чахе та сунула кап очманілому нумесу: — Знімай! 
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Спалах засліпив Фате, після чого вона кинула 
голову мурде в руки нумеса та пішла. Ззаду вона почула 
гучні звуки дзвінка бжуїв, а коли озирнулася, то 
побачила, як палає червоним вогнем над деродом 
нумеса. В ту ж мить і Фате запалала червоним холодним 
вогнем, а гучні звуки сирени попереджали бжуїв про 
порушника. Фате зняла дімензіальну сіточку, що горіла 
червоним огнем, та кинула її на підлогу з ґране. Сіточка 
як горіла, немов багаття, відразу зникла, а невидима 
Фате вирушила на зупинку кана. Як завжди всі морве 
стали ходити задом наперед. Коли з'явився кан, Фате 
забралася на платформу, відкрила книгу та занурилася 
в читання.  

*** 

— Ти затримана за вбивство мурде Халле, — 
пролунав за спиною знайомий голос і тіло Ете скрутили 
два нуми. Туманний Кіт, керуючи тілом Ете, не став 
чинити опір, збираючись поговорити з нумесом Ларте у 
відповідний час. Довго чекати не довелося, бо вони 
опинилися в приміщенні, де Ларте недавно катував 
Сюре та Крусе. Коли нуми прив'язали тіло Ете до крісла, 
Туманний Кіт вирішив поспішити та тихо повідомив 
Ларте: — Я Туманний Кіт, працюю під прикриттям в тілі 
Ете. 

— Добре, — посміхнувся нумес Ларте та 
заспокоїв Туманного Кота: — Ми це швидко перевіримо! 

Коли Ларте почав копирсатися у своїй колекції 
інструментів, Туманний Кіт занепокоївся. Він запитав у 
Ете: — Ти не хочеш керувати своїм тілом? 

— Ні! — сказала Ете, спостерігаючи за 
інструментами, та швиденько сховалася в глибині тіла. 
Просто кажучи, пішла в п'яту. Туманний Кіт, розуміючи, 
до якої технологічної операції готується нумес, взагалі 
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хотів вистрибнути з дімензіальної сіточки, але відчув, що 
Ларте завчасно накинув ще одну сіточку. Кіт опинився в 
пастці. 

— Ну-с, почнемо, — задоволено сказав Ларте та 
загнав у руку Ете голку. Туманний Кіт завив, наче сирена 
та разом з кріслом підскочив до стелі, але два нуми 
повернули його на місце, а Ларте загнав другу голку. Кіт 
завив у два голоси, бо з тіла Ете вислизнув гнюс і 
якимось чином знайшов дірку в оболонці Ларте, після 
чого з виттям вискочив у коридор, а далі помчав 
тунелем та залетів далеко в пустелю. 

— Це я вбив мурде Халле! — закричав Туманний 
Кіт, намагаючись знайти щілину в сіточці нумеса, в яку 
вислизнув гнюс. Ларте не дрімав і вже затягнув дірку, 
тому коту довелося залишитися в тілі Ете, яка, все ж, 
спостерігала за екзекуцією та сказала Туманному Коту: 

— Зрадник та негідник! 
Слова, сказані голосно, почув нумес Ларте та 

примружився: — Зараз подивимося, хто зрадник та 
негідник! 

Кіт від виду нових голок, втратив свідомість, а Ете 
ні за що не хотіла керувати своїм тілом, яке звалилося 
на підлогу. Нумес Ларте презирливо подивився на тіло 
та єхидно сказав: — А ще казала, що Туманний Кіт. Щоб 
ти знала, тіло Туманного Кота гризуть папухи. 

Повернувшись до нумів, Ларте сказав: 
— Киньте цю морвіну в яму. 

*** 

«Фате ще згори запримітила її: якась морвіна 
забралась на високу колону і тримає в руці щось 
золотисте та яскраве. «То Берегиня!» — підказав 
внутрішній, але зовсім не її голос, і Фате повірила, бо 
мусить хтось оберігати морве від напасті, хоча, швидше 
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за все, краще оберігати себе самому. Берегиня 
розкинула руки, як крила, та прикрила своєю накидкою 
Майдан, де юрмилися якісь морве, а Доля вже наклала 
своїм пензлем чорні смуги попелищ. Подекуди ще тліло 
вчорашнє, напуваючи гаром вранішнє повітря. 

— Спостереження: 09 Айлєтъ 7523, вітер з 
Європи, колір синій з зорями... залитий червоною 
кров’ю — голосно сказала Берегиня та сумно махнула 
гілкою з калини. З гілки зірвалися декілька ягід та 
капнули на обличчя Фате соком, а коли вона торкнулася 
щоки, то побачила, що то не сік, а справжня червона 
кров... Кров не морве, а людей. «Знову кров! — 
зажурилася Фате та вже мовчки подумала: — Скільки 
вже точиться ся кров з українців-русів, а дух вільності не 
згасає, бо він є в коді тої крові, яка не може бути іншою». 

Сонячний морозний зимовий ранок. 
Фате глянула вниз, здригаючись, бо побачить очі 

тих, хто вже сьогодні загине. Барикади здіймалися вгору 
дерев’яними піками та арматурою, мов величезні їжаки, 
що хочуть злетіти в небо, а між піками лежало все, що 
знайшлося: старі меблі, шматки асфальту, каміння, 
мішки з піском, сухі гілки дерев, дошки, якісь бетонні 
балки та плити, бочки, рулони лінолеуму, ящики з 
дерева та картону, меблі, піддони від цегли, пластмасові 
баки від сміття, а ще остови спалених автомобілів, та 
безліч старих шин, що будь-яку мить перетворять 
барикаду на стіну полум’я до небес. 

Внизу, неначе бджоли, юрбились люди й тихенько 
гуділи, а над ними здіймалося та парувало їхнє дихання, 
яке воліло достукатися до небес, та боги ще спали й 
нічого не чули. Попри хаотичний рух, кожен виконував ту 
доцільну справу, яку був в змозі втілити в життя в дану 
хвилину. Цей хаотичній та вільний рух змайстрував оту 
громаду, що називалася барикадою, яка була 
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неприступною та міцною фортецею, на зразок тих, що в 
минулому споруджували козаки, коли зненацька 
наскакував ворог. Тоді все, що потрапило під руки, 
годилося для захисту та на рівному місці виникала 
їжакувата стіна із перекинутих козацьких возів.  

Кругом палають бочки з дровами, тож жінки з 
чоловіками встромляють туди руки в рукавичках з 
драними пальцями, щоби трохи відігріти, а потім знову 
виколупують бруківку та складають у невеликі купки 
вздовж барикад. З боку Бессарабки появився якийсь 
закривавлений чолов’яга, каже, що побили «менти». 
Дама в кожушку, з білою пов’язкою та червоним хрестом 
на рукаві, дезінфікує йому рани тож чоловік завмирає, 
мабуть, від ласки, бо на лиці умиротворення, хоч і 
боляче. Якомусь старому діду перев’язують гомілки, бо 
вчора прямо під ноги «менти» кинули шумову гранату, 
до якої ізоляційною стрічкою примотали болти. Рани 
вчора прооперували, але дід втік з лікарні та ховається 
на майдані, бо «менти» шастають по лікарнях та всіх, 
хто з ранами, забирають у відділок та конвеєром 
«шиють» діла. Багато людей з забинтованою головою, у 
когось зламані руки чи ноги, а деякі з опіками, але не 
покидають Майдан, бо тутечки саме безпечне місце у 
Києві. Трохи далі від барикад стоять армійські намети, 
із-за яких юрмиться дим, який приносить смаковитий 
запах наїдків, які нагадують, що незабаром кому 
сніданок, а кому вже давно обід. Коло купки народу 
розпоряджається якийсь колишній військовий, якого всі 
називають Моторним. 

— Попереду ідуть «діди», ті хто воювали, — скаже 
Моторний і з юрби мовчки виходять кремезні та не дуже 
чоловіки, дехто вже помічений сивиною. Молодий 
парубок Славко теж посунув до шеренги, та його з 
посмішкою зупинив Моторний: — Ти куди?  
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— Та я теж дід, — скаже Славко, на що Моторний 
відповідає: — Який ти дід, ти ще не служив і навіть не 
одружений. 

— Не одружений, але у мене є онуки, — 
наполягає Славко. 

— Звідки вони у тебе взялися? — сміється 
Моторний, а Славко показує на чоловіка з сивиною, що 
стоїть в шерензі, та каже: — В мого брата Івана є онуки, 
то я для них теж дід. 

— Хай іде, я пригляну, — каже брат Іван, 
зиркнувши на Славка і Моторний махнув рукою – та йди 
вже «дід». 

— Увага! Йдемо відбивати стелу на майдані. 
Триматися купи, по дурному не висуватись! Далі 
майдану не вириватись, — попередив Моторний і 
колона по двоє потекла в сторону Берегині. Відразу ж 
запалали нові шини та в бік шеренги міліціянтів полетіли 
петарди. Міліціянти жбурляли шумові гранати, а ще 
поливали перші ряди водою із водомета. Затріщали 
гумові кийки по дерев'яних щитках, а подекуди й по 
ребрах та по голові. Після довгої колотнечі менти 
відійшли по команді, щоб відпочити, залишаючи 
попереду себе курсантів МВС. Ті не дуже пручалися, бо 
дехто хотів стояти на другій стороні, тому майданівці 
хутко зламали їхню стіну з щитів та затягнули декілька 
чоловік до себе. Славко, дивлячись на молодих хлопців 
курсантів, своїх однолітків, які прикривали собою ментів, 
навіть жалів їх, тому що не по своїй волі знаходились 
тут, на Майдані. Поруч з Іваном стояли два курсанти 
близнюки, яких Славко, кепкуючи, заочно назвав 
братами Шумахерами. 

— Відведи їх до бочки, хай трохи погріються, — 
дивлячись на їх обвітрені обличчя, сказав Іван. Славко 
хотів бути поруч с Іваном, але сперечатися з братом не 
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став, а швидко повів «полонених» до медичного намету, 
де їм дадуть чаю, хай зігріються. Ще не добравшись до 
медиків, Славко почув близькі постріли, тому наказав 
Шумахерам вести всіх курсантів до намету медсестри:  

— Ідіть туди, там дадуть вам гарячого чаю.  
Близнюки кивнули й разом з іншими курсантами 

потопали до намету, а Славко кинувся назад, до загону 
«дідів». Ще здалеку Славко бачив, що Стела в руках 
майданівців, які вже заполонили всю площу аж до 
філармонії. Невеличкі загони рухались по Інститутській, 
переслідуючи загони міліціянтів, які чомусь хутко 
відходили. Постріли не вщухали й Славко стало якось 
недобре від поганого передчуття. Він ледве найшов 
загін Моторного та спитав його: — А де Іван? 

Моторний якось незграбно махнув рукою та 
показав в сторону фонтану з постатями засновників 
Києва. Славко кинувся туди, але знав, що Івану 
недобре. «Хоч би був живий, — подумав Славко, — а 
рани ми вилікуємо». 

Івана він відразу впізнав, але той лежав, 
прикривши обличчя чиєюсь білою хустинкою. На 
хустинці була червона пляма, схожа на мак, яка поволі 
розцвітала на чолі. А постріли лунали цілий день. 

— Спостереження знято: 10 Айлєтъ 7523, 
колір залито червоною кров’ю... — промовила 
Берегиня та сказала сама собі: — Не зберегла! 

Канате прокричав щось недоладне, і Фате 
закрила книгу. Кан прибув у Ґранерод, і Фате відразу 
зійшла, прямуючи до себе додому. Морве, як і раніше, 
ходили задом наперед і вона, потрапивши у свій дерод, 
відразу ж зняла сіточку Васі. На душі було якось тоскно, 
тому Фате лягла на канапу та знову відкрила книгу, 
занурюючись в чужий світ, що став їй емоційно 
близьким». 



