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Точка сингулярності 

Слово виявилося не актом Творіння, а криком 

самотності Творця серед бездонного Ніщо. І хвилі 
розділили суть, а Ніщо втратило невизначеність. Ніщо 
розділилося на Темряву та Світло, а матерія з’явилась 
та набула часу. Вищі гармоніки Слова творили навколо 
життя та наділяли душі ангелів, що виникли, 
матеріальною оболонкою. Є Боготворець та Буття, 
Буття визначає Свідомість, а остання єднається з 
душами та утворює єдине ціле. Свідомість пізнає Світ та 
Бога, а Буття сприймає його Любов. 

Те, що залишилося в Тіні, ізолювали Архангели, 
щоб дозріло, а плоди збирають душами, але не всі 
спрямовуються до Світла. Тому, що є Світло та 
Темрява. Темряви спочатку більше, але Світло завжди 
сильніше та вічно горить рятівним вогнем черево 
чистилища, яке звільняє душі від нав'язливої Темряви. 

Шестикрилі серафими помахом своїх величезних 
напівпрозорих крил поширюють вогонь божественної 
любові на всі боки сущого, щоб його теплом зігріти та 
відокремити душі від холоду Темряви. Голоси херувимів 
несуть далі Голос Божий в позамежне та темне Ніщо, 
чим розширюють межі Божественного Світла в 
нескінченність. 

З Тіні тільки один шлях до Світла – через 
Чистилище. Якщо в душі збереглася хоч одна іскра 
Божа, то вона з'єднається зі Світлом, а Темрява поглине 
темряву, що залишилася. Без Світла не буде і Темряви, 
у якої є свій початок нехай і противний до Бога. Ніколи 
не буде між ними рівноваги та паритету, як немає кінця 
Ніщо, а Слово Боже ніколи не вщухне. Якщо є Світло, то 
його відтіняє Темрява, а якщо зникне світло, то Темрява 
розсиплеться в Ніщо. 
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Кожен має право вибрати свою дорогу і в тому 
його Свобода. Шлях до Світла не буває прямим, а 
найкоротша стежка – у Темряву. Вибирай, куди тобі піти, 
та не кажи, що тебе не попередили ...  
 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

7 

Реплікація перша. Матьє де Клермон 

Коли б не відчуття любові, яке проникало в неї з 

усіх боків, то перші дні в Раю шокували Маргіну більше, 
ніж її перетворення в Хроностатика1. Правда, це місце 
називалося зовсім не Раєм, а загадковим словом 
«Ессенаріум», і Маргіна не відразу згадала, звідки вона 
знає цю назву. Вона пошукала у своїй пам'яті та витягла 
звідти, що так називався летючий палац Харома, Творця 
світу Глаурії. «Невже він знав про існування цього 
місця?» – подумала вона, але потім відкинула свої 
роздуми, бо вважала, що не так важливо, як 
називається цей простір, де все просякнуте почуттям 
любові. Як на зло, відразу промайнула здорова думка, 
що надлишок любові, так само, як і солодощів, зробить 
тутешнє існування нудним та тягучим і захочеться чого-
небудь екстраординарного, з присмаком небезпеки та 
пригоди. 

«Не захочеться!» — промайнула в голові чужа 
думка й Маргіна озирнулася. Пика рудого кота, що 
поглядав на неї зеленими очима, викликала в ній 
бурхливу реакцію, немов вона побачила, як мінімум, 
свого найближчого родича. Від надлишку відчуття 
любові, вона вліпила в його пишні вуса поцілунок, але її 
рудий родич відвернув свою фізіономію, немов його 
укусив отруйний змій. 

Залишимо реакцію кота на поцілунок Маргіни на 
його совісті, якої у нього ніколи не було, а, передусім, 
опишемо облаштування Ессенаріума. Якщо ми усі там 
будемо, то слід знати, як поводитися та чого 

                                                 
1  Хроностатик — дімензіальна структурована матерія 
із закладеною самонавчальною програмою збереження 
ентропії Всесвіту. 



Реплікація перша. Матьє де Клермон 
 

8 

побоюватися в нашому теперішньому житті. Коли 
Маргіна уперше потрапила туди, то її оточили близькі 
родичі, оповіщені про прибуття Маргіни, які почали 
пригортали її та пестили. Вона відразу відчула 
дискомфорт, бо не знала, як з ними спілкуватися та що 
можна відповідати на їх питання. 

У вигляді кота Хаммі вона прожила з кожним із 
них їх життя і знала усіх в обличчя. Маргіна називала 
імена своїх далеких предків, то ж своєю обізнаністю їх 
бентежила. Вони дивувалися, бо ніколи її не бачили, то 
звідки Маргіна знає їх імена? 

Дивним здавалося те, що в Ессенаріумі можна 
жити, як на Глаурії. Ти можеш мати таке тіло, яке тобі 
подобається, а варто тільки захотіти й навколо тебе 
створюється світ, що зберігся в пам'яті. Цьому сприяє 
те, що матерія, яка потрапила у Світло, має світлу 
структуру та може змінювати себе під дією думок людей, 
звірів та комашок, що там живуть. У деяких місцях, 
немов наввипередки, світ так швидко змінювався, що 
Маргіна ледве встигала розглянути подробиці. 

Оскільки люди, з якими вона хотіла спілкуватися, 
теж прагнули знаходитися в комфортному їм оточенні, 
то біля замку з Фаелії, де бажала жити Маргіна, була 
сусідкою Ейфелева вежа, біля якої жила Анні, онучка 
Міші Столярчука, а поруч він сам, разом з дружиною 
Галею, у будинку на березі Дніпра. Відразу коло Міші 
знаходилася московська квартира Ісаєвої, разом зі 
шматком Ізмайлівського парку, де вона жила зі своїм 
коханим та своїм батьком. 

Внучка Маргіни, Олександра, жила разом із Зарро 
та розмістила біля Маргіни пристойний шматок планети 
Дріддо, де не бажали гуляти її діти, що давно вже 
виросли. Далеке стало зовсім близьким, а близьке – 
далеким. Деякі з родичів і знайомих обурювалися тим, 
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що Олександра перегородила увесь підхід до місця 
проживання Маргіни. Втім, поширюватися своїми 
пейзажами можна в усі сторони, у тому числі вгору, вниз, 
і в усі виміри, то ця обставина не є перешкодою для 
фантазії. Охочих спілкуватися з Маргіной виявилося так 
багато, що вона засумнівалася, чи вистачить їй часу, 
щоб приділити увагу кожному, на що всюдисущий 
Туманний Кіт, який, як і раніше, сидів у її віртуальній 
голові, мудро заявив: «У тебе попереду ціла вічність». 

Окрім бажаного пейзажу навкруги та можливості 
набувати будь-якої форми, наступним привілеєм було 
те, що спілкувалися тут тільки подумки, то ж ніяких мов 
вивчати не довелося. Після того, як всі перші ахи та охи 
закінчилися, й Маргіну потискали, як слід, Туманний Кіт 
із задоволенням розповів Маргіні про будову Сущого та, 
зокрема, Світлого Світу, Ессенаріума. 

— Розпочну з найдрібнішого. При дії Світла на 
Ніщо, в ньому відбуваються флуктуації, в результаті 
яких утворюється дімензіальна2 структура, що має два 
стани: мон та демон. Вся речовина Темних Замкнутих 
Світів складається з таких часток, в которих один мон 
поволі переливається у двох демонів, а потім навпаки. 
Мон, це замкнута дімензіальна хвиля правильної 
багатосферної дивергенції. Демон, це замкнута 
дімензіальна хвиля неправильної, з точки зору Світлих, 
багатосферній дивергенції. 

Простіше і мон, і демон – лише мить хвилі, що 
коливається в Ніщо і ніякої «речовини» ні в одному зі 
світів немає. У Темних Замкнутих Світах, до яких 
відноситься і світ, де знаходиться Земля та Глаурія, 
дімензіальні структури мають який-небудь стан, 

                                                 
2  дімензіальність — це мірність, число вимірів 
простору та часу, в яких відбувається розвиток 
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близький до мона або демона, внаслідок чого душі, 
після переходу через Чистилище, вирушають до Світла 
або в Темряву. Найгірше, коли людина байдужа та сіра, 
тоді мони та демони її душі врівноважені, і душу може 
поглинути мертве Ніщо. 

Чистилище, яке є деякою віртуальною межею, 
розділяє на мони та демони не лише душі людей, але і 
всяку дімензіальну структуру, що потрапляє в Темряву 
або в Ессенаріум. Те, що знаходиться в Ніщо, не має ні 
монов, ні демонів, не містить жодного простору і там 
немає часу. Між Світлом та Темрявою йде постійне 
протистояння і зараз переважають сили Світла. 

Таке поверхневе пояснення дав Туманний Кіт, 
можливо, спростив структуру сущого для кращого його 
розуміння. Потім він пояснив, що Темні Замкнені Світи 
існують на околиці диска Ессенаріума у вигляді 
замкнутих куль, що висять гронами в Ніщо. Не можна 
плутати Темні Замкнуті Світи та Темряву. З Темного 
Замкнутого Світу можна потрапити у Світло через 
Чистилище, з Темряви немає шляху до Світла. Якщо 
станеться Армагеддон і Світлий Світ зіткнеться з 
Темрявою, то залишиться тільки Ніщо. Правда, Світлим 
Світам поталанило й вони сильніші, отже, що-небудь 
світле та залишиться на розсаду. 

Поки у віртуальній голові Маргіни носилися такі 
думки, Туманний Кіт сидів та чекав, що не надто 
напружувало, бо він з цікавістю спостерігав за роботою її 
мізків. 

— Є ще одно обставина, про яку ти не знаєш, — 
менторським тоном вимовив кіт, немовби він був 
екзаменатором на здачі екзамену по будову Світу. 
Маргіна якраз в цей час думала про душі тварин, 
зокрема про котів. 
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— Яке? — запитала Маргіна, підняла кота на 
коліна та погладила його рукою. 

— Коти, що живуть в Темних Замкнутих Світах, 
складаються з дімензіальних частин, в яких бовтаються 
пара монов, що переходять у двох демонів, — 
повідомив кіт. 

— Чому така відмінність від людей? — запитала 
Маргіна та чухала його величність Руду Досконалість. 

— Щоб ми світилися в темряві, — пожартував 
Туманний Кіт, а потім додав: — Так вирішив 
Світлоосяйний, щоб усі душі котів неодмінно потрапили 
в Ессенаріум, — закінчив він свою тираду, після чого 
вивернувся під рукою Маргіни, яка зовсім йому не 
повірила. 

— А блохи, що живуть на котах, теж мають таку 
структуру, — хіхікала вона та почала його лоскотати, 
але кіт її думку та фізичну інсинуацію зовсім ігнорував. 

— Цікаво, а хто був мій ангел-охоронець? - 
запитала Маргіна, яка чула, що всі душі в Темних 
Замкнутих Світах мають своїх ангелів. Кіт якось дивно 
замурчав та відвернувся. 

— Ти!? — вигукнула Маргіна: — А де ж твої 
крила? 

— Ми з тобою прогресивні істоти та не 
потребуємо непотрібної імітації, — вимовив кіт, а на його 
спині виросли маленькі руді крильця. Маргіна зі сміхом 
спостерігала цю метаморфозу. 

— Бачиш, навіть ти смієшся, а коли збираються 
усі людські ангели, то я зі своїми крильцями та рудою 
пикою виглядаю ідіотом, — незадоволено пробурчав кіт. 
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— Ти схожий на маленького рудого глея3. Можеш 
не носити крильця, я люблю тебе всякого, — сказала 
Маргіна та притиснула кота до грудей. Те, що кіт завмер 
та не сказав ні слова, говорило про те, що йому 
подобатися ця церемонія. 

— Зовсім ні, — заперечив підлий кіт, бо читав її 
думки й Маргіна, від замішання, відпустила його. 
Оскільки в цьому місці була штучна гравітація, то 
Туманний Кіт гепнувся в траву та там і залишився. 
Маргіна прилягла поряд з ним та роздивлялася небо, а 
потім, несподівано, повернула обличчя до кота та 
серйозно запитала: — Скажи мені, кіт, я що, така 
пропаща, що не знайшлася жодного ангела в образі 
людини, який би мене супроводжував? 

Туманний Кіт лизнув її в щоку та повідомив: 
— Мені дозволили тебе вибрати ... як привілей. 
— Спасибі тобі за правду, котик, — ревіла 

Маргіна, бо розуміла, що шанс отримати в ангели 
якогось кота має тільки така нікчемність, як вона. 
Туманному Котові мочилово не сподобалося, бо Маргіна 
ридала на нього. 

— Щось ти стала сентиментальною? — 
насторожився кіт, але Маргіна наче не чула та 
продовжувала ридати. — Між іншим, я до тебе прийшов 
у справі, — повідомив кіт та зупинив її величність 
сльозогінність. 

— Які справи можуть бути у тих, хто відпочиває в 
раю, — відрізала Маргіна. 

— До відома нероб, в Ессенаріумі всі залучені до 
справ, — вимовив кіт та повернув голову до Маргіни: — 
Шестикрилі вогненні Серафими осявають світлом 

                                                 
3  глей — літаючі звірі, схожі на ведмедів, існуючі на 
планеті Деканат. 
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Темряву й Світло увесь час розширює свої кордони та 
поглинає Ніщо. Тому Темних Замкнутих Світів на 
околиці Ессенаріума стає все більше та більше. Якщо 
життя в Темних Замкнутих Світах залишити на волю 
долі, то усі душі потраплять в Темряву і її стане більше. 

Щоб цього не сталося, чотирикрилі Херувіми 
поширюють божественну мудрість та Слово 
Світлоосяйного в усьому Ессенаріумі та в Темних 
Замкнутих Світах. Престоли працюють кожну мить, бо 
одночасно переносять образ Світлоосяйного до кожної 
душі, що шукає Світлоосяйного. Володарі освічують 
володарів в Темних Замкнутих Світах, щоб держави не 
загрузли в хаосі, бо безлад – шлях у Темряву. Сили 
творять чудеса на потребу угодників Світлоосяйного. 
Влада приборкує силу Сатанаїла та його демонів, 
інакше нам і носа не висунути зі Світла. Архонти 
управляють Всесвітами та Хроностатиками. Архангели 
керують Ангелами та вчать людей, а Ангели опікають 
душі в Темних Світах. Так що працюють усі, а 
відпочиваєш тільки ти, — Туманний Кіт скривив морду у 
посмішці та продовжував валятися на траві. 