Реплікація п’ятнадцята. Морті 
 
 

456 

*** 

Опинившись в Халлероді, Вася бродив по 
пустельних коридорах та тунелях роду, сподіваючись 
знайти другу половинку кота, колишучи на руках його 
першу половинку, яка примудрилася заснути та, навіть, 
муркотала уві сні. Дохла половинка Туманного Кота 
йому зовсім не заважала, бо він обняв її, мов свою 
подружку. Вася пройшовся вздовж довгого ущелини, в 
якому знаходився Халлерод, але ніде не зустрів 
половинку Туманного Кота. Сумно повернувшись назад, 
ближче до дероду мурде Халле та зупинки кана, Вася з 
сумом подумав, що Туманний Кіт так і залишиться 
однооким, поки його не сяйнула дивна думка. Різко 
зупинившись, Вася розбудив живу половинку кота, який 
невдоволено пробурчав: — Ти, що, ходити не вмієш? 

Не обмежившись цим, кіт принюхався до Васі і з 
підозрою сказав: — Ти якось дивно тхнеш! 

— Це не від мене смердить, а від твоєї другої 
половинки, — нагадав Вася та запитав: — Кого ми 
шукаємо? 

— Мене, — нагадав Туманний Кіт і єхидно 
запитав: — Ти щось став тупуватий, пора тобі 
повертатися на Землю, а то ми в цих норах 
перетворимося на дебілів. 

— А в якому вигляді ми тебе шукаємо? — запитав 
Вася, не звертаючи уваги на шпильки кота. 

— В живому, — сказав Туманний Кіт та остаточно 
прокинувся. Він уперся єдиною передньою лапою в 
груди Васі та сказав: — Ми його не знайдемо, у нього 
немає тіла. 

— Потрібно використовувати дімензіальну сіточку, 
— сказав Вася. 

— Відразу з'являться бжуї, — заперечив кіт. 
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— Ти теж став тупуватий, — сказав Вася, — ми 
перевернемо наші дімензіальні сіточки. 

— Навряд чи, — сказав знайомий голос за спиною 
і Вася одразу відчув, що його пеленають, а Туманний Кіт 
сплющився разом зі своїм мертвим побратимом, немов 
їх придушили та зробили, як бутерброд. Вася побачив, 
що знаходиться в руках нумеса Ларте, а кота тягли два 
нуми. Коли вони опинилися в якомусь приміщенні, нумес 
Ларте довго розглядав конструкцію з половинок дохлого 
та живого Туманного Кота, а потім перевів погляд на 
Васю. 

— Мені здається, ти втік з ями, — сказав нумес 
Ларте, а Вася, знаючи, що далі піде, запобігливо сказав: 
— Я з задоволенням посиджу в ямі, у вас безпечніше. 

— Ти не хочеш брати участь у битві за місце 
кантера? — здивувався Ларте і Вася відповів: — Ні, 
мене обіцяли вбити! 

— Ти боягуз? — з деяким презирством виголосив 
Ларте. 

— Я не боягуз, але я боюся, — з посмішкою 
сказав Вася, чим зіпсував настрій Ларте – катувати 
боягуза найостанніша справа. Він з огидою відвернувся 
від Васі та втупився на Туманного Кота, який, знаючи 
методи Ларте, з деяким занепокоєнням сказав:  

— Привіт, шеф! 
— Ти знаєшся з боягузами? — запитав Ларте, а 

Туманний Кіт, чомусь передчуваючи лихе, квапливо 
пояснив: — Я знаюся зі злочинцем, щоб його 
заарештувати. 

— Ну що ж, — задоволено сказав нумес Ларте, бо 
істина, як завжди, десь посередині. Він кивнув нумам і ті 
прив'язали кота та Васю до двох крісел. 

— Що ви робите, шеф? — занепокоївся кіт, але 
було пізно – в його лапу застромилася голка. Туманний 
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Кіт загудів, наче океанський корабель, а Вася, 
прив'язаний спиною до крісла кота, гарячково думав про 
те, що його чекає попереду. 

— Я боягуз, — нагадав Вася, і Ларте по-доброму 
його заспокоїв, поклавши руку на плече: — Я знаю. 

Нумес зняв з голови Васі обруч з черепом і 
сказав: — Він тобі не знадобиться, — після чого взяв 
таку голку, а Вася з надією запитав: — Ця голка для 
кота? 

Ларте поворушив живого Туманного Кота, але той 
виявився таким же дохлим, як і друга його половинка. З 
жалем дивлячись на свого помічника, Ларте повернувся 
до Васі. 

— Не треба, — попросив Вася, — я хороший. 
— Треба, Вася, треба! — переконливо сказав 

Ларте та встромив голку в палець Васі. Вася красивим 
голосом взяв «сі» останньої октави, а Ларте, залишивши 
голку в пальці, взяв великі ножиці та сказав Васі: 

— А зараз ми відріжемо тобі мізинець, і він у тебе 
відросте. Ти ж вмієш відрощувати пальці? 

Васі здалося, що краще не бачити останню 
операцію, тому відключився, чим зіпсував обідню для 
Ларте. Він невдоволено сказав нумам, які з захопленням 
спостерігали за екзекуцією: — Киньте їх в яму. 

Коли Васю скинули вниз, він прокинувся та відчув, 
що під ним щось м'яке. Він став мацати здоровою рукою 
і з подивом виявив, що масажує жіночі груди. Хтось 
мовчки та дзвінко відважив йому ляпаса і Вася сповз у 
бік, питаючи: — Хто ти? 

— А хто ти? — запитав хтось. 
В цей час Ларте набрав на капі якийсь текст і 

відправив всім морве. 
*** 
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«Якийсь низенький голомозий морве в широкому 
тапі крутився та танцював, але від танцю не віяло 
розвагою чи веселощами, бо щось дивне тріщало під 
ногами. Фате розгледіла, що то кістки, велика купа 
кісток, а ще черепи гірками та поодинці, наче хто хотів 
засадити город головами, та не встиг. Потім почулась 
музика, тривожна та недобра, наче запах полині. А потім 
з’явилися слова, які ламались, неначе кістки... 

Все, що від нас залишається не взяти з собою 
Доля над нами грається кістлявою рукою 

То не я, то не ми, то ти 
То не я, то не ми, то ти 
То не я, то не ми, то ти 

Ти маєш за мене умерти й піти у Рай! 
Мене не чекай ... 

В Раю не потрібна машина і твій гарний гараж 
То ніщо, що ти мужчина і маєш великий стаж 

То не я, то не ми, то ти 
То не я, то не ми, то ти 
То не я, то не ми, то ти 

Ти маєш за мене умерти й піти у Рай! 
Мене не чекай ... 

Фате здригнулася, бо побачила, що й сама 
танцює на кістках. Навпроти неї спіраллю крутилася 
якась довга істота з безліччю лап, які вона 
використовувала, як руки та ноги. Ця потвора здалася їй 
знайомою, а між ними, трохи збоку, крутився той самий 
лисий морве в чорному вбранні та продовжував співати 
про Рай для кісток під ногами. Коли вона краще 
придивилася, то з подивом впізнала в морве Плутіна, 
давно померлого підступного та безчесного фюрера, 
про якого вона чула колись на Землі, а в довгій істоті – 
не що інше, як тисячолітнього зюда. Чим довше 
танцював Плутін, тим більше кісток з’являлося під 
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ногами, а тисячолітній зюд ставав все більшим та 
більшим. Його широке чорне вбрання стало, як великий 
дзвін, що поширювався у всі сторони, закриваючи кістки 
чорною попоною. 

— Спостереження: 20 Хейлетъ 7527, колір 
білої кістки, такими будуть і всі гості, — раптово 
зупинивши танець, промовив Плутін, а потім нахилився 
до Фате та з піною на тонких скривлених губах сказав:  

— - А ви всі просто здохнете! 
Фате побачила внизу хату з червоної цегли, криту 

зеленою гнучкою черепицею, тож вона, раз у раз 
занурюючись у легкі хмаринки, упала вниз, а коли 
опинилася над самою хатою, то влетіла в трубу та 
опинилась в комині. 

— Сашко, все хочу спитати, що за кличка у тебе – 
Родень, — запитав Музикант, відклавши бінокля та 
глянувши на комин, який наче зітхнув без роботи. 
Будинок з червоної цегли давно покинули, бо до сепарів 
кожний тиждень приїжджає нова зміна артилеристів з 
Росії, щоб повчитись стріляти і їм без діла, хто там живе 
– аби дали координати.  

— Була колись така сторожова фортеця, Родень, 
стояла поблизу Канева, там де в Дніпро впадає Рось, — 
сказав Сашко, закурюючи цигарку та пускаючи кільце в 
комин. Дим закрутився бубликом, а комин видав якийсь 
дивний звук, наче закашлявся, але потім протяг 
проковтнув кільце. 

 — Місця там старовинні, первинні, бо Родень, то 
рід, а Рось, то роси, звідти наша земля пішла — 
продовжив Сашко. —. Так от, коли другий раз посунули 
москалі на Русь, то Київ не встояв, а Родень ще декілька 
місяців держався, поки голод та рани не здолали 
останніх воїнів. То його, той Родень, москалі від злості 
зрівняли з землею. 
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— Москалів тоді ще не було, я по історії знаю, то 
монголо-татари були, — сказав Дід, наймолодший з усіх, 
і спитав: — А коли перший раз пішли? 

— Монголи були керівниками, минганами 63  та 
туменами64, а решту війська набирали з волжських татар 
та мордви, що потім стали москалями. Перший раз 
москалі пішли на нас при Андрієві, по іронії названому 
Боголюбським, — сказав Родень. — Тоді ще не чули про 
монголів, а той Андрій з лісів мордовських, гірше 
половців – всі церкви Київські пограбував, а людей 
винищив від малого до великого. А коли другий раз 
москалі під керівництвом монголів прийшли, то Київ ще 
не відродився після Андрія, Дияволом помазаного, с тих 
пір і церква московська не від Бога, а вивернута, від 
Диявола. 

— А мене хрестили в церкві московського 
патріархату, — признався Дід, а Лев відразу й 
причепився: — Все, Діду, тепер тебе ні одна 
москальська куля не візьме, бо ти для неї свій. 

— Своїх вони ніколи не жаліли, так що, Діду, 
бережи себе, бо москальська куля буде мати тебе за 
зрадника, — засміявся Родень, а Дід не повірив та 
відказав: — Перед Богом ми всі рівні. 

— Куля, то не від Бога, а від людей, — по 
філософському заперечив Родень, і в цей час, немов 
запрохана, влетіла куля та вдарила в комин навпроти 
вікна. Хлопці притихли на хвилину.  

— Обідати будете? — спитав Бабій, появляючись 
у дверях і всі полізли за ложками в кишенях. 

— Я сюди принесу, — вирішив Бабій та побіг до 
буржуйки на кухню, де стояв казан з борщем. Взявши 

                                                           
63  мингани — командири тисячі воїнів. 
64  тумани — командири десяти тисяч воїнів. 
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його на ломаку, Бабій приніс казан в кімнату та поставив 
коло каміна. По кімнаті пішов спокусливий запах, а Бабій 
обпікся та матюкнувся.  

— Не матюкайся, бо то не наше, — сказав 
Родень, а Дід відразу запитав: — Що, і мат москалі 
принесли. 

— Ти будеш сміятися, але це так, — сказав, 
усміхаючись, Родень. — Вчені дослідження провели й 
з’ясували, що по матері лаються тільки москалі, та ще 
угорці. Всі матюки пішли від угро-фінів. В новгородських 
берестяних грамотах мат є, а в київських – нема. 

— Не бреши, — сказав Бабій, дмухаючи на руку. 
— Собаки брешуть, — усміхнувся Родень. 
— А чого ж москалі матюкаються, — допитувався 

Дід. 
— Матюки від комплексу неповноцінності, бо мат 

збіднює мову та притуплює роботу мозку, — хитро 
усміхаючись, сказав Родень. 

— Відсталий народ, — сказав Бабій та пішов по 
хліб, спіткнувся та знову матюкнувся. Всі зареготали, а 
Бабій висунув своє кругле лице з коридору та теж 
засміявся. Пришли на обід снайпери, брати Шумахери, а 
ще появився Рудик і Рижик. 

— Рижик, от у тебе прізвище москальське, а ти 
проти них воюєш. Негаразд! Вони ж тобі рідня! — сказав 
Бабій, наливаючи Рижику повнісіньку тарілку борщу. Той 
обережно поставив тарілку на зламану тумбочку та 
відповів: — Я їх сюди не просив та захищаю свою 
землю. Хто зі мною, той і рідня.  

— І я тобі рідня, — спитав Бабій, подаючи йому 
хліб. 

— Ти ні, — сказав Рижик, дмухаючи на ложку. 
— Це ж чого? — образився Бабій. 
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— В моєму роді бабіїв не було, всі, якось, одної 
трималися, тої, яку кохали, — сказав Рижик, а всі 
зареготали. В цей час, зовсім поруч, пролунала черга з 
автомата. Всі схопили зброю та кинулися надвір. 
Обстрілювали зблизька та густо. 

— Бля, і навіщо я варив, — спересердя сказав 
Бабій. 

— Почекай, Ваню, бо зараз буде не до обіду, — 
покидаючи хату, сказав Музикант, беручи в руки 
гранатомет. Бабій прикрив борщ кришкою та схопив свій 
автомат.  

— Це не сепари, — тихо сказав Родень, повчаючи 
Діда, коли вони розсипались біля будинку, — подивись 
грамотно йдуть, один прикриває, а інші перебігають. Це 
російські десантники.  

Родень залишив кулемет та взяв автомат, а потім 
різко вискочив та завалив трьох, та вже стрибнув назад, 
але в польоті спіймав кулю. Не роздивився справа від 
себе засідку. Сам же казав, що розумні десантники, а по 
дурному загинув. Звідти, із кущів, полоснули чергою й 
Родень повалився назад. Дід перевернув Родня, але 
даремно: всього одна куля, але прямо в лоб, як колись, 
на Майдані, коли вбили його брата Івана. 

— Ех, Родень, Родень, світла ти голова, чого ж ти 
під кулі лізеш! — бідкався Дід, а потім перехопив 
кулемета та прицілився – десантники покинули кущі та 
щодуху бігли в сторону  блок-поста. 

— Держіться, москалі, — сказав Дід спокійно, без 
зла, і кулемет заторохтів, сіючи смерть. З правого та 
лівого боку стріляли хлопці, але десантники, наче 
обкурені, лізли, попри вогонь. Гриміли вибухи гранат та 
торохтіли постріли, але скоро Дід відчув, що стало якось 
тихо та на мить припинив стріляти. Видно, дістали 
москалів добре, бо пара тих, що залишилися, тікала в 
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кущі, що зашелестіли, наче там товклися самі чорти, а 
Дід, навздогін, пустив чергою, не жаліючи патронів. 

— Є хто живий? — спитав Дід, але хлопці чомусь 
мовчали. Коли ніхто не відповів, Дід знітився та, 
забувши про перестороги, кинувся до гнізд, звідки 
стріляли свої. Прямо за рогом будинку побачив Лева, 
який ткнувся у землю та спав. 

— Левко, вставай! — сказав Дід та відхилив Лева, 
але той уже спав вічним сном. Зліва, за старою 
бетонною плитою, лежали брати Щумахери, і Дід, не 
вірячи, перевірив пульс та дарма. Якийсь москальський 
снайпер продовжував роботу, тож Дід, присідаючи, 
перебрався на другу сторону будинку, маючи надію, що 
там всі живі. Рудик та Рижик, наче брати, прихилилися 
один до одного, та й завмерли. Трошки збоку, 
обіймаючи пустий гранатомет, лежав Музикант. 

— Бабій! Ти живий? — спитав Дід, все ще 
надіючись, але коло самого ганку побачив його у калюжі 
крові. Знову свиснула куля і від віконної рами відскочила 
тріска, боляче вдаривши по щоці. Торкнувши її 
пальцями, Дід побачив кров та сказав спересердя: — От 
вражина! 

Дід зайшов в хату, ввімкнув радіостанцію і сказав: 
— Чайка, я Сова! 
— Сова, що там у тебе? — спитав лейтенант, а 

Дід відповів мало не відкритим текстом: — Я кругла 
сирота. 

Лейтенант спочатку не зрозумів, та матюкнувся, 
що не за формою розмова, а вже слухаючи мовчання 
Діда обережно сказав: — Їду до тебе .. з родичами... 

Поки приїхав лейтенант, Дід переніс всіх хлопців 
та положив їх рядочком на землі, дарма що ворожий 
снайпер не збирався відпочивати. Першим був Родень, 
потім Музикант, далі брати Шумахери рядочком, а тоді 
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вже й Лев, Рудик, Рижик та Бабій. Приїхав лейтенант з 
хлопцями. Скинувши кашкета, подивився на убитих, що 
лежали поруч, наче в строю, тільки на землі. Коло 
кожного постояв, а потім глянув на Діда і здивована 
промовив: — Діду, та ти зовсім сивий. 

Дід мовчав, а лейтенант поклав йому руку на 
плече та наче попросив: — Їдь додому в відпустку. 

— Не можу, — сказав Дід, — треба навчити 
молодих. 

В цей час, наче довго когось шукала, свиснула 
ворожа куля. В ту ж саму мить пролунав сигнал капу. 

— Спостереження зняте: 20 Хейлєтъ 7527, 
колір не вибрано, майбутнє в тумані ...— сердито 
сказала Фате сама собі та глянула на екран капа. 

«Мною, нумесом Ларте, затримано вбивць: 
Ігохо, Ді, Окоте, Йоде, Ете, Крусе, Сюре і Васю. Місце 
кантера залишається вакантним. Той, кому 
дістанеться символ кантера, займе його місце». 

«Яка ж я дурна!» - подумала Фате та з жалем 
згадала, що символ кантера, булаву з планетою Аре у 
вигляді кулі, вона не спромоглася знайти та забрати. 
«Нас залишилося всього четверо! Я можу стати 
кантером!» — виникла спокуслива думка і Фате 
вирушила на зупинку кана. Вона забралася на 
платформу кана, який чекав на зупинці, а коли він 
вирушив у дорогу, з нетерпінням слухала перестук 
коліс».  

*** 

Рекле відчувала себе недобре. Всі мурде були 
вбиті, але якщо подумати про те, що потрібно вбити ще 
як мінімум одинадцять мурдене та мурдессе, то ставало 
якось моторошно. Нинішня боротьба за місце кантера 
виявилася надто масовою, ніби всі морве зійшли з 
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розуму. Трутте, спостерігаючи за нею, зі співчуттям 
запитав: — Тобі погано? 

— Мені це набридло, — зізналася Рекле, а Трутте 
посміхнувся: — Мені теж. 

Ніхто не хотів озвучувати рішення, яке звучало б 
так: «Нехай ненормальні б'ються за місце кантера, а ми 
будемо спостерігати зі сторони, бо награлися по саму 
зав'язку». Через те, що рішення не прозвучало, Трутте 
запитав: — Що будемо робити? 

— Вб'ємо один одного, — сказала Рекле та якось 
відразу підтяглася. Трутте, почувши її слова, теж 
зрозумів, що, попри втому від довгих турнірних змагань, 
боротьба ще не закінчилася. В цей час у них одночасно 
зазвучав кап. Переглянувшись, вони включили свої 
віртуальні екрани та побачили напис: 

«Мною, нумесом Ларте, затримані вбивці: 
Ігохо, Ді, Окоте, Йоде, Ете, Крусе, Сюре та Вася. 
Місце кантера залишається вакантним. Той, кому 
дістанеться символ кантера, займе його місце». 

«Залишилося вбити трьох морве! Я можу стати 
кантером!» — подумала Рекле та, по обличчю Трутте, 
визначила, що він думає таким же чином. 

— Їдемо в Чахерод, — сказала Рекле, — та 
заберемо владу в наші руки. 

«У мої руки!» — блиснув очима Трутте, а Рекле 
подумала, що буде злегка сумувати за Трутте, коли він 
помре. Вони понеслися на зупинку кана та вирушили в 
Чахерод. 

*** 

Жюле, що залишився в пустелі десь між 
Уверодом та Шиберодом, терпляче чекав свого Ворона, 
а тим часом на його кап прийшло повідомлення:  

«Загинув Туманний Кіт, помічник нумеса Ларте» 
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Хоча у Жюле залишилися приємні спогади про 
своєрідну істоту на ім'я Туманний Кіт, але звістка про те, 
що він працював на нумеса Ларте, його вразила. «Він 
багато знав про мене!» — подумав морвяко та злегка 
зрадів тому, що цей помічник Ларте загинув та не зможе 
свідчити проти Жюле. Через деякий час прийшло ще 
одне повідомлення, яке здивувало Жюле ще більше:  

«Вася, ти помреш, як твій батько, кантер Чахе!» 
Фате тримала голову з опесом мурдеону Чахе, і 

Жюле з подивом зрозумів, що кантер мертвий. «Нічого 
собі пристрасті!» — подумав Жюле, дивуючись з того, 
що Фате сама видала себе, привселюдно оголошуючи 
про свій злочин. «Чим же їй Вася насолив?» — 
розмірковував Жюле, співчуваючи Васі, а тим часом 
прийшло ще одне повідомлення:  

«Тут підготували місце для тебе». 
Судячи з опесу та червоного каменю на лобі 

мурде, вбитий керував мурдеоном Ґране. «Поки я тут 
сиджу, всіх мурде перебили!» — подумав Жюле, 
намагаючись зрозуміти, радіти цьому чи шкодувати. А 
останнє повідомлення добило Жюле зовсім.  

«Мною, нумесом Ларте, затримані вбивці: 
Ігохо, Ді, Окоте, Йоде, Ете, Крусе, Сюре та Вася. 
Місце кантера залишається вакантним. Той, кому 
дістанеться символ кантера, займе його місце». 

«Вбили всіх мурде і залишилися тільки чотири 
претенденти, в тому числі і я!» — з подивом подумав 
Жюле та відчув себе мало не кантером. «Чому б і ні?» 
— виникла приємна думка, тому Жюле став поважати 
себе та, навіть, запишався. Він уявив собі, як тримає 
булаву кантера, а всі нумеси, в тому числі й мерзенний 
Ларте, схиляються перед його могутністю. «Де ж цей 
Ворон?» — занепокоївся Жюле, бо його птицю міг легко 
присвоїти якийсь любитель шибе. Немов почувши 
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Жюле, в жовтому небі з'явилася точка, яка незабаром 
перетворилася на чорну птицю. В лапах ворона 
перебувала якась тварюка, і Жюле відвернувся, щоб її 
не бачити. Щось впало на пісок, а на плече Жюле 
опустився Ворон. 

— Молодець! — похвалив Жюле та став годувати 
Ворона з руки жменею зерна. Коли птах склював зерно, 
Жюле відпустив його, а сам витягнув з тапі дзеркальні 
темні окуляри та повернувся. Він ніколи не бачив йоха, 
істоти рідкісної на планеті Аре, а те, що його знайшов 
Ворон – винятковий випадок. Живих йохів мало хто 
бачив, бо морве, який ним цікавився, від зустрічі з ним 
втрачав своє віддзеркалення, тобто душу, та отримував 
натомість три відбиття, які оселялися в тілі морве. 
Навряд чи такий морве довго проживе, бо буде 
виглядати божевільним. Йох тікав на маленьких ніжках, 
а коли Жюле нахилився, щоб його підібрати, витріщив 
на нього свої великі очі, але марно, бо морвяко 
захищали дзеркальні темні окуляри. Жюле посадив йоха 
в коробочку та підсипав йому зерна, яке залишилося від 
бенкету Ворона, а потім сховав знахідку в кишеню тапі. 

«Тепер у мене є зброя, яка допоможе зайняти 
місце кантера! — подумав Жюле та додав: — Головне, 
дочекатися моменту, коли залишиться останній ворог!» 
Він неквапливо покинув своє укриття та побрів по пісках 
у бік наступної гори, де, як він знав, є зупинка кана. 
Ворон відпочивав на плечі, і хоча був важким, Жюле 
його не гнав – птах виконав свою роботу.  

На безіменній зупинці кана Жюле був один, та й 
навряд чи тут можна когось чекати, що і підтвердив 
канате, який від несподіванки, простягнув кан далі. 
Коли Жюле забрався на платформу, канате його 
попередив: — Кан вирушає в Шиберод! 

*** 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

469 

Отримавши ляпаса, Вася залишив жіночі груди та 
спитав: — Хто ти? 

— А хто ти? — запитав хтось жіночим голосом. 
— Я Вася, — сказав Вася, а жінка відповіла: — А я 

Туманний Кіт. 
— Кіт, ти відростив собі груди? — запитав Вася, 

знову беручись мацати груди кота. 
Другий ляпас, який голосно прозвучала в темряві, 

не сподобався Васі, як і перший, тому він серйозно 
попередив: — Кіт, перестань мене лупити, інакше 
отримаєш здачу! 