— А який він? — запитала Маргіна та розглядала 
блакитне небо з білими хмарками. Вона уявно 
перетворила їх на баранчиків і вони попленталися до 
горизонту. 

— Хто? — не зрозумів Туманний Кіт та розглядав 
на небі художні зиски Маргіни. 

— Світлоосяйний, — пояснила вона. Кіт 
задумливо досліджував хмаринки, які намалювали 
Маргіна, а потім намалював на небі величезного 
вогняного кота. 

— Він такий, — пояснив Туманний Кіт та 
примружив зелені очі, а його вогненний побратим на 
небі погнався за баранчиками Маргіни, які почали жваво 
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від нього втікати. Маргіна з сумнівом розглядала рудого 
кровожерливого хижака на небесах, бо вона уявляла 
Світлоосяйного тільки людиною. 

— Ти щось говорив про справу, — нагадала 
Маргіна та встала з трави. 

— Тебе хоче бачити Світлоосяйний, — таким 
тоном сказав Туманний Кіт, точно Маргіну запрошував у 
гості який-небудь сусід. Він теж піднявся, струсив з себе 
невидиму травичку та крутонувся усім тілом. 

— Я – до нього? — завмерла Маргіна. 
— Ти хочеш, щоб він прийшов до тебе? — 

буденно запитав Туманний Кіт, немов Світлоосяйний 
ходить у гості до всіх підряд. Після розпитувань кота, 
Маргіна зі здивуванням дізналася, що, так, ходить. 

— А навіщо ж тоді йому Престоли!? — повідомив 
Туманний Кіт, наче це звичайна справа. 

Несподівано в небі виникли звуки, точно по 
бруківці скакали коні, та заграли сурми й видали чарівні 
звуки. Маргіна поглянула туди та побачила сліпучу 
колісницю, що летіла по небу. Трійка вогненних коней 
кресала копитами іскри з хмар і Маргіна зрозуміла, що 
це і є Престоли Світлоосяйного, що його несуть. Вона 
розгубилася і почувала себе винною, що відірвала його 
від потрібних справ, бо не погодилась відразу завітати 
до нього.  

«Адже він читає думки кожного!» — застидалася 
Маргіна та почервоніла з голови до ніг. Вона підняла очі, 
щоб побачити Світлоосяйного, хоча, признатися, від 
сорому хотіла опустити погляд на траву біля ніг. 
Престоли викинули струмені зовсім негарячого вогню та 
зупинилися біля замку Маргіни, а потім відразу 
перетворилися на білосніжну альтанку, в середині якої 
стояло біло-блакитне високе крісло. На ньому сидів 
чоловік у блискучому білосніжному просторому одязі, 
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яке спадало хвилями до ніг у звичайних шкіряних 
сандалях. Маргіна тільки побачила Світлоосяйного, як 
зрозуміла: для кожного у Бога є своє обличчя, а його 
любов однаково приємна для всіх. Він виглядав, як 
чоловік її мрії й такого не любити – узяти гріх на душу. 

Світлоосяйний піднявся та озирнувся, бо 
спостерігав калейдоскоп будівель навколо палацу з 
Глаурії, а потім промовив: — Тебе люблять багато 
людей, але ти, між іншим, грішна, — закінчив він зі 
сліпучою посмішкою. 

— В чому мій гріх, Господи? 
— Ти віддаєш все іншим, але не любиш себе, — 

почула Маргіна та крізь яскраве світло донеслося тепле: 
— Ти моє дитя, а як не любити творіння Боже! 
Світлоосяйний наблизився до неї та заглянув її в 

обличчя. Маргіна стидалася своєї недосконалості та 
мимоволі відсторонилася від нього й опустила очі до 
землі. 

— Ти подібна до мене, — посміхнувся Він, а вона 
подолала свою природну скромність та підняла на нього 
очі: «Невже і його відвідують сумніви?!» 

— Мої сумніви лише іншого порядку, — 
посміхнувся Він і їй стало так тепло на душі, точно вона 
розмовляла зі своїм другом. Світлоосяйний підійшов до 
неї, обійняв за плечі та тихо промовив на вухо: — Як ти 
думаєш, мені легко, якщо я увесь час чую ваші голоси? 
Я недаремно сказав про сумніви. Одного разу, у хвилину 
сумніву, я надіслав до Темних Замкнутих Світів один 
талісман – Рубін Милосердя, щоб розбудити в серцях 
людей співчуття до інших. Пізніше я зрозумів, що мені не 
слід таке робити. За цим талісманом полювали усі, кому 
не ліньки. Найгірше, що в цьому беруть участь Темні, які 
вбивають невинних людей. Вони думають, що в їх руках 
талісман стане антиподом та послужить темній справі. 
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Талісман загубився і його треба повернути в Ессенаріум. 
Решту тобі розповість Туманний Кіт. 

Маргіна озирнулася, але Туманний Кіт дивним 
чином кудись зник. Можливо, для того, щоб розмова зі 
Світлоосяйним відбулася віч-на-віч. 

— Цікавий кіт, до того ж, твій колишній ангел, — 
промовив Він, бо читав її думки та примружив на неї свої 
яскраво-голубі очі. 

— Світлоосяйний, правда, що коти створені не 
так, як люди? — запитала Маргіна, щоб перевірити 
сказане Туманним Котом, та розуміла, що її понесло. 
Світлоосяйний посміхнувся у відповідь та прошепотів їй 
на вухо: — Неправда, у цього кота один мон в голові 
зайвий, — Маргіна засміялася, а Світлоосяйний зробив 
маленьку паузу та продовжив: — Колись я зустрів 
одного звичайного кота. У скрутну хвилину, коли я висів 
на хресті, цей добрий кіт співчував моєму болю, 
підійнявся до моїх ніг та лизав мені п'яти, тому я сміявся 
та забував про муки. 

Вона слухала історію, а потім її несподівано 
осяяло й на очі Маргіни навернулися сльози. Вона тихо 
запитала: — Цього кота звали Туманний Кіт? 

Світлоосяйний не відповів на питання, а 
доторкнувся до її носа, засміявся та сказав: 

— Допитливий може залишитися без носа. Он йде 
твій любий кіт. 

Маргіна озирнулася та побачила, що, дійсно, 
Туманний Кіт демонстративно крокує до них. 
«Субординація!» — зовсім не шанобливо подумала 
Маргіна, бо обурилася тим, що кіт перервав її бесіду зі 
Світлоосяйним. 

— Ми з тобою ще поговоримо після твого 
повернення, — сказав Світлоосяйний, а його Престоли, 
миттєво згорнули білосніжну альтанку та знову 
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перетворилися на вогняну трійцю коней, яка, тільки 
закрилась дверцята відкритої карети, рвонули з місця 
вгору, в небеса. Маргіна, зі сльозами на щоках, провела 
поглядом блискавку, що промайнула по небу. 

Кіт, наче виправдовувався, потерся боком по її 
нозі й вона підхопила його на руки. Маргіна опустила 
своє обличчя на Руду Досконалість та знову мочила 
сльозами його шерсть, тому Туманний Кіт стурбовано 
повідомив: — Котам не рекомендується приймати рясні 
водяні процедури. 

Після того, як джерело висохло та Маргіна 
заспокоїлася, Туманний Кіт повідомив їй, що вони 
вирушають на Землю шукати Рубін Милосердя. Тільки 
зараз Маргіна усвідомила, чого від неї хочуть та відразу 
випалила: — Нізащо у світі! 

— Це не обговорюється, — повідомив Туманний 
Кіт, а у Маргіни відразу пропала ейфорія. Вона 
зрозуміла, що її вже записали в армію Світла, а накази 
не обговорюють. 

— Кіт, скажи, я можу загинути та не повернутися в 
Ессенаріум? — запитала Маргіна, щоб оцінити 
небезпечність операції, що їй довірили. 

— Можеш, — повідомив Туманний Кіт і Маргіна 
зрозуміла, що життя в Ессенаріумі не таке вже веселе, 
як вона думала. 

— Кіт, розкажи про Рубін Милосердя, — 
попросила Маргіна, бо розуміла, що повернення на 
Землю неминуче, а їй треба знати якомога більше, щоб 
виконати завдання. 

— Добре, тоді слухай! — сказав Туманний Кіт. 
«Це трапилось давно... Не важливо, під яким 

соусом забирають життя на Землі та що при цьому 
проповідують. Смерть у будь-якому випадку пожинає 
свої плоди, відсікає тіло від душі та звільняє її. 
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Очевидно, для міста Акко, іменованого християнами 
Сен-Жан д'Акр, настали останні дні – сарацини, хвиля за 
хвилею, накочувалися на стіни фортеці та повільно, але 
неухильно, забирали життя у захисників міста. 

Балісти 4  з веж обстрілювали мамелюків 
каміннями, а їм у відповідь летів грецький вогонь з 
требушетів 5 . Вітер швидко роздував полум'я, й 
коштувало великої праці погасити смолу, що горіла, щоб 
вогонь не перекинувся на будови. Величезна діра біля 
воріт святого Антонія, пробита велетенським 
мангонелем 6 , сприяла тому, що зовнішня стіна 
обвалилася, чим відразу ж скористалися мамелюки, які з 
шаленим криком кинулись в пролом.  

Їм назустріч метнулися госпітальєри, які оголили 
мечі та зупинили вторгнення, бо заткнули діру в стіні 
своїми тілами. Кривава січа на лінії зіткнення не давала 
можливості що-небудь робити, окрім як рубати з плеча. 
Маршал Матьє де Клермон рівномірно махав мечем, 
точно селянин серпом в полі, та зрізував голову 
наступному мамелюку, але кінця своїх жнив не бачив. 

Така робота не залишала в голові ніяких думок, 
окрім турботи про те, як зручніше ударити, щоб відсікти 
голову сарацина, та відхилиться від нападу іншого 
ворога. Поряд стояли декілька рицарів з мечами в руках 
та захищали Матьє де Клермона з боків, але не 
угамували могутність та спритність маршала, тому 

                                                 
4  баліста — двохплечева машина торсіонної дії для 
метання каменів. 
5  требушет — (від фр. trébuchet – ваги з коромислом») 
- середньовічна метальна машина 
6  мангонель — великий требушет з фіксованим 
противагою. 
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ворог, потиснений відчайдушним натиском, покинув 
другу стіну та повернувся до першої. 

Поза сумнівом, рицарі в червоних та чорних 
сюрко 7  з білими восьмикутними хрестами навпроти 
серця належали до ордену госпітальєрів та билися пліч-
о-пліч зі своїм маршалом. Це славне плем'я 
добровільних подвижників в мирні дні та за часів 
затяжних битв виконували свою єдину місію – захист 
мандрівників по дорозі до Труни Господа. Правда, окрім 
володіння мечем, багато хто володів мистецтвом 
лікування та, попри свій сан, положення та знатність, зі 
старанністю та скромністю омивали втомлені ноги 
паломника, що наважився на подорож до могили Ісуса 
Христа.  

Між іншим, на голови сарацинів вилили декілька 
казанів киплячої олії, яка спалахнула, бо роздувалася 
вітром, і внизу вибухнуло справжнє пекло, яке 
оповістило околиці міста про себе передсмертними 
криками. У відповідь полетів грецький вогонь, який 
змусив захисників сховатися за стінами. Робітники, під 
свист стріл, загородили пролом в стіні живоплотом8, за 
яким була можливість укритися. Бій тривав до самого 
вечора, з рідкими передишками, коли сарацини 
здійснювали намаз. 

Гучний крик мулли, який закликав правовірних на 
вечірній магриб 9 , захисники міста слухали з 
задоволенням, тому що могли, нарешті, трохи 

                                                 
7  сюрко — верхній одяг вільного крою, у госпітальєрів 
на лівих грудях білий хрест. 
8  живопліт — тимчасова стіна з ряду стовпів, вкопаних 
в землю. 
9  магриб — обов'язкова трьохракаатна на захід сонця 
(вечірня) молитва у мусульман. 
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розслабитися. Хрестоносці спустилися вниз, в 
рефекторіум 10 , де сіли за довгий стіл, а сестри-
послушниці подали нехитрий обід та вечерю: варене 
сарацинське зерно з сушеними фініками та кілька 
сухарів. Сержант Гуго де Монтегю весело посміхнувся 
та сказав: — Брати мої, добре попрацювали, — а потім 
прикрив очі та з тієї ж посмішкою на обличчі прочитав 
молитву: — Господи, Ісусе Христе, Боже наш, 
благослови нам їжу та пиття молитвами Пречистої Твоєї 
Матері та всіх святих Твоїх, які благословенні на віки 
віків. Амінь! 

Його товариші слідували за ним та благочинно 
склали руки й вимовили молитву про себе. Поки рицарі-
госпітальєри приймають їжу, варто розповісти про те 
місце, де вони опинилися, та події, що передували 
даному часу. 

На початку березня 1095 роки від різдва Христова 
на соборі в місті П'яченці на півночі Італії прибуло 
посольство імператора Олексія I Комніна. Візантійський 
імператор поскаржився папі римському Урбану II на 
турків-сельжуков, які вдерлися до Візантії та відхопили 
величезні шматки імперії. Прохання про допомогу, 
підкріплена дарами церкви, було почуте. У листопаді 
1095 року на церковному соборі, скликаному у 
французькому місті Клермон, папа римський Урбан II 
звернувся до знаті та духівництва із закликом звільнити 
святі землі від мусульман та всіх, хто сповідує іншу віру, 
крім християнства. 

«Всім що йдуть туди, в разі їх смерті, відтепер 
буде відпущення гріхів. Нехай виступлять проти 
невірних в бій, який дасть їм досить трофеїв, ті люди, 
які звикли воювати проти своїх одновірців – 

                                                 
10  рефекторіум — їдальня. 
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християн... Земля та тече молоком та медом. Так 
стануть нині воїнами ті, хто раніше був грабіжником, 
бився проти братів та одноплемінників. Хто тут у 
прикрості, там стане багатим ... »- говорив папа, а 
слухачі переривали його проповідь захопленими 
криками: «Так хоче Бог!» 