— Це не я, — сказав Туманний Кіт, — а Ете. 
— Так тут і Ете? — здивувався Вася. 
— Ми разом, в одному тілі, — сказав Туманний Кіт 

і тут же Вася почув: — Якщо ти Туманний Кіт, то хто ж я? 
— Кіт?! 
— КІТ?! 
— Може, перестанете сперечатися, тут, що, двоє 

Туманних Котів? — запитав Вася та почув: — Так! 
— Тоді єднайтеся разом та не смійте шмагати 

мене по обличчю, — сказав Вася. 
— По обличчю била я, не розпускай руки, — 

сказала Ете, звільняючись від свого вусатого 
співмешканця. 

— Кіт, з тобою все в порядку? — запитав Вася, бо 
Туманний Кіт підозріло затих. 

— Оживаю, — сказав Туманний Кіт, і Вася дав 
йому спокій. Через деякий час Вася сказав коту: — Мій 
батько, кантер Чахе, загинув від руки Фате. 

— Я тобі казав, що вона змія, — подав голос 
Туманний кіт та додав: — до речі, Чахе не твій батько. 

— Як так? — трохи засмутився Вася. 
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— Якийсь морве, мисливець за чаками, був на 
Землі та прочитав про тебе в інтернет-газеті, як про 
студента, який народився від чахе. Любитель чаків 
розповів про це на планеті Аре, та хтось доніс цю новину 
кантеру Чахе, — відповів кіт та додав: — Він 
використовував тебе для наживки та спостерігав за 
тобою. Якби ти став переможцем, він би тебе вбив. До 
речі про тебе десь почула Фате та попрямувала на 
Землю, де тебе і вбила. 

— Хто міг знати, що я маю якесь відношення до 
чахе, я про це нікому не розповідав, — здивувався Вася, 
а кіт примружив в темряві зелені очі, що світилися, та 
сказав: — Я підозрюю одного нашого знайомого, — а 
після наполегливого мовчання Васі, повідомив: — Я мав 
на увазі Хасан ібн Алі аль-Каїна. 

Вася вже чув про даний екземпляр людства, 
кивнув та запитав: — Так хто ж тоді мій рідний батько? 

— Чи не все одно, — сказав Туманний Кіт, але 
відчуваючи напругу в повітрі, додав: — Твій батько 
Пилип та мати Єва, вони тебе виховали. Не забувай 
Пилип – Творець і бути його сином – велика честь. 

— А ти мій брат? — усміхнувся Вася, а кіт тільки 
муркнув та подумав: «Якби ти знав, як ти іноді правий!» 

— Так ви приперлися з іншої планети боротися за 
місце кантера, навіть не маючи на це права? — 
запитала Ете та додала: — Ви навіть не морве. 

— Дурепа, подивися на його опес, — сказав 
Туманний Кіт, на що Ете резонно відповіла: — Я його не 
бачу. 

Вона замовкла, а потім запитала: 
— Кіт, ти борешся за місце кантера? 
— Звичайно, як і всі, — сказав Туманний Кіт, а 

Вася запитав: — Ти мене вб'єш? 
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— Звичайно, чим ти кращий за інших? — сказав 
кіт, а Вася, після деякої паузи, відповів: — Такого 
зрадництва я від тебе не чекав. 

*** 

«Головне, знайти Фате та Жюле, після чого їх 
вбити!» — подумала Рекле, коли вони зійшли у 
Чахероді. Про те, як розправиться з Трутте, вона ще не 
думала, щоб не морочитися, до того ж ця тема їй не 
особливо подобалася. 

— Я вважаю, що ми знайдемо її в дероді Чахе, — 
немов почувши її думки, підказав Трутте. — Булава 
кантера, безсумнівно, знаходиться у нього під рукою. 

— Я не впевнена в цьому, — сказала Рекле, — 
наскільки мені відомо, кантер Чахе там не буває. Але 
варто в цьому переконатися. 

Дерод Чахе знаходився у головному створі 
колишнього вулкана, і вони проникли туди без жодних 
перешкод, бо все було відкрито. Рекле виявилася права 
– довкола було стільки пилу, немов у приміщенні ніколи 
не жили. Коли вони облазили все і вся, Трутте 
зупинився біля однієї стіни та постукав по ній. Мабуть, 
стіну зробили з уве, бо вона характерно відгукнулася на 
стук. Нахилившись, Трутте помітив на підлозі старі 
сліди, мабуть, перед цією стіною хтось колись і не раз 
стояв. Рекле, теж підійшла до стінки та постукала, а 
потім сказала: — Це двері. 

— Знати б, куди вони ведуть, — сказав Трутте, а 
Рекле його перебила: — Знати б, як вони відкриваються! 

Вона стала уважно розглядати двері, буквально 
кожну частку їх поверхні, після чого повзала у пилу по 
підлозі, але так нічого не виявила. 
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— Що ти шукала? — запитав Трутте і Рекле, 
обтрушуючи руки від пилу, відповіла: — Якусь шпаринку, 
в яку можна вставити ключик. 

— Можливо, що ти шукала це? — сказав Трутте, 
показуючи на якесь заглиблення. Рекле придивилася до 
заглиблення, розташованого прямо по центру, лаючи 
себе за те, що раніше його не виявила. Щоправда, 
поглиблення виявилося поглибленням, але зовсім не 
свердловиною для ключа, і Рекле, по закінченню 
деякого часу, втратила до нього всякий інтерес. 
Зітхнувши, вона кинула двері та збирався вже йти, але 
Трутте її зупинив: — Ти хіба не помітила? 

— Що? — не зрозуміла Рекле. 
— Форма западини, — підказав Трутте, а Рекле 

нетерпляче попросила: — Не тягни, розповідай! 
— Поглиблення нагадує череп, — сказав Трутте. 
— І що це нам дає? — запитала Рекле. 
— А від черепа в різні боки йдуть два заглиблення 

у вигляді листочків, — нагадав Трутте. Рекле  дивилася 
на Трутте, не розуміючи його слів, і він підказав: — Що 
було на голові у Васі! 

— Обруч з черепом!— згадала Рекле та тут же 
сказала: — Нам потрібно знайти Васю. 

— Ось! — сказав задоволений Трутте та чомусь 
скис особою. Коли Рекле обернулася, то побачила 
ззаду, біля входу в дерод, кілька нумів, а між ними 
нумеса Ларте. 

— У вас добре з логікою, — сказав він та 
скептично посміхнувся: — Ви заарештовані за 
вбивство... — почав Ларте та закінчив: — Не важливо, 
якого мурде ви вбили. 

Нуми схопив Трутте та Рекле, і потягли до виходу, 
а Ларте підійшов до дверей з уве та постукав по ній 
пальцем. Поверхня відгукнулася приємним гулом, а 
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Ларте витягнув з тапі обруч Васі та приставив його до 
поглиблення. Занурюючись у двері, обруч відгукнувся 
синім кольором, але Ларте не став продовжувати, а 
висмикнув його та знову сховав у тапі. «Всьому свій 
час!» — подумав Ларте та відправився поверхом нижче 
по сходах з ґране. Він із задоволенням потер руки, 
передчуваючи приємне заняття: всякий злочинець має 
слабкість та заговорить в руках Ларте. Тим більше, якщо 
в цих руках блискучі інструменти з уве. 

*** 

Дивно, але вакар жодного разу не відгукнувся 
болем, а лише кілька разів штовхав під бік живота. Ці 
відчуття були приємними, і Фате здивувалася такому 
свого стану і навіть трохи злякалася. «Мій живіт вже 
порожній, бо вакар все з'їв?» — подумала Фате і 
згадала, що крім вакаря, що пробрався в її живіт, 
всередині мурдессе копався Вася. «Може він вирізав 
мені всі чутливі нерви?» Фате помацала свій живіт, їй 
здалося, що він збільшився, ймовірно, від експериментів 
Васі. «Вбила б, гада!» — подумала Фате, але якось без 
злості. Вася сидить в катівнях нумеса Ларте і йому 
можна тільки поспівчувати. Хай би що там було, Фате 
їхала в прекрасному настрої, прямуючи в Чахерод, але 
кап, який раптово дав про себе взнаки, її злегка налякав 
– останні повідомлення досить тривожні:  

«Мною, нумесом Ларте, затримано вбивць 
Трутте та Рекле. Місце кантера залишається 
вакантним. Той, кому дістанеться символ кантера, 
займе його місце».  

Фате прочитала повідомлення та не знала, радіти 
йому чи ні. Те, що претендентів стає менше – добре, але 
потрапити в лапи нумеса Ларте теж не хотілося. Як вона 
зрозуміла, залишився один Жюле і її краяли деякі 
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сумніви. Наскільки вона пам'ятала, морвяко не мають 
права боротися за місце кантера, але і вона, дурепа, 
засвітилася, відкрито зізнавшись в тому, що вбила 
кантера Чахе. Можна сказати, що була інсценізація, але 
був ще один свідок, місцевий нумес, який знімав Фате 
капом. Потрібно було прибрати свідка, але Фате погано 
міркувала від злості.  

Завжди маючи холодний розум, вона тільки 
одного разу втратила голову та все зіпсувала. Хоча 
переможців не судять, і якщо вона знайде цей символ у 
вигляді булави з планетою Аре, то відразу приструнить 
нумеса Ларте. До речі, цей Ларте може спокійно 
претендувати на місце кантера, так чи не краще його 
вбити? Виробивши новий план, Фате спокійно доїхала 
до мурдеону Чахе та залізла в дерод колишнього мурде, 
де забралася під велику жорстку канапу з есте. Рано чи 
пізно тут з'явиться хитрий морвяко, а може й Ларте, щоб 
зробити засідку на її та Жюле. Вона заховала свої 
симпоти, щоб ніхто її не виявив, та стала чекати, 
керуючись тільки слухом та зором. 
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Реплікація шістнадцята. Зюд 
— Який батько, і який кантер? — обурилася 

Мортиземия, а Пилип підняв руку, щоб її зупинити та 
сказав: — Для Васі це важливо. 

— Я негайно вирушаю на планету Аре, — сказала 
Морті, а Хааземін підтримав її поглядом. 

— Ми теж вирушаємо на планету Аре, — сказала 
Єва, очікуючи підтримки Пилипа, але той сказав: — Я не 
думаю, що Вася зрадіє. Тому, якщо ви хочете завоювати 
його довіру, то нам треба з'явитися на планеті Аре 
інкогніто, інакше він може нас взагалі не визнати. 

Пилип глянув на обличчя Єви, яка була 
задоволена тим, що він зупинив спробу гостей відразу 
кинутися в обійми Васі, але він їй сказав: — Це 
стосується і тебе. 

— Чому мене? Я не поспішаю позбавляти його 
пригод, — сказала злегка незадоволена Єва. 

— Ви можете спостерігати його через мене, — 
сказав Пилип, а Єва залишилася незадоволеною, бо її 
чоловік не сказав, що він є головним Творцем, тому 
відразу заперечила: — Таким же чином можна 
спостерігати й через мене. 

— І через мене, — сказала Морті, — адже це мій 
Всесвіт. 

Вона хотіла зараз же відправити симпоти на 
планету Аре, але Пилип попередив: 

— Вася одразу тебе знайде і це йому не 
сподобається. Я ж не відправляю симпоти, бо встановив 
на сина дімензіальну камеру та можу бачити його та все 
навколо нього. 

Хааземіну не сподобалося, що Пилип сказав 
«сина». 
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— Негідник! Встановив і мені навіть не сказав! — 
обурилася Єва, але Пилип на це не реагував, а створив 
об'ємний віртуальний екран і вони опинилися в темряві. 

— Так, де ж Василько? — нетерпляче сказала 
Морті, а Пилип сказав: — Тут. 

— Я бачу чиїсь зелені очі, — сказала Морті, а Єва 
з посмішкою сказала: — Це Туманний Кіт, я відправила 
його наглядати за Васею. 

— Вони сидять у кам'яній ямі, — пояснив Пилип. 
— У кам'яній ямі? Чому? — захвилювалася Морті. 
— Вони злочинці, — пояснив Пилип. 
— Злочинці? Так ось як ви його виховали! — 

обурилася Морті. — Я негайно вирушаю на планету Аре 
і всім суддям, які судили Васю, відрубаю голови. 

— Можливо, ти забула, що твоє втручання може 
порушити рівновагу системи, а твій Всесвіт стягнеться в 
точку, — нагадав Пилип. 

— Що ж нам робити? — розгублено запитала 
Мортиземия. 

— Спостерігати, — сказав Пилип, а в цей час 
темрява трохи розвіялася, та стало видно Васю, якусь 
дівчину та Туманного Кота. 

— У них настає середина дня, — пояснив Пилип, 
а Мортиземия трохи не накрила зображення Васі, у всі 
очі спостерігаючи за сином. 

— Посунься, мені не видно, — миролюбно 
попросила Єва і Мортиземия трохи відсунулась. 
Хааземін підійшов до зображення з іншого боку і 
простягнув руку до Васі, трохи не заїхавши Єві, що 
стояла навпроти, прямо в око. Вона нічого не сказала 
Хааземіну та тільки посміхнулася. У батьків настало 
тимчасове затишшя. 

— А ця зелена розмальована дівчина Васіна 
наречена? — запитала Мортиземия. 
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— Ні, у нього інша зелена дівчина, — як найбільш 
інформована особа, сказав Пилип. 

— Інша, яка? — запитала Єва, і Пилип з 
посмішкою відповів: — Ти її знаєш, як Крін Кріт. Та, що 
вбила Васю. 

Єва мало сама не позеленіла та тут же вигукнула:  
— Та, що косила під мужика? Та я вб'ю її 

власними руками! 
Мортиземии теж не сподобалася та дівчина, що 

вбила Васю, хоча вона її не бачила. Морті оцінила Ете, 
яка сиділа поруч з Васею та сказала: — Мені більше 
подобається ця, — побачивши здивування на обличчі 
Єви, Морті додала: — Що? Якщо є інші дівчата – я не 
проти, вибирати Васі. Він у мене такий хороший! 

Її очі зволожилися, а Єва, почувши останні слова, 
невдоволено хмикнула. 

*** 

Вася не знав, що за ним спостерігають, причому 
контроль здійснювався з самого початку подорожі на 
планету Аре. Цей нагляд проводив не тільки Пилип, але, 
й деякі інші особи, що робило відвідування планети Аре 
не пригодою, а запланованим сафарі. Втім, в цьому 
Всесвіті все, що здається непередбачуваним 
породженням хаосу, давно заплановано та з боку 
віртуального Спостерігача виглядає набором статичних 
картинок. Тільки уява перетворює ці картинки у 
всеосяжний кінофільм, званий життям. Злочинці ледь 
оговталися після тортур нумеса Ларте, бо ці досліди над 
тілом аж ніяк не здавалися віртуальними, а боги 
спеціально придумали біль, щоб відчуття від життя 
здавалося більш реальним. Навіть кіт прийшов у себе та 
намагався керувати своїм знову сполученим тілом. 
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— Ти поглумилася над моїм тілом, я повинен тобі 
помститися, — сказав Туманний Кіт, простягаючи лапу 
до Ете. 

— Чого це!? — вигукнула Ете та боляче стукнула 
кота по лапі. 

— Якщо будемо їхати на кані – бережись! Я 
думаю, ти оціниш відчуття, коли колесо переріже тебе 
на дві частини, — мстиво попередив Туманний Кіт. 

— Тобі варто поберегти себе, бо у мене хороша 
практика наших з тобою інтимних стосунків, — сказала 
Ете та стукнула ногою по хвосту кота. Той з виттям 
вискочив з ями та довго стрибав і дув на свій хвіст, 
намагаючись вгамувати біль. Вася, слухаючи, як кричить 
кіт, крикнув з ями: — Може, допоможеш вибратися й 
мені? 

Кіт видер якийсь старий кабель на стінці тунелю 
та опустив його в яму. Коли Вася вибрався, Туманний 
Кіт швиденько витягнув кабель, а Ете засмучено 
сказала: — А я? 

— А ти залишишся в ямі, як небезпечна для 
суспільства морвіна, — мстиво сказав кіт. 

— Я більше не буду, — з готовністю пообіцяла 
Ете. 

— Не вірю, — прокричав вниз Туманний Кіт і 
нагорнув лапами в яму різне сміття та пил. Ете 
закашлялася, а Вася попросив: — Може, відпустимо її, 
адже вона нам не суперник. 

— Дійсно, не суперник, — сказав кіт, — заберемо 
для колекції. 

Вася кинув кабель та допоміг Ете вибратися. 
— Куди ми зараз? — запитала Ете і кіт буркнув: — 

Провідаємо одного друга. 
Кіт витягнув звідкись із повітря булаву з круглою 

верхівкою, виготовлену з уве, на якій Вася ледве 
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розібрав якісь обриси та мітки, що позначають міста на 
планеті Аре. 

— Дай подивитися, — попросила Ете, але 
Туманний Кіт так подивився на неї, що в неї потягло 
холодом по спині: — Ще чого!? 

Коли кіт з'явився перед дверима, де 
розташовувався Ларте, чергові нуми, помітивши його 
булаву на плечі, витягнулися перед дивним звіром, а 
Туманний Кіт попередив: — Віднині я гетьман України 
...— побачивши обличчя нумів, що витягнулися, кіт 
поправився: — Віднині я кантер планети Аре. 

Коли Ларте побачив кота, то єхидно посміхнувся:  
— Помічник, я не запрошував тебе на зустріч. Хто 

тебе сюди направив, та ще з цими вбивцями. 
— Я прийшов дати тобі волю, — сказав Туманний 

Кіт та огрів Ларте по спині. Від несподіванки нумес 
навіть не став тікати, а кіт наказав Васі: — В'яжи його! 

Вася, з допомогою Ете, прив'язали до крісла 
нумеса Ларте, а він навіть не пручався, побачивши в 
руках Туманного Кота булаву. Кіт витягнув інструменти 
Ларте та розклав їх на столі. Нумес, спостерігаючи 
блискучі щипці та голки, підказав коту: — 
Найефективніше використовувати найтонші 
інструменти. 

— Дякую за пораду, — сказав Туманний Кіт та 
встромив тонкий інструмент в палець Ларте. Нумес так 
кричав, що Ете оглухла, але все одно мстиво сказала:  

— Так тобі й треба! 
Коли Туманний Кіт витягнув другий інструмент, у 

Ларте звідкілясь взялася неймовірна сила, і він розірвав 
мотузки, після чого схопився та кинувся у двері. Нуми, 
які стоять за дверима, не стали його зупиняти, бо не 
отримували на це команди, а ще вони чули, як хтось 
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кричав та думали, що Ларте катував чергового в'язня. 
Ніхто не хотів стати наступною жертвою. 

Коли Ларте зник, вийшов Туманний Кіт та покарав 
нумів: — Простежте за ним та знайдіть, нарешті, цього 
морвяко Жюле. 

Два нуми вирушили за зниклим Ларте, а трьом, 
що залишилися, кіт наказав: — Посадіть Васю та Ете в 
яму. Їм ще не час ходити на волі. 

Ете, що стояло на порозі, мстиво тупнула ногою 
по хвосту кота, а Вася, слухаючи виття нового кантера, 
штовхнув нумів та вискочив назовні. Він відразу кинувся 
на зупинку кана, і йому неймовірно пощастило: варто 
було з'явитися Васі, як кан подав сигнал відправлення. 
Вася скочив на останню платформу та полегшено 
зітхнув. Пасажирів було небагато, тому Вася розгледів 
нумеса Ларте, що сидів на передній платформі. 

*** 

Фате прокинулася від якогось звуку та стала 
картати себе за необачність: збиралася ловити Жюле 
або Ларте, а сама дрімала під канапою, як папух після 
обіду. Добре, хоч слух не підвів і він вчасно 
прокинулася. Як вона й передбачала в дерод Чахе 
приперся морвяко, який довго щось винюхував у 
приміщенні та трохи не виявив Фате, і вона приготувала 
свій сепп, щоб знести йому голову, якщо це станеться. 
Він уважно оглянув протилежну стіну з уве, колупаючи 
щось своїм пальцем. Фате розчароване подумала, що 
сама не здогадалася вивчити дерод, щоб спробувати 
знайти булаву – відмінний знак кантера. Морвяко, тим 
часом, довго вивчав якісь знаки на стіні та, навіть, 
намагався тиснути пальцями, після чого розчаровано 
покинув це заняття та попрямував до канапи, на яку 
приліг та завмер. «Він що, так і буде лежати на мені?» — 
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обурилася Фате, розмірковуючи про те, щоб встати та 
прикінчити морвяко. Але здоровий глузд переміг, і Фате 
вирішила, що морвяко – чудова принада для інших, з 
допомогою якої вона здолає будь-якого супротивника. 
Доля не стала чекати, а одразу підкинула сюрприз – на 
порозі з'явився Ларте, причому опес на його обличчя 
став таким збоченим, що нумеса стало важко пізнати. 
Ларте озирнувся, але, мабуть, від збудження, не помітив 
Жюле на канапі, який, для конспірації, прикрився 
якимось лахміттям. Край цього лахміття заважав Фате 
спостерігати з тим, що відбувається, то вона посунулася 
ближче до краю канапи. Ларте витягнув зі свого тапі 
обруч, і Фате його впізнала – це був Васін обруч з 
черепом. Він приставив його до протилежної стіни з уве і 
з-під обруча вдарив блакитний промінь, а стіна 
здригнулася та розломилася навпіл. Дві стулки дверей 
повільно відчинилися, але за нею зяяла непроглядна 
темрява.  

Ларте ступив уперед та став нишпорити по стінках 
біля дверей, поки не намацав щось, і Фате, ще не 
бачачи, зрозуміла, що це булава. Він витягнув її, 
утримуючи  двома руками, немов вона хотіла вирватися. 

 — Тепер я кантер планети Аре! — вигукнув 
Ларте, звертаючись до темряви, яка якось дивно 
захвилювалася. Лахміття впали на підлогу, закриваючи 
Фате вид, але вона все одно побачила ноги Жюле, які 
вирушили в бік нумеса Ларте. Фате швиденько 
підповзла ближче та побачила Жюле у повний зріст, 
який начепив на очі свій чак у вигляді темних окулярів, 
хоча в дероді й так було темно. В руках Жюле щось 
було, але Фате не могла розглянути, бо він повернувся 
до неї спиною. Ларте почув шум за спиною та 
обернувся. Він глянув на Жюле і поблажливо 
посміхнувся:  
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— Ти прийшов, щоб я тебе вбив? 
— Навряд чи що у тебе вийде, — сказав Жюле та 

щось показав Ларте. Нумес, чомусь, змінився обличчям, 
а потім закричав, втрачаючи булаву, яка з гуркотом 
упала на підлогу. Тікаючи від Жюле, нумес Ларте з 
криком кинувся в темряву. Жюле підібрав булаву та 
сховав у кишеню тапі щось, загорнуте в якусь ганчірку. 
Фате, як кішка, вискочила з-під канапи та без слів кинула 
свій сепп. Жюле якось дивно квакнув та впав на підлогу, 
а Фате підібрала булаву та повчально сказала:  

— Тобі ще рано бути кантером, трохи підрости. 
— Ти думаєш, що тобі в самий раз? — сказав 

Вася, який звідкілясь з'явився, і Фате, приголомшена 
його появою, кинулася вперед, у відкриті двері, де легко 
ховатися в темряві та позбутися свого смертельного 
ворога. Краєм ока вона побачила, що Вася кинувся за 
нею, а попереду пролунав жахливий рев та почувся 
передсмертний крик Ларте. Фате розгубилася та 
заклякла від страху, з жахом розуміючи, що втрачає 
свідомість. 

*** 

— Ти йому не допоможеш? — з надією запитала 
Єва Рейх. 

— Є битви, які потрібно вигравати самому, — 
сказав Пилип Лис та додав: — Тим більше, я не можу 
йому допомогти – у Творця не може бути улюбленців.  