У пориві благочестя, папа пожертвував свою 
сутану для червоних хрестів на груди тим, хто відразу ж 
побажав відправитися в похід, для звільнення Труни 
Господньої від сарацинів. Попри те, що офіційна церква 
забороняла вбивство євреїв, які свідчили існування 
Ісуса Христа, – вони перші потрапили під удар. Поголос 
у народі визнавав євреї расою знедоленою та 
проклятою тому, що вони відмовилися від Христа.  

До весни 1096 року винищення євреїв в Європі 
набуло масового характеру та розпалило кривавий 
апетит. Юдеям дали спокій тільки тоді, коли Петро 
Пустельник, монах-відлюдник, що мандрував на віслюку, 
повів усіх, спраглих крові іновірців, в похід на Левант, 
Святі землі. Погано озброєні селяни та ремісники разом 
зі своїми сім'ями все-таки дісталися до землі обітованої, 
де в той же рік згинули під шаблями сарацинів. 

Тільки в 1099 році хрестоносцям вдалося 
захопити Єрусалим та створити християнське 
королівство. Першим королем став один з ватажків 
хрестового походу Готфрід Булонський, який називав 
себе не королем, а Захисником Гробу Господнього. 
Наступні хрестові походи розширювали територію 
Єрусалимського королівства, але, тим самим, викликали 
в арабів шалений опір та посилили протистояння. 

Ще до хрестових походів Єрусалим відвідувало 
багато паломників, щоб долучитися до святих місць та, 
звичайно, знаходили притулок в монастирях, де їх 
шанували, годували та давали притулок. А в 600 році від 
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Різдва Христового по велінню папи, Григорія Великого, в 
Єрусалимі абат Проба побудував монастирський 
госпіталь для лікування християнських пілігримів на 
Святій землі. Його небесним покровителем став святий 
Іоанн Хреститель. 

Монастир кілька разів руйнували та 
відновлювали, а в 1080 році в ньому влаштувався 
новостворений військовий орден Святого Іоанна, в 
просторіччі названий орденом госпітальєрів. На час 
описуваних подій Єрусалимське королівство, після 
двохсотлітнього існування, скоротилося до декількох 
міст-фортець на березі Середземного моря. Генріх II де 
Лузіньян, останній король Єрусалимського королівства, 
знаходився у фортеці Акко, оточеній незліченними 
військами зухвалого та нещадного султана, 
вісімнадцятирічного Халіл аль-Ашрафа. Ніхто із 
захисників Акко вже не сподівався перемогти 
мусульман, попри те, що папа, Микола IV, всіляко 
прагнув допомогти королю Генріху II. У підсумку, 4 
травня 1291 року молодий король привіз в Акко 
невеликий кіпрський загін, після чого недовго пробув та 
в ніч, з 15 на 16 травня, втік на Кіпр, разом зі своїм 
військом. 

У цю ж ніч робітники, послані султаном, засипали, 
чим могли, рови біля Королівської вежі, яку покинув 
Генріх II, а використовували для цього трупи, камені та 
пісок. З самого ранку, після фаджра 11  , мамелюки 
кинулися в атаку. Проломлені стіни оголосили крики: 
«Аллаху Акбар!» — бо сарацини прорвалися всередину 
міста під прикриттям щитів піднятих за ніч, як вітрила. 
Оббиті повстю, вони захищали нападників від стріл. 
Командувати обороною Акко залишився Великий 

                                                 
11  фаджр — ранковий намаз. 
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Магістр госпітальєрів Жан де Вільєр, який мав у Акко 
найбільше військо, та Великий Магістр тамплієрів Гійом 
де Боже. Вони направили кінних лицарів у повному 
обладунку, які легко витіснили сарацинів, що увірвалися 
в фортецю. Розлючений султан Халіл аль-Ашраф знову 
та знову посилав мамелюків на штурм Королівської вежі 
та не припиняв атакувати зруйновані ворота святого 
Антонія, де мужньо боровся маршал госпітальєрів, 
Матьє де Клермон. 

Так закінчився цей день, який не дав переваги ні 
захисникам Акко, ні султану Халіл аль-Ашрафу. 

*** 

Ранок 17 травня виявилося непогожим, бо з моря 

дув сильний вітер, а темні хвилі похмуро здіймалися 
вгору, немов ввібрали в себе всю лють, яка витала 
навколо міста. Великий Магістр тамплієрів Гійом де 
Боже розумів, що місто їм не втримати, тому наполіг на 
тому, щоб відправити жінок та дітей в Сідон, або в Кіпр. 

Італійські судна стояли на рейді та не 
наважувались заходити в гавань, тому всі човни та 
ялики використовували для того, щоб переправити 
людей на борт судна. Не всім вдавалося подолати 
бурхливі хвилі й багато хто знайшов свою смерть, коли 
опинився на дні. У місті теж витав дух смерті, а кривава 
битва не зупинялася навіть на мить. Ночі 
використовували для підкопів та несподіваних вилазок, 
а день для запеклих сутичок. 

Сержант госпітальєрів Гуго де Монтегю, як 
завжди, боровся біля воріт святого Антонія, які, попри 
руйнування, стійко стримували натиск мамелюків. 
Барикади, складені з уламків зруйнованих стін, загони 
мамелюків атакували з шаленою наполегливістю. Поруч 
з Гуго не відставав від командира та бився зарозумілий 



Реплікація перша. Матьє де Клермон 
 

24 

на вигляд лицар Раймонд де Торн, який не прикривав 
забралом свого обличчя та з презирливою посмішкою 
знищував ворогів. Своєю стійкістю та натиском він 
немов наслідував маршала Матьє де Клермона, який 
боровся разом з ними та утримував в одній руці 
звичайний талевас12, а в інший не благородний меч, а 
сарацинський буздихан13. 

 
З іншого боку сержанта, точно ведмідь, оточений 

вовками, вертівся велетень Дюдон де Компс. Кілька 
сарацинів наче дратували його та поперемінно били 
шаблями, але, на їхнє здивування, ведмідь, попри свої 
розміри, став перегодованим котом, який не бажав 
віддати жодне життя з дев'яти та вбивав ворогів 

                                                 
12  талевас — дерев'яний щит, оббитий шкірою. 
13  буздихан — подоба булава з металевими шипами. 
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блискавичними ударами. Важкий дворучний меч в його 
руках здавався тріскою, яка змітала все на своєму 
шляху та звільняло півколо перед Дюдоном. 

Султан Халіл аль-Ашраф, який знаходився в Таль 
аль-Фухаре, бачив стовпотворіння біля воріт святого 
Антонія та невдоволено зводив брови на переніссі. Він 
сидів на горбочку, біля свого червоного намету, в саду 
біля вежі, де розташовувалися виноградники ордена 
Храму, та спостерігав за штурмом міста. Блакитна піала 
залишалася в його руці, попри те, що давно була 
випита, а слуга, який схилився до пояса, очікував, коли 
султан дозволить наповнити її знову. Султан не 
шкодував своїх воїнів, бо в його розпорядженні їх 
залишалося достатньо.  

«Камінь воду точить», — думав він, але молода 
кров все одно вдаряла в голову, й тоді він згадував 
свого батька, мудрого Калауна, султана Єгипту, який 
зумів очистити від християн благодатну землю Аллаха. 
Він повинен завершити справу батька та знищити 
невірних, а місто зрівняти з землею. 

Вірний емір Кітбуга аль-Мансурі підійшов до 
султана та щось прошепотів йому на вухо, але скоса 
поглядав на двох воїнів, що стоять з боків від султана. 
Султан невдоволено вислухав його, але потім трохи 
подумав та кивнув аль-Мансурі головою, а коли він 
наблизився, то сказав: — Запроси його. 

Воїни, що стоять біля входу, забрали зброю у 
чоловіка, що прибув, а він опустився на одне коліно 
перед султаном. 

— Ас-саляму алайкум ва-рахмату-Ллахі ва-
баракятух, — сказав султан та запропонував рукою, щоб 
незнайомий воїн встав. 
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— Ва-алейкум ас-салям ва-рахмату-Ллахі ва-
баракятух, — сказав воїн, піднявся з коліна та 
безстрашно розглядав обличчя молодого султана. 

Чоловіка, що з'явився, звали Хасан ібн Алі аль-
Каїн й він належав до рідкісного представника племені 
асасинів, які загинули близько півстоліття тому в замку 
Аламут від рук монголів під командуванням Хулагу. 

— Ти хочеш вбити маршала госпітальєрів Матьє 
де Клермона? — запитав султан та з цікавістю 
розглядав Хасана. 

— Я принесу тобі його голову, — гордо сказав 
Хасан аль-Каїн. Султан закусив кінчик свого вуса в зубах 
та зупинив свій погляд на обличчі асасина, 
позбавленому будь-яких емоцій. 

— Навіщо тобі маршал Матьє де Клермон? — 
запитав він та спостерігав за реакцією Хасана. Той не 
став обманювати султана, але не сказав всієї правди. 

— Він винний мені одну річ, — відповів Хасан 
султану, а той мудро не став розпитувати асасина, бо 
вважав, що кожен має право на деяку особисту 
таємницю. 

— Я дам тобі загін кращих мамелюків для 
підтримки, — сказав султан Халіл аль-Ашраф та кивнув 
головою в знак того, що аудієнція закінчилася. Це ж 
підтвердили два воїни, які м'яко та непомітно стали за 
спиною Хасана. Одна з причин, по якій Халіл аль-
Ашраф не боявся Хасана ібн Алі аль-Каїна, полягала в 
тому, що султан тримав свою охорону з його 
одноплемінників – асасинів, які залишилися в живих. 

Через хвилину Хасан, на чолі загону добірних 
мамелюків, відправився в сторону воріт святого Антонія, 
де відбувалася запекла битва. Прибуття досвідчених 
воїнів надихнуло сарацинів і вони з небаченою злістю 
кинулися на барикади та, як вода, заповнили простір між 
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стінами. Незабаром і сарацини, і лицарі перемішалися, 
так що луки та арбалети захисників фортеці, що стоять 
на стінах, виявилися марними. Вістря атаки очолював 
Хасан ібн Алі аль-Каїн, який, точно блискавка, вражав 
противника своєю шаблею, а потім пірнав під меч 
лицаря та підло бив прямо в серце гострим стилетом. 
Така рішучість на якусь мить похитнула мужність 
госпітальєрів та зламала їх лад, але маршал голосно 
крикнув: «Назад!» — і збитий коктейль з бійців 
розділився на лицарів та сарацинів. В ту ж хвилину 
лучники з обох сторін випустили свої стріли, щоб 
розрідити ряди лицарів та мамелюків, які рятувалися за 
дерев'яними щитами від гострих ворожих стріл. 

— Ти боягуз, маршал! — чистою французькою 
мовою сказав Хасан аль-Каїн, виступив вперед та кидав 
образливі слова в сторону Матьє де Клермона. Той 
зробив кілька кроків вперед та став з оголеною головою 
перед асасином. І лицарі, і мамелюки мимоволі 
зупинилися та спостерігали за поєдинком честі. Хтось 
кинув Матьє де Клермону легкий меч, щоб зрівняти з 
шаблею асасина, й маршал відкинув в сторону важкий 
сарацинський буздихан, яким він до цього орудував. 

Противники не стали чекати, а відразу обмінялися 
ознайомчими ударами та почали рубатися по-
справжньому. Матьє де Клермон був сильніший, але 
Хасан аль-Каїн виявився спритнім та легко уникав 
руйнівних ударів, бо змінював траєкторію удару меча 
легким дотиком шаблі. Танцювали смертельний танець 
досить довго. Раптом, асасин зробив несподіваний 
випад та вістрям шаблі намотав золотий ланцюжок на 
шиї у Матьє де Клермона. Ланцюжок тріснув і на його 
кінці яскравим полум'ям, точно кров, щось блиснуло. 
Маршал лівою рукою схопив полум'я та замахунувся на 
противника мечем, а асасин потягнув ланцюжок до себе.  
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Засмучений тим, що йому дістався лише 
ланцюжок, Хасан аль-Каїн вигукнув: «Так помри ж, 
собака!» — та як звір кинувся на Матьє де Клермона. 
Крик асасина пролунав, як заклик, і мамелюки кинулися 
на лицарів з шаленим криком: — Убий невірного! 

Захисники фортеці, що завмерлі на стінах, 
заметушилися та обвалили град каміння на сарацинів, а 
казани, наповнені запаленим маслом, вогненним дощем 
окропили ряди мамелюків, що змусило їх з болісними 
криками відійти від зовнішньої стіни. 

Крик мулли, який закликав мусульман на 
передвечірній аср14, дозволив перевести дух захисникам 
Акко, але ненадовго – сарацини віддали належне 
Аллаху та знову кинулися в атаку на фортецю, яка 
тривала до самого вечора. 

*** 

Ранній ранок п'ятниці 18 травня 1291 року 

почалася невдало, бо і так неспокійний сон порушив 
гучний гуркіт ворожих барабанів. Розбуджені захисники 
міста вийшли на стіни та побачили незліченні полчища 
мусульман під жовтим прапором Магомета, які, точно 
сарана, кинулися до міста. Цілий рій стріл змусив 
лицарів сховатися за стінами, а арбалетники, у 
відповідь, косили перші ряди нападників, на яких 
наступали ті, що йшли позаду. Полетіли горщики з 
грецьким вогнем та знову запалали дерев'яні дахи, від 
чого місто закрила чорна пелена диму. 

У відповідь балісти обложених розмели ряди 
мамелюків камінням та відривали невдахам воїнам 

                                                 
14  аср — післяполуднева молитва. 
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голови, ноги та руки. Мамелюки захопили барбакан 15 
поруч з Королівською вежею та увірвалися на куртину16 
й розтеклися в обидві сторони та заповнили простір між 
двома стінами укріплення. Великий Магістр госпітальєрів 
Жан де Вільє та Великий Магістр тамплієрів Гійом де 
Боже зібрали своїх хрестоносців та малої силою зуміли 
відтіснити сарацинів до зовнішньої стіни. Обидва великі 
мужі були поранені, але відтак їхня атака зазнала 
фіаско.  