— Ти можеш дозволити вбити свого сина? — 
напружилася Єва, а Пилип спокійно відповів: — Його 
віддзеркалення повернеться до мене – Батько та Син 
разом. Я нагадаю тобі, моя кохана, що Добро та Зло – 
необхідні атрибути життя. Якщо Добра не буде та 
залишиться тільки Зло, то воно знищить все життя та 
себе. Якщо залишити тільки Добро, то життя буде 
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розвиватися так стрімко, що поглине всі ресурси та 
неминуче виникне Зло, яке знищить частину життя. В 
результаті Ессенаріум знову зануриться в рівновагу. Для 
мене Добро та Зло, як права та ліва рука людини, і 
втрата будь-якої з них для мене неприйнятна. 

— Твоє філософствування ні до чого. Якщо не ти, 
то я можу допомогти, — сказала Єва і Пилип підтвердив: 
— Так, можеш! 

— Ким я можу бути? — запитала Єва, 
підозрюючи, що у Пилипа, природно, є якісь умови. 

— Тобі більше тисячі років, — сказав, 
посміхаючись, Пилип, — на планеті Аре ти можеш бути 
тільки зюдом. 

— Ні! — вигукнула Єва, розуміючи, що їй 
доведеться підкоритися. Відразу відчула, що вона 
полетіла шкереберть та опинилася в непроглядній 
темряві. З тілом було щось не так, але вона нічого не 
бачила. Тільки через деякий час її зір звик до темряви, і 
Єва виявила, що перебуває в кам'яному підземеллі з 
тунелями з увсіх сторін. Коли зір повністю відновився, 
Єва оглянула себе та жахнулася – вона перетворилася 
в страшного довгого звіра, монстра, а коли подивилася 
на себе з боку з допомогою дімензіальної сіточки, то 
побачила жахливу морду, від чого сама здригнулася. 
«Нічого, тим краще, — подумала Єва, — в такому 
вигляді я зможу допомогти моєму хлопчику!» 

— Я теж повинна бути там, — сказала Морті, ні до 
кого конкретно не звертаючись, та відразу зникла. 
Хааземін подивився на Пилипа, немов запитуючи, що їм 
робити. 

— Краще залишити їх удвох, — сказав Пилип, 
Попри те, що їм обом хотілося зараз же вирушити на 
планету Аре. 

*** 
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«Фате летіла високо в небі й впізнала свою 
планету з безкінечними пісками, хоча природа 
прикрасила їх різними кольорами. По піску рухалися дві 
змійки, тож Фате опустилася нижче, щоб розібратися у 
своєму сні, та побачила, що змійки, то морве, які двома 
колонами прямували до далекої точки попереду. Над 
змійками із морве кружляли дві фігури, до одної з яких 
Фате чомусь потягнуло з усієї сили. Не опираючись, 
Фате прослизнула в тіло та відчула, що то морвіна. 

«Єва побачила, як дві колони, її та Зюда йшли 
вперед, де стояв якийсь морве в темному тапі та 
широко махав косою, направо та наліво. «Кат!» — 
здогадалася Єва, але всередині її хтось підказав: 
«Суддя!» Зюд залишив огидний вид мерзенної 
багатоніжки та перетворився в морве. Мабуть, на суді 
він повинен бути присутнім не у вигляді тварини, а в 
образі морве. Єва придивилася до Зюда, і він здався їй 
підозріло схожим на когось, але пам'ять відмовлялася 
пізнавати його особистість. Єва, все-таки, згадала та 
мало не скрикнула: «Плутін!» — та відразу здивовано 
подумала: «Він же давно помер!?» Усередині голови 
Єви почулося чиєсь дихання, і знайомий голос 
повідомив: «Будь-яке Зло схоже один на одного і тільки 
Добро має різні обличчя!» 

— Морті! — вигукнула Єва, пізнаючи Суддю, але її 
подруга не подала й знаку, що пізнана. Єва з жалем 
подивилася на свою колону, заглядаючи в душі тих, що 
йдуть на смерть та обурилася — як же це так! Її підопічні 
суцільно розумники, працьовиті, талановиті та добрі 
люди, відірвані від своєї праці та сім’ї, щоб захистити 
свою країну. Єва глянула на другу колону та пустила 
туди свої симпоти, але відразу ж висмикнула їх – стільки 



Олександр Суздаль «Мурде за чак» 
 
 

485 

гидоти може бути хіба що в Пеклі. Вона повернулася до 
Морті та голосно запитала: 

— Як же це так! Це не справедливо! З мого боку 
гинуть кращі люди, а у нього, — вона показала на 
Плутіна, — тільки всяка мерзота? 

— У мене теж люди, вони мене люблять! — 
вигукнув Плутін, а Єва не витримала: — Мовчи, личинка 
тисячолітнього зюда! 

— Твої платять за Волю, а цей товар дорого 
коштує! — відповіла їй Морті. 

В цей час Єва побачила, як перед Морті став Дід 
та її серце стислося від жалю. 

— Не віддам! — вигукнула вона, стаючи перед 
Дідом, а Плутін противно зареготав, презирливо 
дивлячись на Єву. 

— Тоді я заберу твоє життя, — сказала Морті. 
— Я згідна! — сказала Єва, ставши перед Морті, а 

Плутін знову радісно зареготав. 
— Ти теж готуйся! — сказала йому Морті. 
— Чому? Я не хочу вмирати за цю шваль! — 

вигукнув Плутін, сердито штовхаючи поперед себе 
якогось московіта з перекошеним обличчям. 

— Для рівного рахунку, — сказала Морті та 
приготувала косу. Наблизившись до неї, Плутін знову 
перетворився в Зюда та повис над Морті, збираючись її 
проковтнути. Блиснула блискавка в руках Морті й 
розсікла Зюда уздовж тіла, від чого він перетворився на 
два чорних черв’яки з ніжками, які корчилися на піску, 
поки не здохли. З коси Морті капала зелена кров, і Єві 
стало гидко, що брудна коса знесе їй голову. 

— Я витру, — з готовністю сказала Морті, 
витираючи хустинкою косу. Єва тільки й встигла, що 
полегшено зітхнути, як коса відокремила її голову від 
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тіла. Подив на обличчі так і залишився, а біля голови 
звідкись взявся Туманний Кіт, який схопив її лапами. 

— Я заберу, — повідомив він. Морті хотіла 
заперечити, все-таки вона подруга Єви, але сперечатися 
з котом не стала – собі дорожче. 

— Спостереження зняте: 20 Хейлєть 7527 
колір небесний, освячений Божою Матір’ю, — 
вимовила Морті та зникла. 

— Живий?! — спитав хтось і Дід відкрив очі. 
— Пощастило тобі, — промовив лейтенант та 

витягнув з Дідової кишені на грудях маленьку мідну ікону 
Божої Матері, зігнуту посередині кулею. Дід забрав її у 
свої руки та поцілував ікону, а потім знову поклав до 
кишені. 

— Я, все-таки, оформлю тобі відпустку, — сказав 
лейтенант, але Дід знову заперечив: — Поки не звільню 
свою землю від нечисті – не поїду». 

Фате прокинулась та радість від того, що Дід 
залишився живим, затьмарювала туга за тою 
незнайомою самовідданою жінкою, що поклала своє тіло 
на ваги справедливості та свободи. Фате журилася, що 
не знала за життя ту жінку та вже не побачить ніколи. Їй 
навіть здалося, що вона десь бачила цю жінку, тож 
сльози жалю покотилися ще скоріше по щоці, 
спотворюючи малюнок її опесу». 

— Ти куди пропала? — пролунав голос у темряві, і 
Фате пізнала Васю. Його поява злегка утішила Фате, 
Попри те, що він міг її доконати, вона відповіла 
сердитим голосом: — Відчепися, і без тебе тужно! 

— Тобі не можна відчувати негативні емоції – ти 
вагітна, — сказав Вася настільки м'яким голосом, що 
Фате запідозрила його в якомусь підступному плані. 
Тому вона різко відповіла: — Ніяка я не вагітна і взагалі, 
якщо ти хочеш мене вбити, то саме час. 
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Виклавши все, що лежало на душі, вона як-то 
уповільнено усвідомила Васині слова та здивовано 
перепитала: — Я вагітна? 

— Так, вагітна, — сказав Вася, притримуючи її за 
пояс. А Фате думала, яка тварюка, скориставшись її 
безпорадністю, поглумилася над нею, коли вона була 
без свідомості. «Проклятий вакар!» — злилася Фате та 
запитала: — Хто кричав? 

— Ларте, його з'їли зюди. Мені ледве вдалося 
відігнати їх від тебе, — сказав Вася, а Фате подумала, 
що він бреше, бо ніде жодного зюда не бачила. Під руку 
потрапила ручка булави й Фате стиснула її, 
розмірковуючи, як найзручніше хряснути Васю по голові. 

— Я не заперечую, якщо ти станеш кантером, — 
немов почувши її слова, сказав Вася. Фате йому не 
повірила – він шукає зручний випадок, щоб 
розправитися з нею у безпорадному стані. Не 
виключено, що саме він поглумився над нею. 

— Нам потрібно закрити ці двері, інакше зюди 
вийдуть на поверхню, — сказав Вася та потягнув Фате 
до дверей. Коли вони вийшли, Вася зняв з голови обруч 
з черепом та закрив замок двері. Побачивши погляд 
Фате, він пояснив: — Ларте втратив його, коли втік. 

— А тепер повільно кинули мені жезл кантера, 
інакше я відкрию йоха і ви, як Ларте, зійде з розуму, — 
сказав Жюле, з'являючись перед ними. На ньому, як і 
раніше, були чорні окуляри, які, ймовірно, захищали 
Жюле від йоха. 

— Віддай йому булаву, нехай пограється, — 
сказав Вася, і, щоб зовсім роззброїти Фате, повідомив:  

— Я батько твоєї дитини, ти хіба забула? Все 
відбувалося за обопільною згодою. 
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Здогадка, яка раніше майнула, втілилася в 
реальність і булава випала з рук Фате, а вона знову 
впала в непритомність. 

— У вагітних так буває, — пояснив Вася, а Жюле, 
підібравши жезл кантера, несподівано запитав:  

— Може, віддати їй булаву? 
— Ти благородний вбивця, Жюле, але не думаю, 

що їй, вагітної, піде на користь місце кантера, — сказав 
Вася та потягнув Фате на вихід з дерода. Коли вони 
вийшли, то виявилося, що дерод оточили нуми, а 
посередині стояв Туманний Кіт з фальшивою булавою 
та нахабно дивився на них. 

— Попалися, субчики! — задоволено вигукнув кіт, 
немов йому в лапи припливла жирна мишка, а Жюле 
вийшов вперед та спокійно сказав: — Вася, закрий очі! 

Вася закрив, але тиша, що настала, його дещо 
насторожила, тому він знову розплющив очі. Тому, що 
Жюле стояв попереду, Вася не бачив його йоха, але 
нуми, мабуть, вже встигли насолодитися, бо їх очі 
оберталися в очних ямках, а тіла смикалися в різні боки, 
що не дивно, адже віддзеркалення, розмножене на три 
примірники, давало команди тілу врозтіч. На кота йох не 
діяв, то він відібрав у Жюле цей жезл кантера, а 
фальшивий випарувався в повітрі. Туманний Кіт 
загрозливо сказав Жюле: — Попалося, гаденя! 

Він, помахом руки чарівника, зняв лапою оману з 
нумів, забрав у розгубленого Жюле йоха, після чого 
наказав: — Ведіть їх до решти. 

Сердиті нуми стали штовхати їх у спину, особливо 
Жюле, і вони швидко опинилися в якомусь величезному 
приміщенні, де вже зібралися знайомі обличчя. 

— Я хочу, щоб ви познайомилися один з одним, 
— сказав Туманний Кіт. 
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— Ми й так знаємо одне одного, — сказав 
сердитий Жюле, на що кіт відповів: — Ви знаєте один 
одного недостатньо докладно, роблячи наголос на слові 
«недостатньо». Кіт продовжив: — Почнемо по черзі, 
Трутте, мурдене Ільме... 

— Ми знаємо його як облупленого, — сказав Вася, 
але кіт зупинив його мову: — Не перебивай, поки не 
дослухаєш до кінця. Отже, повторюся:  

Трутте, мурдене Ільме,  
Ігохо, мурдене Бризге,  
Ді, мурдессе Есте,  
Окоте, мурдене Торе,  
Ете, мурдессе Ціре, 
Йоде, мурдене Уве, 
Жюле, морвяко Шибе, 
Рекле, мурдессе Ягде, 
Крусе, мурдене Лопе, 
Сюре, мурдессе Халле, 
Фате, мурдессе Ґране 
Вася, мурдене Чахе, — закінчив Туманний Кіт і 

окинув усіх поглядом зелених очей. 
— І що з цього виходить? — запитала Фате, 

злазячи з рук Васі. 
— Почнемо з того, що мурде Ільме вбила Ді, 

мурде Бризге вбив Ігохо..., — почав Туманний Кіт, але 
його перебив Вася: — Ти не правий, кіт, я своїми очима 
бачив, як мурде Бризге вбила Фате. 