Залишки загону, під градом горщиків з грецьким 
вогнем, вимушено відступили та ледве встигли забрати 
з собою поранених. Мамелюки, які захопили в цей час 
Королівську вежу, недарма названу Проклятою, 
розтеклися по кварталу святого Романа та винищували 
всіх лицарів, які траплялися на шляху. Бої тривали біля 
королівського замку, а замок госпітальєрів мамелюки 
атакували з особливою жорстокістю. Попри те, що 
маршал Матьє де Клермон був важко поранений, він, з 
купкою лицарів-госпітальєрів, продовжував стримувати 
сарацинів, щоб не допустити їх в гавань. Решта 
мешканців міста, разом з пораненими хрестоносцями, 
сідали на шлюпки та поспішали до італійських кораблів, 
що стоять на рейді в Середземному морі.  

Як на зло, погода не сприяла евакуації жителів, бо 
величезні хвилі та вітер для деяких шлюпок виявилися 
непереборною перешкодою. Поступово лицарів загону 
Матьє та Клермона відтіснили в Генуезький квартал і 
маршал зрозумів, що жити їм залишилося всього нічого. 
Звідкилясь узялася сестра-послушниця, яка, попри 

                                                 
15  барбакан — вежа, винесена за периметр стін фортеці 
для охорони підступів до воріт або мосту. 
16  куртина — частина кріпосної стіни, розташована між 
двома вежами. 
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стріли сарацинів, що свистіли в повітрі, кинулася до 
нього, щоб поміняти кровоточиву пов'язку на голові 
маршала та подивитися рану в грудях, прикриту 
розірваної кольчугою. 

— Залиш мене, — вигукнув маршал, відштовхнув 
її від себе та показав на сержанта Гуго де Монтегю, що 
стояв поруч, у якого з рукава стікала кров: — Перев'яжи 
йому руку. 

— А як же ви? — запитала монашка і маршал 
відповів: — Мої хвилини вже полічені. 

Поки монашка бинтувала руку сержанту, дихання 
маршала стало хриплим, а в куточку губ з'явилася кров. 
Матьє де Клермон витер її рукою, зняв шолом та оголив 
голову, а потім поліз за пазуху, звідки витягнув невелике 
рубінове серце, підвішене на тонкий шкіряний ремінець. 

— Підійди сюди, — покликав маршал черницю. Та 
покірно присіла біля нього й він запитав: 

— Як тебе звати, люба? 
Дівчина почервоніла та швидко відповіла: — 

Марія-Агнеса-Катрін де Морель. 
— Сховай цю святу реліквію та збережи, — сказав 

Матьє де Клермон, передав Марії рубіновий кулон та 
додав: — Клянись! 

— Клянуся на хресті, — сказала монахиня та 
поцілувала свій натільний хрестик, а потім глянула на 
рубінове серце та простодушно запитала: — А що з ним 
робити? 

— Тебе знайдуть ті, кому ти його віддаси, — 
сказав маршал, а коли побачив здивування на її обличчі, 
то пояснив: — Коли за ним прийдуть – ти їх одразу 
впізнаєш. 

Марія хотіла витерти хустинкою кров, що 
виступила з рота Матьє де Клермона, але той 
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відмахнувся від неї, точно від мухи та покликав своїх 
госпітальєрів. 

— Знайдіть для неї безпечне місце та охороняйте 
стільки, скільки буде потрібно, — повідомив він та 
додав: — Це останній наказ для вас. Коли виконаєте 
його, то послужите Богу та Святий церкви. 

— А тепер поспішіть, бо скоро бухту покинуть 
останні шлюпки, а я приготуюся для зустрічі з Богом, — 
сказав Матьє де Клермон, притулився до стіни та закрив 
очі. Його закривавлені губи шепотіли слова молитви, а 
думки витали зовсім не тут, а там, куди скоро прибуде 
його збентежена душа. Лицарі не сміли не послухатися 
свого маршала та вирушили до Пізанського кварталу, 
але дорогу їм перегородили кілька мамелюків, які 
просочилися заплутаними вуличками в тил барикад. 

Сутичка була неминучою й сержант Гуго, без слів 
опустив свій меч на шию сарацина, який хотів 
накинутися на нього з шаблею. Лицар Раймонд де Торн, 
який йшов засвоїм командиром по вузькій вулиці, встиг 
відбити піку наступного мамелюка, а величезний Дюдон 
де Компс затиснув верткого сарацина, який, 
придавлений латами хрестоносця, ледь хрипів та 
злостиво намагався всадити куди-небудь свій кинджал. 

Попереду показалися ще парочка сарацинів, і 
довелося попрацювати мечами. Коли останнього 
мамелюка поклали на курну бруківку, Раймонд де Торн 
озирнувся та побачив, що Марія, черниця, перетягує 
рану на голові поваленого сарацина. Той, 
приголомшений ударом, обертав білками очей та 
намагався зосередити свій погляд на обличчі дівчини. 

— Що ти робиш? — запитав Торн у дівчини. 
— Рану перев'язую, — спокійно сказала Марія. 

Торн хотів проткнути пораненого ворога мечем, але 



Реплікація перша. Матьє де Клермон 
 

32 

сержант Гуго втримав його руку: — Ходімо, нам потрібно 
поспішати. 

Троє госпітальєрів та черниця зникли за 
поворотом вузької вулиці та попрямували до Залізної 
брами внутрішнього рейду. Рудий кіт, який до цього 
ліниво спостерігав за тим, що тут відбувалося, 
потягнувся та перелякав трьох сорок, що сиділи на 
смоковниці, які закаркали та полетіли в сторону порту. У 
цей самий час на вуличку, де звертався до Бога маршал 
Матьє де Клермон, вискочили кілька сарацинів, які 
побачили хрестоносця, що лежав по дорозі та мали його 
за вбитогоим, тому підібрали його меч та шолом, а потім 
почали стягувати з маршала червоне сюрко з білим 
хрестом на грудях, що прикривало кольчугу. Матьє де 
Клермон прокинувся, витягнув ніж на поясі та з останніх 
сил полоснув по горлу сарацина, який схилився до 
нього. 

— Так він живий! — вигукнув той, хто схопив меч, і 
невмілим ударом відтяв голову маршалу. Але він 
запізнився, бо маршал в цю мить був уже мертвий, а 
його душа вже прямувала в Чистилище. 

Появу асасина Хасан аль-Каїна сарацини не 
помітили та по-діловому знімали з убитого закривавлену 
кольчугу. Асасин безсоромно зніс здивованим 
сарацинам голови, а потім почав обшукувати безголове 
тіло Матьє де Клермона. Те, що він шукав, не 
знайшлося у полеглого маршала й асасин, засмучений 
цим, почав методично обшукувати трупи вбитих ним 
сарацинів. 

Пошуки виявилися марними. 
Хасан аль-Каїн завмер на місці та надовго 

задумався, а потім зупинив погляд на забинтованій 
голові маршала, яка валялася осторонь. Він підняв її та 
подивився на закриті очі голови, а потім повернув голову 
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в бік порту. Асасин вийшов на відкрите місце та побачив 
кілька шлюпок, які, попри велику хвилю, наполегливо 
рухалися в бік італійського судна, що стояв неподалік на 
зовнішньому рейді. Погляд асасина не міг розгледіти 
подробиці, але черницю в білому з хрестом на грудях він 
встиг помітити. Він не гаявся, а загорнув голову 
маршала в велику хустку та відкрито пішов у напрямку 
Монмюзара, який, як він знав, захопили сарацини. 

Коли він з'явився перед шатром султана Халіл 
аль-Ашрафа, його пропустили відразу. Асасин витягнув 
криваву ношу та схопив голову за волосся й підняв, щоб 
показати султану. Халіл аль-Ашраф подивився на 
закривавлений зріз шиї та подумав: «Що ж ти так 
неакуратно, асасин?» — але говорити нічого не став, 
тільки закінчив свою думку: «Мабуть, майстерність 
асасинів сильно перебільшена».  

Проте, наближений до султана, емір Кітбуга аль-
Мансурі, що стояв за спиною Халіл аль-Ашрафа, 
простягнув Хасану тацю з гіркою золотих динарів, які той 
забрав з байдужим виразом обличчя. Він нахилився до 
султана та тихо сказав: «Бійся змовників». Халіл аль-
Ашраф скосив очі на свого еміра, але Хасан похитав 
головою та заперечив: «Він буде вірний тобі до кінця!» 
Через мить він пішов задки від нього та зник, а Халіл 
нахилився до султана:  

— Повелитель, тебе щось турбує? 
— Все в порядку, мій вірний емір, — відповів 

султан та запитав: — Як він тобі, Мансурі? 
— Нічого надприродного, ми всіх асасинів 

розбили в Аламуті, — сказав Мансурі та згадав своє 
монгольське дитинство при дворі Хулагу. «Не всіх!» — 
подумав султан, який був не проти мати у своєму війську 
хоча б сотню таких бійців.  
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В цей час асасин купив собі коня у першого-
ліпшого воїна та відразу пустив жеребця в галоп по 
дорозі в сторону Тіра. 

*** 

Італійський неф 17  «Свята Марія» нічим не 

відрізнявся від таких же, подібних до нього кораблів, 
трудівників Середземного моря, хіба що виділявся 
Червоним Хрестом, пришитим на двох косих латинських 
вітрилах. Судно не належала якомусь ордену, а 
натякала хрестом мандрівникові, що той може 
скористатися послугами судна, коли мандрує на Святу 
землю. Мотузяною драбиною вони насилу забралися на 
судно, й тільки тоді сержант Гуго де Монтегю зняв 
капелюха та подивився на фортецю Акко у димі, потім 
перехрестився та прошепотів сам до себе молитву про 
порятунок тих, хто залишився. Капітан, що стояв на 
кормовій палубі, свиснув у срібний свисток, і патрон18 
гримнув на матросів, які потягнули шкоти 19  та 
розгорнули вітрила. 

Обшиті в накладку борти нефа заскрипіли 
набором й корабель взяв курс на північ, у бік Тіра. Судно 
було забито по зав’язку, так що матросам доводилося 
проявляти чудеса еквілібристики, коли перебирались по 
бортах та утримувались за ванти, що дзвеніли на вітрі. 
Зі сторони неф здавався незграбним, проте, розвинув 
хороший хід. Корабель злегка розгойдувало, бо він був 
перевантажений, до того ж бриз, що дув з моря, 
штовхав судно в лівий борт. 
                                                 
17  неф — дерев'яне торгове і військово-транспортне 
судно X-XVI століть. 
18  патрон — управляє вітрилами на кораблі. 
19  шкоти — снасті бегучего такелажу, призначені для 
розтягування нижніх (шкотового) кутів вітрил. 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

35 

Розставання з братами засмутило госпітальєрів, 
але вони не сміли відмовити маршалу, що вмирав, бо 
для нього та дрібничка, яка він віддав сестрі-
послушниці, ймовірно, дорога з якоїсь причини. 
Найбільше сержанта Гуго де Монтегю хвилювало те, що 
наказ маршала, попри його категоричність, залишався 
не зовсім ясним. Щоб якимось чином розібратися в 
ситуації, він звернувся до Раймонда де Торна, якого 
вважав вельми розумним, попри його гордовитий вид. 
Втім, до своїх братів-госпітальєрів він ставився з 
поблажливою любов'ю та часто виручав грошима, які у 
нього водилися, доброю порадою та, якщо потрібно, 
твердою рукою, яка вміла тримати меч. 

— Скажи мені, брат Раймонд, як довго нам 
доведеться охороняти сестру-послушницю та кого слід 
побоюватися? — спитав сержант та уважно глянув на 
Раймонда де Торна. Той відповів Гуго де Монтегю 
довгим поглядом, поклав руку на плече сержанта та з 
філософською покірністю повідомив:  

— Дорогий брат Гуго! Я думаю, що нам 
доведеться про це дізнатися набагато раніше, ніж ми 
будемо готові. 

Слова Раймонда де Торна спантеличили 
сержанта ще більше, ніж сказане маршалом, тому він 
вирішив покластися на Бога, який підкаже, що треба 
робити, коли буде потрібно. На відміну від своїх братів-
госпітальєрів, стурбованих прийдешніми долями, брат 
Дюдон де Компс, обтяжений тілом, спраглим до 
підкріплення, розмірковував про те, де б роздобути їжу, 
бо його запаси давно вичерпалися. До Сідону, куди 
йшов корабель, потрібно чекати до наступного дня, а 
тонкий механізм організму брата Дюдона не витримає 
стільки часу. Сподіватися на те, що команда корабля 
нагодує пасажирів, не доводилося, бо, звичайно, стільки 
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народу не перевозили, а щоб забезпечити всіх 
стражденних, звичайних запасів не вистачить. Брат 
Дюдон змирився з тим, що на славу Бога йому 
доведеться піддати свою плоть іспиту, тому схилив 
голову, бо збирався вдатися до очисної молитви, як 
відразу відчув спокусливий запах м'яса. Брат Дюдон 
обернувся та побачив Марію де Морель, що сиділа біля 
борту прямо на палубі, посипаній піском, та жувала 
ніжку курки. Вона побачила спрямовані на неї очі брата 
Дюдона, тому зніяковіла та почала оправдовуватися: 

— Так забігалася, що навіть не пообідала. 
Очі госпітальєра так заглядали в рот дівчини, що 

вона здогадалася, простягнула надкушену ніжку Дюдону 
та запропонувала: — Я бачу, ти, теж, не встиг. 

Благородство вимагало відмовитися, але гріховні 
руки самі потягнулися та схопили запропоноване й 
відразу запхали ніжку в рот. Здивована сестра-
послушниця побачила, що ніжка, разом з кісточкою, 
вмить опинилася в животі брата Дюдона. 

— Брат Дюдон, поруч з тобою дівчатам сидіти 
небезпечно, бо ти можете їх з'їсти та, навіть не помітиш, 
— з сарказмом сказав Раймонд де Торн, вибрав пісок, 
не загиджений наслідками качки, та присів поруч з 
дівчиною на уважно оглянутий клаптик палуби. Він 
покартав брата Дюдона та витягнув зі своєї заплічної 
сумки хустинку, яку запропонував дівчині. У ній 
виявилися сушені фініки. Дівчина хотіла відмовитися, 
але брат Раймонд заперечив та похитав головою. 

— Дівчатам корисно солодке, — сказав він та 
підморгнув сержанту Гуго, — а нам досить шматка 
коржа. 

З цими словами він витягнув з тієї ж сумки коржа 
та розірвав на чотири частини. Брати-госпітальєри 
взялися чинно жувати. Дюдон де Компс за мить 
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проковтнув свій шматок та пожирав очима останній 
шматок, який призначався дівчині. Марія побачила його 
очі, збентежилась та простягнула йому шматок зі 
словами: — Мені досить фініків. 

— Ох, балуєш ти його, сестра Марія, — дуже 
серйозно сказав Раймонд де Торн, а дівчина засміялася. 
Лицар Дюдон де Компс почервонів, схопив шматок 
коржа та поглинав його, точно він останній в його житті. 

*** 

Хасан аль-Каїн гнав свого коня, бо сонце 

хилилося до вечора, а до Тіра ще скакати та скакати. 
Дорога йшла вздовж моря, що давало можливість 
спостерігати за кораблями, але знайомі контури нефа 
асасин не бачив. Можливо, судно пішло вперед, поки він 
забарився в Акко, але Хасан сподівався, що його кінь 
швидше морського судна. З моря дув холодний вітер та 
охолоджував спроби сонця підсмажити подорожнього, 
хоча в одинадцятий день місяця джумада аль-ауваля 
шестисот дев'ятого року хіджри не видався спекотним. 

Руху сильно заважали загони, послані султаном, 
щоб взяти Тир. Хасан боявся, що війська захоплять 
місто раніше, ніж туди прийде неф з черницею в білому, 
якій маршал Матьє де Клермон, можливо, віддав рубін. 
Хасан згадав про це та помацав ланцюжок на своїй шиї, 
який він так спритно зняв своєю шаблею з Матьє де 
Клермона, й це мале придбання трохи потішило його 
гордість. Коли сонце сховалося за горизонтом, Хасан 
аль-Каїн завернув убік від дороги та стриножив коня, а 
потім відвернувся від моря, пошукав киблу20 та зробив 

                                                 
20  кибла — напрямок в сторону Масджид аль-Харам 
(Заповідна Мечеть) в Мецці. 
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вечірній магриб. Хасан аль-Каїн не чекав іша 21 , а 
загорнувся у свій плащ та відразу ж заснув без снів, бо 
збирався прокинутися ще до сходу сонця. 

— Тобі слід поквапитися, не то камінь вислизне з 
твоїх рук, — сказав на вухо м'який голос і Хасан підняв 
голову. Над ним схилилася прекрасна дівчина в 
просторих білих шовкових шароварах, які відтіняли на 
вітрі її спокусливі ноги, та в такій же білій кофтинці, з 
якої рвалися назовні пружні груди. Її зухвале обличчя, 
облямоване яскраво-червоними кучерями до плеча, 
посміхалося, а спокусливі губи залишилися 
напіввідкритими. Хасан хотів докорити жінці за 
неналежний вигляд, але, завмер, бо чогось чекав, а 
затуманений погляд втупився на її груди, які спокусливо 
нависла над його обличчям. 

— Коли ти отримаєш камінь, Хасан, я прийду до 
тебе і ми відсвяткуємо разом, — повідомила дівчина та 
ледве торкнулася своїми губами його губ, але тут наче 
дмухнув холодний вітер і небо навколо потемніло. 
Дівчина одразу ж зникла, немов розчинилася, а над 
Хасаном грізно став бородатий старий з гострим 
посохом, схожим на дротик. Від його виснаженого 
обличчя віяло впертістю аскета та рішучістю поборника 
за віру. 

— Ти витрачаєш дорогоцінний час на жінок? — з 
обуренням запитував старий і Хасан, на свій подив, 
впізнав у ньому, а, вірніше, відчув володаря Хасан ібн 
Ас-Саббаха, бо ніколи його не бачив. Він не став 
сперечатися зі старцем, а підвівся на коліна та з 
повагою схилив голову й слухав, що скаже його тезка, 
засновник асасинів, який помер понад сто п'ятдесят 

                                                 
21  іша — мусульманська молитва сказана вночі. Включає 
чотири обов'язкових ракяти. 
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років тому. Він хотів доторкнутися рукою його чобота з 
загнутими носками, але долоня схопила тільки пісок. 

— Принесеш мені рубін, щоб я знайшов свою 
плоть, — сказав старий та пішов вперед, але кинув 
через плече: — Слідуй за мною! 

Хасан піднявся та пішов за високим і худим 
старим, який повільно занурювався в темний густий 
туман. Хвилі темної субстанції з боків набувала знайомі 
форми та створювали відчуття, що це не туман, а люди, 
що йдуть в тому ж напрямку, що й старець. Поступово 
очі звикали до темряви, й Хасан став розрізняти суворі 
обличчя воїнів, що йшли поруч. Їх погляди, спрямовані 
вперед, нічого не пояснювали, але висловлювали 
рішучість та правоту того, що вони роблять. 

Раптом, туман попереду розсіявся й вони 
зупинилися на краю величезного обриву, а внизу, 
освітлене розсіяним синім світлом, розкинулося 
мусульманське місто з мечеттю посередині, яку 
оточували шість мінаретів. «Це ж святотатство!» — 
подумав Хасан та знову рахував мінарети, які, як гриби, 
стали рости навколо мечеті. 

— Убий невірних! — вигукнув старий та першим 
стрибнув у прірву й оголив шаблю, яка досі висила на 
боці. Всі сусіди Хасана безстрашно стрибнули вниз, а 
він, раптом, охоплений жахом, відскочив від прірви та 
закричав. 

— Не затримуй! — вишкірився на нього одноокий 
воїн, який йшов ззаду. Він торкнув плечем Хасана та 
підштовхнув до прірви. Хасан цурався його насильства, 
але, раптом, всі навколо, точно прозріли та втупилися 
на Хасана очима, що палали вогнем, та стали кричати 
йому прямо в обличчя: — Стрибай, невірний! 

— Я вірний! — не до ладу закричав Хасан, але 
його штовхнули до прірви, а він волав від жаху та 
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полетів вниз. Хасан вмирав від страху, який охопив його, 
та бачив, як обігнав старого, бо падав швидше його, 
тому схопив старого за ногу, яка, мов дим, знову 
розсіялася. Він знову опинився нижче та з надією 
схопився за чобіт, але з жахом зрозумів, що той злетів з 
ноги старого та опинився в руках Хасана. 

«Не бійся, я з тобою, — прошепотіла йому 
недавня дівчина в білих шовкових шароварах, — ти 
тільки не забудь, принести мені камінь!» Вона 
поцілувала Хасана вологими губами, й він потягнувся до 
неї у відповідь, але тут, раптово, прокинувся.  

Кінь Хасана вологими губами торкав його 
обличчя, привчений минулим власником будити 
господаря на світанку. Хасан з огидою відсахнувся від 
нього та відразу побачив, що тримає в руках якийсь 
старий чобіт, що зсохнувся на сонці, з закрученими 
догори носками. Хасан відкинув чобіт у сторону, точно 
розпечене вугілля, та вигукнув: «Шайтан!» — бо не 
розумів, де він знаходиться. Бійці султана, що тягнулися 
по дорозі неподалік, нагадали йому про мету його 
подорожі. 

Сонце вже піднялося і Хасан, нехай із 
запізненням, але з шаленою релігійністю звернувся в 
сторону Мекки та двічі зробив намаз, бо прочитав, крім 
ранкової, ще й нічну молитву. Зовсім умиротворений, він 
скочив на коня, що вже відпочив, та відправився у Тір, а 
по дорозі, навіть, не зупинився в місті Сканделіоні, щоб 
перекусити та змити пісок з обличчя. 

Коли Хасан прискакав у Тір, то сонце вже 
скотилося на захід. Фортеця була вже взята, а 
мамелюки султана вели вервечки дітей та жінок, щоб 
продати першому перекупникові. Хасан ніде не 
затримувався, а відразу відправився в порт. Знайомий 
силует нефа він побачив, але тільки в морі, яке, як і 
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раніше, штормило, прикрите зверху сірим небом. 
Корабель не став заходити в Тир, бо капітан боявся за 
життя пасажирів, тому відразу відправився в Сідон, де у 
тамплієрів був флот. Пасажири, які мандрували далі, 
могли там сісти на корабель, що доставить їх на Кіпр. 

— Шайтан! — вилаявся Хасан аль-Каїн. Він не 
пожалів грошей та придбав свіжого коня, а потім знову 
відправився в дорогу. 

*** 

Госпітальєри гризли пересолені сухарі, якими їх 

годувала команда корабля, та запивали їх водою, що 
пахла тванню, бо іншого виходу у них не було – у зв'язку 
з поспішною втечею, припасів в дорогу ніхто не 
приготував. Неф, що йшов у порт Сідону, підганяв 
попутний вітер. Ще здалеку виднілися вежі фортеці, що 
охоронялися братами-тамплієрами, й Дюдон де Компс з 
радісним збудженням очікував, коли зможе відвідати 
монастирську трапезу та потішити свій шлунок. В думках 
Дюдона не фігурували різні кулінарні шедеври, бо всім 
кухарським нововведенням він надавав перевагу простій 
та ситній їжі.  

Сержанта Гуго де Монтегю хвилювали зовсім інші 
думки, бо він розмірковував над тим, чи є Сідон 
безпечним місцем та скільки часу їм доведеться 
охороняти Марію де Морель. На перше питання сержант 
вже мав відповідь, бо зайнятий мусульманами Тір 
говорив про те, що Сідон чекає така ж доля. Що ж 
стосується другого питання, то Гуго не розумів, яких 
ворогів слід очікувати. Червоне скло, яке маршал вручив 
дівчині, в очах сержанта не мало ніякої цінності. 
«Можливо, це якась мусульманська реліквія, за якою 
полюють сарацини?» — ставив собі питання сержант, 
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бо, скільки він пам'ятав, даний рубін в християнських 
реліквіях не значився. 

Втім, сержант Гуго не вважав себе настільки 
освіченим, щоб знати всі тонкощі віри та думав, що 
найкраще порадитися з пораненим Великим Магістром 
госпітальєрів, Жаном де Вільєром. Сержант сподівався 
застати його в Сідоні й тому заспокоївся та чекав, коли 
матроси кинуть якір в порту. На відміну від сержанта, 
Раймонд де Торн розважався тим, що розмовляв із 
сестрою-послушницею та нашіптував їй на вухо: «Мені 
подобається твоє обличчя, сестра Марія, бо воно – вікно 
в душу». Марія, попри те, що вважала слова лицаря 
щирими, ніяковіла та заперечувала: — Обличчя 
належить мені, а душа – Богу, що не одне й те ж. Ти 
помиляєшся, брат-лицар, наші тіла грішні. 

— Мені здається, ти невинна, як дитина, — 
заперечив їй Раймонд де Торн та попросив: — Покажи 
мені те, що бажав зберегти маршал. 

— Ти думаєш, що тут безпечно показувати рубін? 
— запитала дівчина та озирнулася, на що Раймонд 
відповів: — Ти під захистом ордена госпітальєрів. 

Дівчина витягла камінь з-за пазухи, але не 
знімала з шиї шкіряну мотузочку, на якій висів рубін. 
Раймонд де Торн уважно оглянув рубінове серце та 
розмовляв сам з собою: — У чому ж твоя таємниця? 

— Ти думаєш, що в ньому міститься якась 
таємниця? — запитала дівчина, подивилася на рубін та 
госпітальєра, який, крім огляду каменю, заглядав за 
комір блузки, де спостерігав верхівки спокусливих 
півсфер. Дівчина помітила це та швидко заховала камінь 
за пазуху, а брат Раймонд, щоб змінити напрям її думок, 
пояснив: — Маршал ніколи не славився тим, що любив 
будь-які коштовності та відрізнявся скромністю в побуті. 
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Навіщо йому якийсь рубін, який, чомусь, потрібно 
зберігати та оберігати? 

Їх розмова була перервана тим, що корабель 
увійшов в гавань Сідону та його підтягли до пірса прямо 
біля фортеці, де пришвартували до величезного 
кам'яного стовпа, вмурованого в фундамент. Сержант 
відразу пішов дізнатися, чи є в фортеці Великий Магістр 
госпітальєрів, Жан де Вільєр, щоб запитати у нього 
поради з приводу рубіна. Раймонд де Торн, Марія та 
Дюдон де Компс не залишилися в фортеці, а пішли в 
місто, щоб прикупити собі найнеобхідніше, бо все їх 
добро залишилося в Акко. Недалеко від мечеті Баб Ель-
Сарай вони знайшли східний ринок – саме жваве місце в 
місті, який примикав до фортеці тамплієрів. 

Попри війну, базар відвідували купці з усіх сусідніх 
міст та країн, які не боялися в тривожні часи вирушати в 
дорогу, щоб розширити свою ризиковану справу. Дюдон 
з пожадливістю дивився на сушені абрикоси та мигдаль, 
й навіть лимони викликали у його животі бурхливий 
фонтан шлункового соку.  

Скрізь пропонували арабське пшоно22  з різними 
соусами, долму, фуль медамес з бобів та поряд, гіркою, 
кульки фалафель, в'язки сушеної та копченої риби, 
шматки вареної та копченої птиці. Оглушливо пахло 
часником, оливковою олією та лимоном, від чого Дюдон 
давився слиною, в той час як їх головний скарбник, 
Раймонд де Торн, обирав запаси, які не псуються в 
дорозі, тому взяв цілий мішок смаженого нуту, копченої 
риби та птиці. 

Щоб заспокоїти стоїчно муки Дюдона, вони 
зупинилися біля мангала, де взяли по парі шампурів 
люля-кебаб з лавашем, а для Марії, в додачу, Раймонд 

                                                 
22  Арабське пшоно — гречка. 
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купив пахлаву, шербет та цукати. Сестра Марія знову 
поділилася з Дюдоном та віддала йому другу паличку 
люля-кебаб, а ще нагодувала його пахлавою, якої сама 
об'їлася.  

Вони не побачили, коли тамували свій апетит, що 
їх компанію розглядає якийсь араб, який уважно вивчав 
Марію гострим поглядом своїх чорних очей. Раймонд де 
Торн випадково помітив його наполегливе 
переслідування та відразу перевірив свій меч на поясі, а 
потім озирнувся навколо, щоб дізнатися, чи немає 
спільників араба. 

— Поважна пані, — схилив голову та звернувся до 
Марії араб чистою французькою мовою, — я з 
задоволенням куплю те, що висить у вас на шиї та 
заважає вашій невимушеній подорожі. 

Марія мимоволі притисла руку до грудей, де 
ховала рубін, а Раймонд де Торн насупився – 
незнайомець звертався до Марії безпосередньо, що не 
прийнято серед мусульман. 