— Фате промахнулася, — сказав Туманний Кіт, а 
Фате невдоволено спохмурніла. 

— Якщо дозволите, я продовжу, — посміхнувся кіт 
та повторив: — Трутте вбив мурде Бризге, мурде Есте 
вбив Окоте... 



Реплікація шістнадцята. Зюд 
 
 

490 

— Так це ти, зараза, знищив мого батька! — 
обурилася Ді, та пригрозила: — Я вб'ю тебе відразу по 
закінченню цієї розмови ... 

— І на мене стрілки перевів, — обурився Ігохо. 
— ... мурде Торе вбив Жюле, — продовжив 

Туманний Кот, а Окоте прошипів, дивлячись на морвяко:  
— Ти не доживеш до дозрівання ... 
... — мурде Ціре вбив Ігохо, — продовжував 

Туманний Кот, а Ете весело вигукнула: — Ага, як же, я 
його розвела, як лоха ... 

Кот, осудливо подивився на неї та твердо 
нагадав: — ... мурде Ціре вбив Ігохо, — суворий погляд, 
кинутий на Ете, змусив її заткнутися, а Туманний Кот 
продовжив: — Мурде Уве вбила Рекле, мурде Шибе 
вбила Сюре, мурде Ягде вбив Крусе, мурде Лопе вбив 
Йоде, мурде Халле вбила Ете, мурде Гране вбив Вася ... 

— Я захищав його дочку, — трохи бундючно 
повідомив Вася, а Фате, яка шепотілася про щось з Ете, 
нахмурила брови та сказала: — Тебе про це ніхто не 
просив. Я б сама розібралася зі своїм батьком. 

— Між іншим, ти вбила мого батька, — нагадав 
Вася, а Фате нагадала: — Наскільки я знаю, це не твій 
батько. 

— Ти тоді про це не знала, — нагадав Вася, 
осудливо глянувши на ябеду Ете, а Фате хмикнула та 
сказала: — Значить, ми квити! 

— Перестаньте сперечатися, ви всі вбивці й у 
мене є докази на кожного, — сказав Туманний Кот та 
додав: — Вас усіх стратять та розкладуть на атоми. 

— А хто ж буде кантером? — поцікавилася Ді. 
— Кантер вже є, — загадково кинув Туманний 

Кот, і двері дерода за ним зачинилися. Всі сіли на 
підлогу біля стіни з ґране, а Ді з подивом перепитала: 

— Так хто ж кантер? 
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— Тобі ж сказали, що кантер вже є, — злегка 
ображено сказав Вася, але не став ділитися тим, що 
кантер — Туманний Кот. 

— Справа стає вельми цікавою, — сказала Фате 
та додала: — Хто б не був кантером, ми його не 
побачимо, тому що помремо. 

— Невже нас і правда, стратять? — запитав Ігохо, 
а Вася відповів: — Кіт слова на вітер не кидає, йому не 
завадить навіть Творець. 

— Наскільки я зрозуміла, Творець — твій вітчим, 
— нагадала Ете, — і тебе він, напевно, не скривдить. 

— Ти його не знаєш, — відповів Вася, — якщо 
знищити наші тіла, то ми будемо віддзеркаленнями на 
ньому...яка йому різниця...в якому вигляді зі мною 
спілкуватися... 

— Шкода розлучатися зі своїм тіло, — сказала 
Фате та сумно додала: — Воно таке зручне... 

— І таке гарне, — не втримався Вася, а Фате 
замислено відповіла: — Ти мені теж подобаєшся. 

Повернувшись до Васі, вона вимовила:  
— Поцілуймося, поки ще є чим цілуватися. 
Вони доторкнулися губами та завмерли, смакуючи 

один одного. Ігохо, спостерігаючи морве, що цілуються, 
піднявся з місця та підійшов до Ді. 

— Не закривай мені вид, — сердито сказала Ді, 
відсуваючи його в сторону, а Ігохо промовив: — Давай і 
ми. 

— Що? — не зрозуміла Ді. 
— Поцілуймося з тобою, — сказав Ігохо, а Ді 

розсміялася, а потім сказала: — Діватися мені нікуди. 
Давай! 

Вона піднялася, і вони ніяково поцілувалися, після 
чого обнялися та присмокталися один одного. Решта 
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спостерігали за ними, витягнувши на обличчя незграбні 
посмішки. Жюле піднявся з місця та підійшов до Окоте. 

— Чого тобі й мене хочеш вбити? — здивовано 
запитав Окоте, а Жюле сказав: — Поцілуймося перед 
смертю. 

— Я з вбивцями морвяко не цілуюся, — позеленів 
Окоте, відчуваючи збентеження та розмірковуючи про 
те, відлупцювати Жюле чи пожаліти ненормального. 

— Я вже не морвяко, а морвіна, — сказав Жюле 
та підняв перед Окоте своє тапі. У того обличчя пішло 
зеленими плямами й він збентежено сказав: — Прикрий 
себе, а то побачать... 

— Ми теж хочемо переконатися, а раптом 
морвяко нас обманює, — засміявся Йоде, поглядаючи 
на реакцію Ете 

— Так-так, ми всі хочемо побачити, — сміючись, 
відповіла вона, — і навчимо нову морвіну, як треба 
цілуватись. 

Ете встала та підійшла до Йоде, який схопився та 
пристрасно вп'явся в її губи. Дивлячись на них, Жюле 
присів, міцно обійняв Окоте за шию та поцілував. Окоте 
виривався, повторюючи: — Ти ненормальний, ... 
ненормальний, ...ненормальна — але потім замовк та 
відповів на поцілунок. 

— А нас навіть не потрібно вмовляти, — сказала 
Сюре, а Крусе, посміхаючись, обійняв її та ніжно 
поцілував. 

— Ми залишилися наодинці, — сказав Трутте, 
підходячи до Рекле, а вона, піднімаючись, з посмішкою 
зауважила: — Я думаю, що поцілунок – найкраще 
заняття в останні хвилини життя. 

— Я бачу, що до смерті ви вже готові, — сказав 
Туманний Кіт, що з'явився, а Фате, відриваючись від 
Васі, здивовано сказала: — Так скоро?! 
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— Нічого телячі ніжності розводити, — сказав 
Туманний Кіт та повідомив: — Я, як кантер планети 
Аре, можу замінити смерть примусовими каторжними 
роботами. Хто бажає змінити вирок, підписує папір. 

— Так ти залишаєшся тут кантером? — обурився 
Вася. 

— З мене найкращий кантер, у порівнянні з 
присутніми, — гордовито сказав кіт та уперся головою в 
лоб Васі: — Підписувати будеш? 

— Сатрап! — сказав Вася та поставив свій підпис 
на папері, яку протягнув кіт. Маленька черга, яка 
виникла, швидко закінчилася. 

— Всі підписали? — запитав кіт, кидаючи погляд 
на каторжників, які чекали, коли на них одягнуть 
ланцюга. 

— По роботах вас будуть консультувати 
професіонали, — сказав Туманний Кіт і в зал зайшли ще 
дванадцять морве. 

— Тато, ти живий? — запитала Фате, побачивши 
серед морве свого батька. Вона втупилася на нього та 
зовсім нетактовно запитала: — Що ти тут робиш? 

— Нам надійшла пропозиція, від якої ми не могли 
відмовитися, — за всіх сказав колишній кантер Чахе, 
скоса поглядаючи на Туманного Кота. Після деякого 
замішання, виявилося, що всі мурде залишилися живі, 
чим привели в здивування каторжників. 

— Так, особливо важко довелося з механічними 
тарганами, наділеними штучним інтелектом, — з деякою 
гордістю вимовив мурде Уве. 

— Ви думаєте, що видресувати живих тарганів 
зовсім легко? — злегка образився мурде Шибе та 
сердито додав: — Та ще за такий короткий час! 

Мурде Шибе зробив паузу, щоб все трохи 
притихли та сказав: — Незважаючи ні на що, я хотів би 
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висловити подяку Сюре за те, що вона подбала про Пін-
Гвіна. 

— Зате ми з донькою влаштували такий 
прекрасний спектакль, що мене вбивали кілька разів, — 
з задоволенням сказав мурде Ціре, поглядаючи на Ете. 

— Особливо смішно було, коли я відірвала тобі 
голову. Я мало не розсміялася! — весело підтвердила 
Ете. 

— Ти мене дурила? — насупився Ігохо. 
— Не тільки тебе, — сказав Йоде, — мене теж. 
— Нас з Окоте теж обдурили, — зізналася Жюле, 

обіймаючи Окоте. 
— А потім цей ...— сказала Ді, глянувши на кота, і 

закінчила, — ... звір зжер труп мурде Шибе. 
— Це була всього лише ілюзія, — задоволено 

сказала Ете, обнявши насупленного Йоде. 
— Зате ніхто з вас не помер на орбіті супутника 

планети Аре, — злегка гордовито повідомив мурде Торе, 
а мурде Лопе посміхнувся та сказав: — Зате мені нічого 
не довелося робити, за мене попрацював Туманний Кіт.  

— Мене теж, — сказав мурде Бризге, а Вася 
здивовано запитав: — Як таке може бути – кіт 
знаходився поруч зі мною... 

— Цьому коту я не довірю навіть здохлу муху в 
павутині дурного цехиса, — сказала Фате, зовсім 
несхвально поглядаючи на Туманного Кота. 

— А ти бився, як справжній морве, — сказав 
мурде Ґране, звертаючись до Васі, щоб розрядити 
виникла тишу, та додав: — Я радий, що ти будеш 
оберігати мою дочку. 

— Та й ваша дочка не цукор, — посміхнувся 
мурде Чахе, — дуже підступна та розумна, я пишаюся, 
що мене здолала така морвіна. Хоча я й не батько Васі, 
але радий, що він зустрів таку супутницю життя. 
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— Так ми нікого не вбили! — вигукнула Фате та 
повернулася до Туманного Кота: — Ми вільні? 

— Ви підписали папери! — сказав Туманний Кіт у 
виниклій тиші та додав: — Хто відречеться від підпису, 
буде розкладений на атоми. 

Тиша, що заповнила зал, дозволила коту 
виголосити урочисту промову. 

— Ви повинні відродити свою планету, а якщо у 
вас не вийде, вирок залишається в силі. Ви повинні 
зрозуміти, що сила не в убивствах, а в любові. Тоді ніякі 
перешкоди не страшні. Ваші батьки вам допоможуть, 
інакше їх чекає така ж доля, як і вас. 

Коротка мова кота всіх спантеличила, і вони 
хотіли більш докладних пояснень, але Туманний Кіт 
попередив, залишаючи приміщення:  

— План відновлення планети Аре чекаю через 
тиждень. Всі претенденти на місце кантера 
призначаються керівниками нових мурдеонів. 

Через те, що ніхто не знав, що означає 
«тиждень», а кіт не збирався пояснювати, Вася 
повідомив: — Тиждень – це сім днів. 

*** 

— Краще йди ти, — сказав Вася, а Фате, 
насупившись, запитала: — Чому? 

— Якщо я запитаю дозволу, то відповідь буде 
остаточна і не обов'язково позитивна – я кота знаю. А 
якщо ти попросиш, і він відмовить, доведеться залучити 
батька і, може, він мені допоможе, — сказав Вася. 

— А чому не до батька? — запитала Фате і Вася 
відповів: — Субординація, блін, якщо відразу попросить 
батько, кіт, зі шкідливості, буде проти. 

Фате з деяким сумнівом погодилася та поперлась 
до кота. 
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— Я хочу жити з Васею, — сказала вона, як про 
справу буденному.  

— Я не віддам тобі, Васю, — сказав Туманний Кіт, 
— у вас впаде продуктивність праці, і мені доведеться 
вас убити. 

Фате витягла з тапі свій зелений смарагд в оправі 
та простягнула коту: — Дивись, він так пасує до твоїх 
очей! 