— Ми нічого не продаємо, а, що потрібно, вже 
купили, — сказав Раймонд де Торн, пропустив Марію 
перед собою та сказав: — Йдемо, нам потрібно 
поспішати. 

Сестра Марія виявилася тямущою та пішла 
попереду, а Дюдон де Компс, який задовольнив свій 
апетит та замикав трійку, ненароком штовхнув 
незнайомця, але пішов далі та сказав: 

— Дійсно, нам потрібно поспішати. 
— Ви мене штовхнули, — сказав незнайомець та 

поклав свою руку на плече Дюдон де Компса. Ця 
картина виглядала комічно, бо араб ледве досяг грудей 
Дюдона. 

— Панове, ви йдіть, а мені необхідно розім'ятися 
після обіду, — кинув Дюдон де Компс своїм друзям, 
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звернув у вуличку та запропонував араба слідувати за 
ним. Марія думала, що Раймонд де Торн піде за 
Дюдоном, щоб йому допомогти, але брат Раймонд, 
чомусь стурбований, закинув покупки на одне плече, а 
іншою рукою тягнув дівчину в напрямку порту. 

— Ви повинні йому допомогти, — вигукнула вона 
та виривала руку, але Раймонд перехопив її руку 
міцніше, потягнув далі та сказав: — Я повинен провести 
вас до сержанта. 

Коли вони прийшли до фортеці тамплієрів, то 
знайшли стурбованого їх відсутністю сержанта Гуго де 
Монтегю, який повідомив, що Великий Магістр 
госпітальєрів Жан де Вільєр відправився на Кіпр. 
Увечері туди пливе корабель тамплієрів, й сержант 
домовився про місця. Раймонд де Торн вислухав 
сержанта та витягнув збережені два шампури люля-
кебаб з лавашем, які віддав Гуго де Монтегю, а сам, 
прошепотів йому: «Я зараз!» — та покинув фортецю й 
пішов у місто, бо збирався допомогти Дюдону де 
Компсу. 

Коли він його знайшов, допомога йому вже не 
знадобилася – Дюдон де Компс був мертвий. Хасан аль-
Каїн не став турбувати Раймонда де Торна, бо він йому 
зовсім не потрібен. Асасина цікавила монашка, на шиї 
якої висів рубін. Слід виманити її з фортеці, а кращого 
приводу, ніж похорон, не знайти. Тому він відправився 
спостерігати за ченцями, які, після розмови з 
госпітальєром, потягли убитого в церкву – відспівувати 
всю ніч. 

Про те, що дівчина втекла ще ввечері, Хасан 
дізнався наступного ранку, коли поговорив з одним з 
ченців, якому заплатили за те, щоб він поховав брата-
госпітальєра. Він одразу кинувся у морський порт, щоб 
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розшукати втікачку, чи бодай, її товаришів, але вони 
зникли й не залишили й сліду. 

Хасан вигукнув такбир 23 , точно хотів 
поскаржитися, але його крик пролунав, як лайка».  

 

                                                 
23  такбир — звеличення Аллаха словами «Аллаху 
Акбар» 
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Реплікація друга. Марія 

Туманний Кіт перервав розповідь та вигнув свою 

спину під завмерлою рукою Маргіни, то вона знову стала 
його чухати та запитала: — А що сталося потім? 

«На венеціанському кораблі «Святий Марк» вони 
вирушили на острів Кріт, — сказав кіт та примружив від 
задоволення свої очі, — куди перебралися всі 
госпітальєри після поразки в Акко. Попри неспокійне 
море, корабель дістався до Кіпру, а пасажири вже 
змогли розрізнити мис Гата, який височів зліва. Прямо 
по курсу, на тлі невисоких гір, виднівся відбудований 
після землетрусу Ліміссо. В очах мерехтіло від 
різноманітних вітрил у порту, який жив своїм, відмінним 
від міста, життям. Радісне збудження, що вони, нарешті, 
відчують твердий ґрунт, а не хитку палубу під ногами, 
підкріплювалося думками про смачну їжу та м'яке ліжко. 

Правда, сержант Гуго де Монтегю вважав, що їм 
слід відразу відправитися в резиденцію Великого 
Магістра в фортеці Колоссі, щоб віддати йому рубін, а 
вже потім вдаватися до гріховної обжерливості. Сержант 
розпитав моряків у порту та дізнався, що пораненого 
Жана де Вільєра не повезли відразу в його резиденцію, 
бо боялися за рани. Він знаходиться у своїх 
апартаментах в Ліміссо на вулиці Діви Марії. Вони 
поблукали по вуличках, поки дісталися до двоповерхової 
будівлі в венеціанському стилі, біля входу якої стояли 
два лицарі-госпітальєри досить суворого виду. Гуго 
пояснив, що має звістку від маршала Матьє де 
Клермона і його відразу пропустили. Сестру Марію, що 
йшла разом з ним, окинули здивованим поглядом, а 
Раймонду де Торну, що замикав делегацію, взагалі не 
приділили жодної уваги. 
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Біля дверей спальні Великого Магістра походжали 
кілька старших кавалерів з незалежним виглядом, які 
чекали черги. Сержант Гуго де Монтегю повідомив 
секретарю про те, що має повідомлення від маршала 
Матьє де Клермона й той квапливо зник за дверима. 
Через деякий час він з’явився у дверях та поманив 
пальцем сержанта, разом з його друзями. Один зі 
старших кавалерів невдоволено пирхнув, але волі 
Великого Магістра оскаржувати не посмів. Блідий Жан 
де Вільєр лежав на великому ліжку, а коли вони 
увійшли, зупинив свій погляд на сержанті. 

— Як почуває себе маршал Матьє де Клермон, я 
чув, що він був поранений? — запитав Великий Магістр 
тихим голосом та злегка підняв свою сиву голову. 
Секретар завбачливо підсунув під неї маленьку 
подушку, а Жан де Вільєр полегшено зітхнув. 

— На жаль, маршал Матьє де Клермон загинув, 
— сказав сержант Гуго та розповів в подробицях останні 
хвилини маршала. Коли мова зайшла про рубін, Марія 
зняла з шиї камінь та простягнула Великому Магістрові. 

— Спасибі, сестра, — сказав Жан де Вільєр та 
уважно оглянув рубін у вигляді серця. Маршал Матьє де 
Клермон ніколи не показував йому рубін, що свідчило 
одне – дана прикраса має особистий характер та не є 
церковною реліквією. «Можливо, маршал був 
закоханий?» — попри те, що це був гріх, Великий 
Магістр не картав маршала, бо Матьє де Клермон вже 
відповідав за свої гріхи перед Богом, а не перед ним, 
Жаном де Вільєром. Щоб розвіяти сумніви, Великий 
Магістр з маленькою надією приклав рубін до рани на 
грудях, але полегшення не відчув, тому з деяким 
розчаруванням сказав: — Наш славний маршал Матьє 
де Клермон доручив це вам, тому я не маю наміру 
порушувати його заповіт. Постарайтеся на благо церкви 
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та збережіть цю реліквію, а коли за нею прийдуть – ваша 
місія закінчиться. 

Раймонд де Торн хотів нагадати Великому 
Магістрові про те, що за рубіном полюють, але не посмів 
порушувати субординацію, а сержант, мабуть, забув 
розповісти про це Жану де Вільєру. Великий Магістр 
звільнився від клопоту та безпорадно махнув рукою, бо 
закінчив аудієнцію, а сержант з повагою приклався до 
долоні Великого Магістра. Трохи розчаровані тим, що 
вони все ще відповідальні за рубін, сержант Гуго де 
Монтегю та Раймонд де Торн зупинилися біля будинку 
Великого Магістра, а Марія де Морель, зовсім не 
засмучена зустріччю, весело запитала:  

— Що будемо робити? 
— Поїдемо до фортеці Колоссі, — сказав сержант 

Гуго та додав: — Там безпечно, тихо та кругом одні 
виноградники. 

— Там чавлять прекрасне вино, — додав 
Раймонд де Торн, проте його обличчя не виказувало 
радощів. Марія замислено на нього подивилася, 
посміхнулася та сказала сержанту: — Брат Гуго, веди 
нас вперед. 

Попри те, що Великий Магістр не надав значення 
рубіну на шиї сестри Марії, звістка про релігійну реліквію 
від маршала Матьє де Клермона швидко поширилася 
серед госпітальєрів. Так швидко, що про це дізналися 
лицарі тамплієри. Давно відомо суперництво між 
лицарями Червоного та Білого Хреста, яке призводило 
до сутичок між тамплієрами та госпітальєрами, 
особливо в мирний час. В інші часи проливалася й кров, 
щоб відтяти у щасливого сусіда шматок плантації або 
виноградника. В Акко тамплієри та госпітальєри билися 
пліч-о-пліч та прикривали один одному спину, але це не 
заважало їм сваритися з будь-якого приводу, як рідним 
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братам. Поразка в Акко зовсім не зломило їх дух, а їх 
войовничості міг позаздрити будь-який полководець. Що 
й казати, для цих міцних чоловіків зброя – славна 
іграшка. Варто було сержанту пройти пару вуличок, щоб 
пройти до стайні та найняти коней, як йому 
перегородили шлях три лицарі-тамплієри, в одному з 
яких Гуго де Монтегю пізнав відомого забіяку Луї де 
Пейна. 

— Зупиніться, друзі, — сказав Луї та витер одну 
руку об біле широке сюрко з червоним хрестом на 
грудях, а другу поклав на плече Гуго де Монтегю. Він 
подивився в очі сержанта та сказав: — Ви добре 
попрацювали, але далі сестру охороняти будемо ми. 

Обличчя Марії спалахнуло обуренням, й вона 
різко вимовила: — Ти злегка обважнів, мій друг, бо 
харчуєшся тут м'ясним мезе 24  та запиваєш його 
місцевим вином, в той час як ми билися на стінах Акко. 
Вороги Христа вміють тримати зброю в руках, тому ти 
для мене – поганий захист. 

Сержант Гуго де Монтегю, задоволений словами 
Марії, скинув руку Луї зі свого плеча та посміхнувся. 

— Попри мою повагу до тебе, моя сестра, — 
почервонів Луї де Пейн, — вирішувати, кому тебе 
супроводжувати, буду я. 

— Якщо ви підіймете проти нас зброю, вас 
відлучать від церкви, — пригрозив сержант, який 
прикривав собою Марію. Раймонд де Торн, який до 
цього часу мовчав, вийшов вперед та з іронією сказав 
Луї де Пейну: — Навіщо нам сперечатися, мій друг, 
будемо воювати удвох, а хто переможе, той і правий. 

З цими словами він витягнув свій меч та опустив 
його вістрям вниз. 

                                                 
24  мезе — асорті з м'ясних та інших продуктів. 
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— Ви завжди були єретиками й за це поплатитеся, 
— вигукнув тамплієр та замахнувся мечем. 

— Хто б говорив, — посміхнувся Раймонд де Торн 
та відбив удар Луї де Пейна. 

Бій тривав не довго, бо Раймонд де Торн сильним 
ударом по шолому прочистив мізки тамплієра, який 
впав, схопився за голову та стогнав. 

— Я думаю, що ми вирішили суперечку, — підніс 
очі до неба та сказав Раймонд де Торн, а меч тримав, як 
хрест. Госпітальєр відправив його в піхви, повернувся до 
своїх друзів, але не тут-то було! Два тамплієри, які 
спостерігали за боєм, накинулися на нього без слів. 

— Сержант, веди сестру, їй не слід тут 
перебувати, — сказав Раймонд де Торн з легкою хижою 
посмішкою й Гуго де Монтегю потягнув за собою Марію, 
що опиралася. Госпітальєр немов грався, бо легко 
відбивав удари тамплієрів, а коли порахував, що 
пройшло достатньо часу, щоб сержант та Марія 
відійшли на пристойну відстань, то двома точними 
ударами уклав друзів Луї де Пейна поруч з ним. Коли 
захеканий Раймонд де Торн наздогнав сержанта та 
Марію, то відразу сказав: — Якщо нам судилося 
зберігати рубін, нам не варто тут залишатися — занадто 
багато охочих його отримати. 

— Кілька днів відпочинку нам не завадить, — 
сказав сержант Гуго де Монтегю, хоча розумів, що 
Раймонд де Торн правий, а острів Кіпр, попри наявність 
величезної кількості госпітальєрів, їм не захист. 

*** 
Коли вони прибули до фортеці Колоссі, то 

виявилося, що для сержанта та Раймонда де Торна 
проблем додалося, бо сестра Марія не збиралася сидіти 
на місці та скласти руки. Вона відразу вирушила в 
місцевий госпіталь, де лікувалося багато поранених не 



Реплікація друга. Марія 
 

52 

тільки з ордена госпітальєрів, але й лицарів інших 
орденів. Окрім того, вигнаний з Єрусалима орден 
святого Самсона, який не мав даху над головою, 
приєднався до госпітальєрів, то їх союз став іменуватися 
орденом лицарів Кіпру. До того ж по фортеці шастали 
купці, ремісники та селяни з виноградних плантацій 
ордена. Робота Марії в госпіталі турбувала сержанта, бо 
в госпіталі міг спокійно з’явитися Хасан аль-Каїн, який 
бажає забрати рубін, або інший вбивця, посланий ним. 
Марія, в сотий раз вислухала настанови Гуго де 
Монтегю, зняла з себе криваве серце та поклала перед 
сержантом: — Під твоїм наглядом йому нічого не 
загрожує. 

— Зате смерть загрожує тобі, — сказав Раймонд 
де Торн, що мовчав до цього, — бо асасин, який полює 
за рубіном, про це зовсім не знає. 

— Всі ми станемо перед Богом, — філософськи 
зауважила дівчина та відправилася в госпіталь. 
Раймонд де Торн замислено пройшовся по маленькій 
келії, в якій вони проживали з сержантом, та запитав 
його: — Як ти думаєш, мені знайдеться робота в 
госпіталі? 

— Знайдеться, горщики носити, — посміхнувся 
Гуго де Монтегю. 

— Будь-яка робота на благо, — сказав Раймонд 
де Торн, пристібнув свого меча та відправився в 
госпіталь. Старша сестра-господиня із задоволенням 
навантажила його важкою роботою, так що він цілий 
день тягав воду з колодязя, носив злощасні нічні 
горщики, переносив поранених та масажував їх 
пошкоджені спини. Щоб він не робив, його погляд 
незмінно переслідував Марію. Це помітила сестра-
господиня та строго запитала у Марії:  

— Він, що, хоче забрати тебе з монастиря? 
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— Ні! Що ти! Він дуже хороший друг, — покрилася 
рум'янцем Марія. Сестра-господиня з сумнівом похитала 
головою, але клопоти по господарству відвернули її від 
Марії та її охоронця. Така ідилія тривала недовго. 
Сталася чорна п'ятниця. В той день Марія приймала 
нових поранених, привезених з Тіра, але ніщо не 
віщувало про небезпеку. Вже звично Раймонд де Торн 
допомагав сестрі-господині, яка стала довіряти йому 
складніші завдання: догляд за хворими. Погляди, які 
кидав брат Раймонд на Марію, вже не бентежили 
сестру-господиню, бо юнак, окрім поглядів, не дозволяв 
щодо Марії нічого поганого. Марія змінювала бинти 
закривавленому смаглявому лицареві з ордена святого 
Самсона, що видно було по його плащу. Його груди 
перетинав величезний кривавий шрам й Раймонд де 
Торн дивувався, як цей нещасний до сих пір живий. 
Марія зосереджено накладала нову пов'язку, коли 
Раймонда змусили винести миску з брудною водою. 
Марія глянула в очі хворого та завмерла на місці, точно 
заворожена. Хворий з жахливою раною на грудях, який 
до цього зображав страждання, дивився в її очі 
нерухомим поглядом своїх темних зіниць та поклав свою 
руку на її шию й тихо запитав: — Де знаходиться рубін? 

— У мене його немає, — сказала Марія, попри те, 
що намагалася стиснути свої зуби, щоб не 
проговоритися. 

— Де знаходиться рубін? — тихо, але 
наполегливо сказав хворий, а Марія з жахом його 
впізнала – це був ненависний Хасан аль-Каїн. У неї все 
попливло перед очима, а на шиї розгорілося пекуче 
полум’я, яке поширилося на все тіло і їй стало душно та 
боляче, жарко та страшно. Крізь туман вона знову 
почула: «Де знаходиться рубін?» — а біль стала 
нестерпною та захопила все її єство. Вона закричала, 
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але ніхто її не чув, бо вона стала німою, як риба. «Де 
знаходиться рубін?» — болем в голові спалахнуло 
єдине питання та вивернуло її душу, а вересклива 
пилка, що смикала болем за нерви, знову та знову 
видавала: «Де знаходиться рубін?» 

— У Гуго ... — пробелькотіла вона, щоб позбутися 
болю, бо в цю мить не розуміла, що творить. Раптом, 
біль відступила й вона почула команду: «Спи!» — яка 
прозвучала, як наказ. Сон, як порятунок, затягнув її у 
каламутну глибину, де вона й залишилася та 
відключилася від дійсності. Коли Раймонд повернувся в 
палату, то відразу побачив Марію, що задрімала на 
ліжку. Раймонд з розчуленням дивився на неї: 
«Заробилася, бідна!» — та окинув поглядом палату, бо 
відчув, що чогось не вистачає. Госпітальєр уважно 
оглянув всі ліжка та зрозумів – пропав новий хворий з 
величезним шрамом на грудях. Спантеличений цим, 
Раймонд кинувся до Марії та повернув її обличчя до 
себе. Дівчина не прокинулася, а Раймонд, з 
завмиранням серця, прислухався до її подиху. 
Госпітальєр з подивом констатував, що дівчина спить. 
«Що ж мені робити?» — трохи розгублено подумав 
Раймонд. Якби справа стосувалася його життя, то він би 
знав, що робити, а у випадку з дівчиною зніяковів, як 
хлопчисько. Втім, довго міркувати він собі не дозволив 
та вирішив забрати Марію до своєї келії, яку вони 
знімали разом з Гуго, щоб вона спала під наглядом. Він 
схопив її на руки та поніс її з палати, супроводжуваний 
обуреними криками сестри-господині, яка не розуміла, 
як можна спати вдень, та що це виробляє лицар-
госпітальєр. Коли він увійшов до келії, то його очі 
завмерли від жаху. Він багато чого побачив на віку, але 
серце здригнулося, коли Раймонд побачив Гуго – його 
груди перетинала глибока кривава борозна. Скрізь в 
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кімнаті виднілися сліди боротьби: всі стіни окроплені 
кров'ю, а одна дерев'яне ліжко розбите вщент. Гуго 
лежав на підлозі в кутку келії, а біля його руки валялася 
закоркована пляшка вина. Мабуть, перед нападом Гуго 
хотів випити, але не встиг. Раймонд накинув на тіло 
простирадло та вийшов з Марією на руках. Не встиг він 
покинути приміщення, як натрапив на госпітальєра, Жан 
ле Мена, із сусідньої келії, який радісно вигукнув: 

— Слава Богу, що я вас побачив. Гуго передав 
Марії хлібець, а я не знайшов її в госпіталі. 

Він віддав в руки Раймонда злегка підсохлу булку, 
яка в даній ситуації була не до місця. Раймонд 
машинально сунув її в кишеню, а Жан ле Мен здивовано 
подивився на сплячу Марію. 

— Що з нею? — запитав він. 
— Спить, — відповів Раймонд та попросив сусіда: 

— Ти можеш поховати Гуго? 
Жан заглянув в їх келію та побілів обличчям. 

Раймонд витягнув з кишені жменю монет, але сусід 
відвів його руку та повідомив, що покійний і його друг. 

— Я знаю, хто це зробив, — сказав Жан, а 
Раймонд йому відповів: — Я теж знаю. 

Раймонд, з Марією на руках, вирушив до воріт 
фортеці, де змовився з греком, який відвіз їх в порт 
Ліміссо. Венеціанський корабель «Святий Петроній» 
збирався покинути порт, коли до трапу підбіг Раймонд з 
Марією на руках. 

— Ви берете пасажирів? — запитав він у капітана. 
— Беремо, якщо вони не крадуть наречених, — 

весело відповів капітан Доменіко та з цікавістю 
розглядав лицаря-госпітальєра, а потім дав команду 
прибрати швартови. 

Їм виділили каюту й Раймонд поклав Марію на 
бічне ліжко, а сам опустився на коліна та завмер, бо 
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запитував у Бога благословення. Він залишився один, 
щоб оберігати Марію, а рубін поза зоною їх досяжності. 
Асасин, що забрав у Гуго рубін, ймовірно, давно втік з 
Кіпру та вирушив на свою батьківщину. Як не сумно, 
вони не дотримали слова, даного маршалу Матьє де 
Клермону. Раймонд де Торн подумав, що йому варто 
відмовитися від звання лицаря-госпітальєра. Він так і 
заснув та схилився на ліжко, а коли прокинувся, то в 
ілюмінаторі грали сонячні зайчики від хвиль. 

Марія прокинулася несподівано, але Раймонд 
зрадів, точно йому самому повернули життя. Марія 
відчула коливання корпусу корабля та здивовано 
запитала: — Де ми?  

— На кораблі, — відповів Раймонд та зачаївся, бо 
далі підуть важкі питання. 

— А де брат Гуго? — запитала Марія та 
спохмурніла: її пам'ять послужливо нагадала вчорашній 
день. 

— Це я винна, — сказала Марія та залилася 
сльозами. 

— У тому, що сталося, твоєї провини немає, — 
сказав Раймонд та обійняв сестру Марію, — моя вина 
більше – я тебе не захистив. 

Він розповів, що знав, а потім вони стояли та 
звинувачували себе в душі, після чого Раймонд згадав 
та поліз в кишеню, звідки дістав засохлу булочку. 

— Це тобі передав Гуго, — сказав він, а у Марії 
ще більше потекли сльози. Вона відщипнула шматочок 
хліба та пожувала, немов віддавала данину своєму 
хороброму другу. Госпітальєр теж відщипнув шматочок 
булочки, жував та опустив очі на хлібець – останній 
подарунок Гуго. Раптом, Раймонд помітив червону 
іскорку, що промайнула в булочці, та подумав, що в ній 
начинка з червоної ягоди. Коли він підніс її до світла, то 
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побачив, що з булочки стирчить шматочок шкіряного 
ремінця. Він потягнув його та витягнув з булочки серце з 
рубіна. Марія, здивована фокусом Раймонда, у всі очі 
дивилася на нього та нічого не розуміла. Він і сам не 
зрозумів спочатку, а потім догадався, що Гуго, мабуть, 
помітив Хасана аль-Каїна раніше, а тоді запхав рубін в 
булочку та віддав її Жан ле Мену, який ні про що не 
підозрював та проходив мимо. Після чого Гуго прийняв 
бій з асасином. 

*** 

Хасан аль-Каїн стояв на палубі, спирався на 

поручні та дивився на портову суєту, освітлену сонцем. 
Поруч, борт до борту, гойдався на хвилях венеціанський 
корабель із золотим гербом на кормі, який теж збирався 
відпливати. Засмаглий капітан підганяв матросів, які 
вантажили останні бочки в трюм. Патрон, з парою 
матросів, порався біля косого вітрила фок-щогли та 
вивіряв галс25, щоб витягнути корабель на рейд. Хасан 
відвернувся від борта та став спостерігати, як 
вибирають якоря на його судні, яке звільнилося від пут 
та повільно дрейфувало в море. 

Вперше його краяли сумніви. 
Він смикав на шиї золотий ланцюжок, що дістався 

йому від маршала Матьє де Клермона, та на якому 
колись висів Рубін Милосердя та думав про те, що він 
зробив неправильно. Не підлягало сумніву, що у дурної 
трійки госпітальєрів та у святенниці-монашки не було 
жодних шансів втекти від Хасана аль-Каїна. Істинно і те, 
що у них не було рубіна. Його, Хасан аль-Каїна, пустили 
по помилковому сліду та змусили гнатися за міражем. 
Яка нормальна людина наважиться довірити реліквію 

                                                 
25  галс — рух судна щодо вітру 
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жінці-черниці та трьом балбесам госпітальєрам, яких 
обвести навколо пальця – раз плюнути. Він згадав 
обличчя сержанта, Гуго де Монтегю, який, коли 
відбивався від ударів шаблі Хасана, несамовито сміявся 
та кричав: «Обдурив! Обдурив!» — чим і заслужив 
смерть, бо не варто нагадувати асасину про його 
помилки. У нитки два кінці і якщо один веде в глухий кут, 
потрібно повернутися до початку. Йому слід 
повернутися в Акко та відновити пошуки звідти, 
можливо, маршал віддав рубін в інші руки. Про четвірку 
можна забути: товстого Дюдона де Компса він убив у 
Сідоні, черниця буде спати вічним сном, поки не згасне, 
сержанта Хасан убив у келії, бо розпанахав йому груди, 
а гордовитий Раймонд де Торн з горя вип'є отруєне вино 
в пляшці, залишеній на підлозі біля Гуго де Монтегю.  

Правда, Хасан аль-Каїн не знав, що коли натиснув 
на шиї Марії-Агнес-Катрін де Морель потрібну точку, 
його палець здригнувся, від чого вона заснула не так, як 
потрібно. Та не знав і про те, що Раймонд де Торн не п'є 
вино, бо від цього продукту у нього виникає висип по 
всьому тілу.  

Корабель виплив на рейд порту Ліміссо і матроси 
розгортали вітрила, щоб віддатися береговому 
попутному бризу, а Хасан аль-Каїн окинув поглядом 
порт, ніби запам'ятовував кожну рисочку. До 
венеціанського корабля, який стояв по сусідству в порту, 
нісся якийсь запізнілий пасажир, з вантажем на руках. 
Незнайомець вибіг сходнями й Хасан чомусь зі 
співчуттям подумав: «Встиг!» — бо розглядав побачене, 
як перегони арабських жеребців. 

*** 

Він прийшов до тями вночі. Витягнув з кишені 

кресало та на дотик знайшов свічку, що звалилися зі 
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столу на підлогу, яку відразу запалив. У кімнаті повний 
безлад, тільки посередині хтось прибрав сміття та уклав 
його. 

«Дякувати Богу, що в чистоті!» — подякував 
незнайомця сержанта Гуго та відразу побачив його. 
Навпроти упирався на стіну та хропів сусід, Жан ле Мен, 
в руках якого Гуго помітив чотки. Мабуть, відспівував 
покійного Гуго де Монтегю, та так і заснув. «Це, що ж, 
живим хотів мене поховати?» — обурився Гуго та 
опустив погляд на свою рану. Вид розверзлої та 
закривавленої плоті не порадував його, але, слава Богу, 
Гуго залишився у свідомості. Він не став будити Жана 
ле Мена, а почав ритися в розкиданому мішку зі своїми 
речами. Він не мав при собі учнів, бо їх потрібно 
годувати зі своєї кишені, тому все добро носив з собою. 
Гуго покопався в мішку, знайшов кістяну голку та тонку 
нитку, а потім почав себе зашивати. Упевненості в тому, 
що це зробить Жан ле Мен, у нього не було, тому він 
поклався на себе. Перший прокол викликав такий біль, 
що Гуго ледь не завив, як звір, а на очі набігли сльози. 
Гюго продовжував дякувати Богові за те, що той дав 
йому ще один шанс на життя та робив великі стібки, 
тому шрам ставав грубим та кострубатим. Втім, краса 
тіла в дану хвилину Гуго не турбувала, бо він намагався 
швидше закінчити свою криваву роботу.  

Коли сержант закінчив шити, то трохи відпочив, а 
потім витягнув з мішка скляну посудину, закриту 
пробкою. Еліксир, що містився в ньому, складався з 
живої води та фіолетового каменю з Везувію, який 
бовтався в посудині. Гуго не шкодував живої води, 
полив шов на кривавій рані та закричав, бо вже не 
стримував себе. Жан ле Мен схопився, як божевільний, 
та широко відкрив очі, а перстом вказував  на Гуго та 
кричав: «Диявол! Диявол!». 
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— Заспокойся, це я, Гуго! — кволим голосом 
пробелькотів сержант і його тихий голос подіяв краще 
крику – Жан окинув поглядом шов через всі груди та 
запитав: — Ти, що, сам себе зашив? 

Гуго не став пояснювати очевидне, а запитав у 
Жана: — Ти віддав хлібець Марії? 