— Ти хочеш поміняти мурде за чак? — діловито 
запитав кіт і Фате видихнула: — Так! 

— По руках, — сказав кіт, простягаючи лапу, а 
смарагд тут же опинився у нього на грудях. Фате, поза 
себе від щастя, помчала до Васі та кинулася йому на 
шию. 

— Дозволив, — промуркотала вона між 
поцілунками, але Вася її зупинив: — Я знаю кота, чим ти 
його купила? 

— Віддала свій головний чак, — сказала Фате. 
— Ти помилилася, — сказав Вася, цілуючи Фате, 

— я стільки не коштую. 
*** 

Плазмова дімензіальна хмара висіла над входом 
в Чахерод, як ніби наглядало за парочкою в чорних 
тапі, яка цілувалася. За ними, посміхаючись, 
спостерігав рудий кіт, притискаючи до себе череп Єви. 

— Не подобається вона мені, — сказала ліва 
частина хмари, а права заперечила: — Хто б не був з 
Васею, тобі обов'язково не сподобається. 

— Нічого подібного, я справедлива і наклеп не 
кажу. Ти ж знаєш, що вона вбивця, — відповіла ліва 
частина, а права знову заперечила: — до речі, Фате, як 
дві краплі води, схожа на тебе, коли ти була Маргіной. 
До того ж вони з Васею гармонійна пара. 
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— Звичайно, для тебе гармонія, коли Добро і Зло 
поруч, — з сарказмом сказала ліва частина хмари та з 
задоволенням додала: — Добре, що Вася уособлює 
Добро. 

— Я в цьому не певен, — заперечила права 
частина хмари, а ліва вигукнула: — Лебєдєв...Пилип... 

— Дай їм спокій, дай їм жити власним життям. Ти 
вже померла, і ми відлітаємо, — сказала права частина 
хмари.  

— Ти обіцяла віддати мені те, що з'явиться у тебе 
в жовтні, — сказав кіт, блиснувши на небо зеленим 
оком. 

— Я пам'ятаю, а що у мене буде в жовтні? — 
запитала ліва частина хмари. 

— У тебе буде онук, і я його заберу, — сказав 
Туманний Кіт. 

— Блін! Його забере Туманний Кіт! — вигукнула 
ліва частина хмари, а права заспокоїла: — Не потрібно з 
ним сперечатися, він найкраща нянька у світі. 

Ліва частина недовго обурювалося, бо хмара 
розчинилася та зникла. 

— Я тебе боялася ще на Землі, — сказала Фате, 
ховаючи своє обличчя на плечі Васі. 

— Невже я такий страшний? — запитав Вася, а 
Туманний Кіт, який опинився поруч, єхидно хмикнув. 

— Ні, ти милий, — відповіла Фате та зиркнула на 
рудого кантера: — Я боялася твого Туманного Кота. 

— Боялася мого кота?! — здивувався Вася. 
— Так, — сказала Фате, — тому що він кік, 

найстрашніший та небезпечний звір. Він живе поза 
часом та може з'явитися в будь-якій точці Всесвіту та в 
будь-який час. 
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— Це явно не про мене, — сказав Туманний Кіт, а 
коли Фате заглянула йому в очі, то побачила в них таку 
безодню, що трохи не звалилася з ніг. 

— Не бійся, я з тобою, — сказав Вася, а Туманний 
Кіт, прикрив очі й поклав голову на череп Єви, 
збираючись подрімати. «Що тепер?» — запитав Пилип і 
Туманний Кіт, відкривши зелене око, що блиснуло, як 
смарагдом на його шиї, відповів: «Насолоджуйся новим 
життям з Євою, я дам вам нові тіла». «А як же 
управління Всесвітами?» — запитав Пилип і кіт його 
заспокоїв: «Всесвіти я знову беру на себе!» 

— До речі, — нагадав Туманний Кіт, звертаючись 
до Васі, — твої справжні батьки чекають на тебе. 

Він показав на Мортиземію та Хааземіна, які 
стояли неподалік, чекаючи Васиного вироку – прийме він 
їх чи ні. Фате побачила косу за плечем у Мортиземії та 
схвально хмикнула. 

— Як на мене, то дуже пристойні батьки, 
особливо мама, — шепотіла Фате на вухо Васі, зітхнула 
та зауважила: — Вони тебе люблять більше ніж я. Якщо 
точніше, то вони тебе обожнюють! 

Кінець 

10. 07. 2017 - 01. 01. 2019 

Переклад автора 

07.06.2020 
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Короткий словник планети Аре 
Аре — планета, на якій живуть морве.  
аст — ранкові та вечірні дзвони, що відзначають 
початок дня та ночі на поверхні планети. 
бабай — харчується йохами, гнюсами та великими 
мрзелями, іноді називається йоханий бабай.  
бжуй — добровільний енергетичний інспектор 
мурдеону. Носить синє тапі. 
бризге — вода. 
вакар — летюча тварюка пустелі. Пробиває 
дімензіальну оболонку та живиться тілом жертви.  
гнюс — невидимі сутності без тіла. Люблять красти чужі 
тіла, залишаючи для душі, тобто віддзеркалення, тільки 
дімензіальну оболонку, тому колишні господарі тіла 
перетворюються в гнюсів. 
ґране — камінь. 
дерод — буквально, моє поселення, будинок, фортеця.  
етсі — мандрівний дух, що забирається в будь-яке тіло 
та заважає справжньому господареві.  
жужа — напіврослина, напівкомаха з листям крилами, 
від укусу якої дімензіальна сіточка спотворює дійсність. 
зюд — тисячолітній морве.  
ільме — повітря, вітер, вітрило, щось легке, що літає.  
іса — плазун, змій, що гіпнозує своїм поглядом та з’їдає 
дімензіальну сіточку жертву. 
йоде — золото. 
йохи — істоти, що мають троє дзеркальних очей, які 
можуть спіймати віддзеркалення істоти або морве та 
розділити його на три частини, а потім відбити їх назад. 
В результаті в дімензіальної оболонці морве 
поселяються три його віддзеркалення.  
йофе — стрічкове створіння, від дії якого дімензіальна 
сіточка стягується в точку. 
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кан — електропоїзд, вузькоколійка з відкритими 
платформами. 
канате — добровільний водій кана. Всі канате носять 
жовте тапі. 
кантер — добровільний правитель планети Аре. 
кап — особистий комунікатор у вигляді персня на 
пальці. 
кік — найнебезпечніший звір у Всесвіті. 
кліпт — з допомогою кліпта чахе з будь-якої точки 
Всесвіту повертається додому, на планету Аре. 
книш — трава, сік якої діє на дімензіальну сіточку, як 
кислота на живу клітину. 
лопе — хромосома. 
морве — жителі планети Аре. 
морв — чоловік.  
морвіна — жінка. 
морхіна — стара морвіна, бабуся. 
морх — старий морв, дідусь.  
морвяко — недозрілий морве, не має статі, імені та 
опесу. 
мрзель — ручний мікроб, здатний проникнути в організм 
жертви та доставляти неприємності. Емоційно весь час 
пов'язаний з власником, який надав йому частинку своєї 
дімензіальної сіточки. 
мурде — добровільний керівник мурдеону. 
мурдеон — один з дванадцяти районів планети Аре. 
мурдене — син мурде 
мурдессе — дочка мурде.  
нум — добровільний воїн та поліціянт в одній особі, 
підпорядковується нумесу. Фірмова одяг – тапі 
червоного кольору. 
нумес — добровільний командний чин, працює в 
певному мурдеоні, підпорядковується кантеру. 
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опес — малюнок на обличчі, показує до якого мурдеону 
та роду відноситься морве. 
папух — черв’як, пожирач мертвих тіл. 
ріпт — смертельний вірус, але не довговічний, від 
впливу кисню гине через кілька годин. 
род — місце проживання, місто або окреме поселення. 
родове — добровільний службовець, який здійснює 
контроль законності перебування морве в Цірероді. 
Існує лише в мурдеоні Ціре. 
сепп — тонка струна з саритіума з кулькою на кінці. 
Кулька кидають, і струна обмотується навколо жертви. 
Струна легко ріже будь-які матеріали, навіть 
дімензіальну сіточку. 
тапі — одяг жителів планети Аре у вигляді широкого 
плаща вільного покрою з капюшоном. Зазвичай, темного 
кольору. 
торе — вогонь, жар, висока температура. 
трутте — гриби, що стріляють своїми спорами в будь-
яку живу істота. Трутте проростають уздовж 
кровоносних судин жертви та живиться її кров'ю. Коли 
жертва гине, трутте виходять назовні та стріляють 
своїми спорами. 
уве — метал, металевий виріб, меч, ніж. 
фате — смарагд. 
халле — холод, заморожена вода, лід, сніжинка. 
хруз — рубін. 
ціре — першопричина, дімензіальна основа. 
цехис — дурний отруйний павук.  
чак — умовно можна назвати грошима, але не зовсім. 
Через те, що всі морве мають дімензіальну сіточку від 
народження, то ні харчування, ні гроші їм не потрібні. Не 
потрібний новий одяг, бо він самовідновлюється. Чаки – 
це цінності, для кожного морве свої. Зазвичай, це 
можуть бути мініатюрні твори мистецтва, вироби з 
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металу саритіум та інші речі, зібрані в різних куточках 
Всесвіту та дорогі для морве. Зрідка чак буває 
величезних розмірів, що трохи невигідно, бо його не 
можна носити з собою. 
чахе — смерть; прізвисько морве, що промишляють на 
інших планетах непристойним способом, як то: розбоєм, 
вимаганням, вбивствами та вживання в їжу жителів 
різних планет. У Чахероді проживають морве, що 
повернулися на планету Аре та не підтримують такі 
принципи. З усім тим, кличка чахе для них залишилася. 
шибе — змій, завжди знаходиться в сплячці, але якщо 
його потривожити, то він вражає електричним зарядом, 
а потім впорскує в жертву смертельну отруту. 
шибе — тварина, життя; змій, що з'їдає сам себе, 
уособлює вічне життя. 
щурс — механічна рукавичка, яка перетворюється на 
лазерний меч довжиною у дві руки. 
итель — добровільний знахар, медичний працівник. 
есте — рослина, дерево, назва, дана рослині-хижакові, 
що миттєво оплітає жертву, а потім висмоктує вміст тіла. 
юсе — мініатюрні електричні шокери, що вражають 
розрядами. Заряджаються за допомогою кистьового 
експандера. 
ягде — електрика, розряд, блискавка. 

.
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Відомості по мурдеонах: 
1 Ільмерод — мурде Ільме, мурдене Ільме на ім'я 

Трутте, чак: повітря, мурде Ільме вбила Ді. 
2 Бризгерод — мурде Бризге, мурдене Бризге на ім'я 

Ігохо, чак: вода, мурде Бризге вбив Трутте. 
3 Естерод — мурде Есте, мурдессе Есте на ім'я Ді, чак: 

дерево, мурде Есте вбив Окоте. 
4 Торерод — мурде Торе, мурдене Торе на ім'я Окоте, 

чак: вогонь, мурде Торе вбила Жюле з Вороном. 
5 Цірерод — мурде Ціре, мурдессе Ціре на ім'я Ете, чак: 

дімензіальна енергія, мурде Ціре вбив Ігохо. 
6 Уверод — мурде Уве, мурдене Уве на ім'я Йоде, чак: 

метал, мурде Уве вбила Рекле. 
7 Шиберод — мурде Шибе, мурдессе Шибе на ім'я 

Жюле чак: життя, змій, мурде Шибе вбила Сюре. 
8 Ягдерод — мурде Ягде, мурдессе Ягде на ім'я Рекле, 

чак: блискавка, мурде Ягде вбив Крусе. 
9 Лоперод — мурде Лопе, мурдене Лопе на ім'я Крусе, 

чак: хромосома, мурде Лопе вбив Йоде. 
10 Халлерод — мурде Халле, мурдессе Халле на ім'я 

Сюре, чак: холод, мурде Халле вбила ете. 
11 Ґранерод — мурде Ґране, мурдессе Ґране на ім'я 

Фате, чак: ґране, мурде Ґране вбив Вася. 
12 Чахерод — мурде Чахе, мурдене Чахе на ім'я Вася, 

чак: смерть, мурде Чахе вбила Фате 
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