— Так, коли тебе виявив Раймонд де Торн, — 
сказав Жан, помацав сержанта та переконався, що Гуго 
більш ніж живий. 

— Де він зараз? — запитав зраділий сержант, і 
Жан відразу відповів: — Він, разом з Марією, 
відправився в порт Ліміссо. 

«Добре, точно так же я зробив би сам!» — 
подумав сержант, але, все ж, докорив Раймонда де 
Торна: «Що ж ти не придивився до мене? Адже, я 
живий!» 

— Відсвяткуймо твоє воскресіння, — сказав Жан 
ле Мен та простягнув руку до пляшки в кутку. 

— Зараз не час пити, — сказав Гуго та відкинув 
пляшку, яка невідомо звідки з'явилася, а потім 
спробував встати. Жан допоміг та запитав, куди 
збирається йти сержант у глуху ніч. 

— У порт Ліміссо, — відповів сержант. 
— Дозволь, я допоможу тобі, — сказав Жан ле 

Мен, бо занудьгував у фортеці, тож сержант змушений 
був погодитися. Вони дошкандибали до воріт фортеці, 
які на ніч були закриті. Просити варту їх відкрити не 
мало сенсу, бо пішки вони не дійдуть, а попутний 
транспорт поїде тільки вранці. Правда, до ранку 
залишалося зовсім недовго, бо небо на сході вже злегка 
посвітлішало та приглушило зоряний розсип. 

Очікування допомогло знайти візок, яким 
привезла пораненого, але її їздовий забарився й ворота 
закрили, тому довелося залишитися до ранку. Пасажири 
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на зворотний шлях були дуже до речі, й сержант, з 
допомогою Жана, завалився на візок та поспав до ранку. 
Прокинувся він від того, що колесо наскочило на купину 
й Гуго де Монтегю здорово трусонуло. Рана 
відгукнулася болем і він прокинувся та сів зручніше. 
Місцевість навколо, покрита мізерною рослинністю, не 
викликала радісних відчуттів, а виноградники, посаджені 
смугами, тільки злегка манили очі присипаною пилом 
зеленню. 

Землетрус, який стався з півсотню років тому, 
кругом залишив свої сліди, а нещасне місто Ліміссо 
зруйнував повністю. Нові споруди, зроблені без всяких 
міських планів, не дотримувалися пропорцій між собою, 
а вулиці були потворно криві. Тільки порт, відбудований 
першим, відрізнявся своєю функціональністю, а решта 
споруджували, як заманеться. Сержант розрахувався з 
їздовим та пройшовся вздовж пірсу, бо виглядав того, 
хто може щось знати про кораблі, які вчора відчалили. 
Його гострий погляд запримітив зграйку хлопчаків, по 
всій видимості, бездомних та ще не проданих у рабство, 
що в даних краях справа дуже ймовірна. Заповзятливий 
хлопець років п'ятнадцяти, вже не хлопчик, а юнак, 
нехай не вселяв довіри, але міг знати, на який корабель 
сів Раймонд де Торн. Він поманив його пальцем і юнак 
підійшов легкою ходою, бо зберігав гідність, як істинний 
дож. 

— Якщо ти зможеш мені допомогти, я тобі дам 
ціле сольдо, — сказав Гуго де Монтегю, а очі у хлопця 
загорілися. 

— Слухаю, пане, — сказав він та схилив голову й 
пустотливо блиснув очима. 
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— Я хочу знати, на який корабель сів лицар-

госпітальєр та черниця, — сказав сержант та уважно 
подивився в очі хлопчика. 

— Лицар-госпітальєр, з черницею на руках, сів на 
корабель «Святий Петроній». Капітан судна – Доменіко 
Секьявро з Венеції, — чітко доповів юнак та не відвів 
погляд. 

— Що означає «на руках»? — не зрозумів Гуго де 
Монтегю та грізно глянув на юнака. 

— Я забув тобі сказати, Гуго, що Марія спала на 
руках Раймонда, — промовив Жан ле Мен зовсім 
спокійним голосом. 

— Що означає, спала? — не зрозумів Гуго: — 
Серед білого дня? 

Жан ле Мен не міг нічого додати. 
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— Якщо дозволите, пане, — сказав юнак і Гуго 
кивнув головою, — мені здається, вона була без 
свідомості. 

Гуго присів на причальний камінь, бо зрозумів, що 
зустріч з асасином для Марії не пройшла безслідно. 

— Можливо, ти знаєш, куди відправився 
корабель? — задумливо запитав Гуго де Монтегю та 
глянув на юнака. 

— Це буде вам коштувати ще одне сольдо, — 
промовив юнак, а сержант негайно простягнув йому 
долоню з двома монетами. Юнак не чекав швидкої 
згоди, тому знітився та скоромовкою сказав: — Мені не 
потрібні гроші, якщо візьмете мене з собою. 

Гуго де Монтегю уважно подивився на юнака, а 
потім сказав: — Я не можу тебе взяти з собою, бо не 
маю чим тебе годувати. 

— Я можу підробляти юнгою на кораблі, — 
промовив юнак. 

— Нумо, візьмемо хлопця, аж надто він жвавий, — 
сказав Жан ле Мен і це вирішило сумніви сержанта. 

— Ей ти! — крикнув Гуго де Монтегю і юнак 
повернувся. 

— Мене звати Адоніс, — повідомив він, коли 
підійшов до сержанта, — а ваш друг поплив в Понт. 

— Куди їх, до біса, понесло, прости Господи, — 
розсердився Гуго де Монтегю, бо розумів, що серед 
сарацинів захистити Марію не так-то просто. 

— Якщо ми поспішаємо, то встигнемо на корабель 
«Надія», який відправляється туди ж, — повідомив 
Адоніс та першим побіг по пірсу в напрямку корабля, що 
стояв окремо. 

*** 
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Після розмови з невідомим арабом, який 

цікавився друзями убитого, монах повернувся до 
церкви, схилив голову та тричі прочитав молитву за 
упокій душі раба божого Дюдона, а потім вирішив, що 
виконав свою місію, тому поліз в кишеню чорної 
засаленої ряси та витягнув шматок хліба з шинкою. В 
повітрі, крім запаху ладану, рознеслися спокусливі 
міазми гостро пахучого м'яса, що поганять лоно церкви, 
але заспокоюють душу ченця. Він стікав слиною та вже 
хотів вгризтися зубами в спокусливі смакоту, як почув 
тихе: «Дай!»  

«Демони!» — подумав чернець, хоча лоно церкви 
не їхня парафія. Проте, він подумав, що тут його демони 
не подужають, то знову роззявив рота, бо збирався 
відкусити великий шматок. «І мені дай!» — наполегливо 
повторив тихий голос, а чернець заклопотано 
обернувся, бо вважав, що над ним жартує його 
напарник, якого він змінив з ранку. У храмі нікого не було 
і чернець знову подумав: «Демони!» Він відразу 
покаявся у своїх гріхах, в тому числі в обжерливості, а 
коли закінчив з умиротвореною душею, то знову підніс 
до рота свій сніданок. 

— Дай шматочок, скнара, — сказав трохи 
зміцнілий голос і чернець від обурення встав. На нього 
дивився небіжчик, вірніше не на його обличчя, а на 
шматок хліба та шинки в його руках. Чернець бачив 
всяке, але небіжчиків, що ожили – ніколи. 

— Покійний, мертвим не годиться їсти, — сказав 
монах та вгризся в м'ясо, бо вважав, що нанюхався 
пахощів, тому спостерігає галюцинацію. 

— Дай хоч шматочок, зараза, — просив небіжчик, 
але чернець не слухав та швидко знищував сніданок. 
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— Господь велів ділитися, — прогарчав небіжчик 
та встав з труни й перевернув її на підлогу. Дюдон де 
Компс вирвав у ченця останній шматочок хліба та крихту 
м'яса, кинув все в рот та не ковтав, бо смакував. 

— Скільки тобі заплатили за похорон? — діловито 
запитав Дюдон і монах чесно відповів: — Дванадцять 
сольдо. 

— Не бреши!? — здивувався Дюдон щедрості 
своїх друзів. Чернець витягнув з кишені монети й 
госпітальєр порахував. Він ще раз здивувався та згріб 
половину монет з руки занімілого ченця та сказав: — 
Похорони скасовуються. 

З цими словами він покинув церкву. Пузо боліло. 
Хасан аль-Каїн, негідник, проткнув його своїм 
кинджалом та подумав, що вбив, бо у Дюдон де Компса 
від рани стався напад, від чого його паралізувало. Таке з 
ним траплялося й раніше, після того, як упертий батько 
протримав його всю ніч на морозі, бо виховував в ньому 
характер. Тільки з волі батька він відправився на схід 
захищати віру Христову. Правда, сухий та спекотний 
клімат не часто нагадував йому про хворобу, й Дюдону 
тут подобалося, особливо східна кухня. Оскільки Дюдон 
вважав себе потерпілим за віру, то ніколи не відмовляв 
собі в малому гріху – обжерливості. 

У Сідоні було неспокійно. 
Недобрі вісті обганяли гінців, лякали жертвами та 

руйнуванням. Вістей з Акко не приходило, але з 
арабських джерел стало відомо, що місто захопили 
мамелюками та всіх, хто лишився, вирізали, а дітей та 
жінок повели в рабство. Тир здався без бою, але 
християн ніхто не щадив та рівняв бідних з вельможами. 
Втім, Дюдону де Компсу немає діла до чуток, бо він, в 
першу чергу, вгамував свій голод, а потім відправився у 



Реплікація друга. Марія 
 

66 

фортецю. Знайомі тамплієри, які стояли біля воріт, 
побачили його та здивовано вигукнули: — Ти ж помер !? 

— Такі, як я, не вмирають, а пухнуть від голоду, — 
пожартував над собою Дюдон, а тамплієри весело 
зареготали. У фортеці він дізнався, що сержант, Марія 
та Раймонд де Торн попливли на Кіпр. Через пару днів 
туди відправлявся корабель, а поки він сходив в 
лазарет, де сестри перебинтували йому пузо та 
висловили йому докір, бо витратили на цю справу всі 
бинти, що були в запасі. Дюдон слухав їхні жарти та 
посміхався, бо його друзі в безпеці, а на себе йому 
давно наплювати. Він встиг добре пообідати в фортеці, 
бо отримав норму і за вчорашній день, а потім сходив на 
базар та накупив їжі, нехай і простої, але ситної. 

Він кілька днів відпочив та зійшов на корабель. 
Почуття виконаного обов'язку вже не картало його душу, 
ось тільки трохи боліла рана, придавлена зсередини 
продуктами, що знаходилися у череві. Він не особливо 
вибирав, але знайшов собі тихе містечко на другій 
палубі, а коли корабель відчалив – заснув. Йому 
снилася Марія, що годувала його зі своїх рук, від чого він 
розплакався та замочив казенну подушку. Він 
перекинувся на інший бік та мало не зачепив рану, яка 
відгукнулася тупим болем та нагадала про те, що 
сталося в битві з Хасан аль-Каїном. Той схилився над 
поваленим Дюдоном та встромив у нього гострий 
погляд, а тоді з шипінням, немов змія, сказав: «Я заберу 
у тебе Марію!» «Не візьмеш!» — вигукнув Дюдон та 
відчув, що змія його паралізує та дивиться прямо йому в 
очі. «Знову!» — обурився Дюдон та вирвався, а Хасан 
нахабно запитав:  

— Ти на сніданок йдеш, чи я заберу твою норму. 
Ошелешений Дюдон де Компс схопився. На нього 

дивився знайомий госпітальєр і Дюдон остаточно 
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прокинувся. Разом вони відправилися до столу на цій же 
палубі, де кожний отримав належну йому норму 
вареного м'яса, цілий фунт, та пару хлібів, а в глиняних 
горнятках пінилося молоде вино. Розправитися зі 
сніданком – справа хвилини, а потім вони попрямували 
на верхню палубу та милувалися морськими 
краєвидами. Зустрічним курсом йшов генуезький неф з 
купцями. Сильний вітер лякав пасажирів, і вони 
ховалися на другій палубі, але кілька, найсміливіших, 
дивилися на зустрічне судно. Коли кораблі розходилися 
бортами, а капітани вітали один одного помахом руки, 
Дюдон де Компс запримітив на зустрічному кораблі 
знайому фігуру й у нього похололо в душі. Там, на 
відстані пару кабельтов, знаходився Хасан ібн Алі аль-
Каїн, який байдужим поглядом ковзнув по фігурі Дюдона. 
Щось його зацікавило, і він подивився ще раз, а потім 
байдуже відвернувся. У Дюдона де Компса похололо в 
душі, бо він боявся не за себе, а за своїх друзів. 
Корабель, якщо судити по курсу, йшов з Кіпру, що 
найбільше не сподобалося госпітальєру. 

Після цієї події у Дюдона зовсім пропав апетит, 
хіба що сухарі, які він напружено гриз, рятували його від 
голоду. Коли корабель кинув якір в порту Ліміссо, він 
першим втік по незакріпленому трапу та трохи його не 
перевернув. Він купив ослика, видерся на нього та 
квапив всю дорогу до фортеці Колоссі, де, як він думав, 
знаходяться його друзі. Його появу брати-госпітальєри 
зустріли з подивом, бо вважали його загиблим, а щодо 
його друзів розповідали казки. 

З того, що він дізнався, виходило, що першим з 
фортеці поїхав Раймонд де Торн з мертвої Марією на 
руках. «Може, пораненої?» — з надією подумав Дюдон 
де Компс, бо не було сенсу везти кудись мертву Марію. 
Другим, за розповідями, поїхав сержант Гуго де 
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Монтегю, причому, перед цим, його вбили, а потім він 
чудесним чином ожив. «Так само як і я!» — збуджено 
подумав Дюдон та прочитав молитву, як данину Богу. 
Свідки говорили, що сержант забрав з собою 
госпітальєра Жана ле Мена та поїхав в порт Ліміссо. 

Коли Дюдон де Компс дізнався про це, то на ніч 
відправився в дорогу, щоб продовжити пошуки в порту. 
Добре, що він не продав свого ослика, який прямо мріяв, 
щоб на нього видерлася стокілограмова туша та 
підганяла його лозинкою. До честі ослика, він, ймовірно, 
не один раз ходив цим шляхом, бо непроглядна темінь 
не заважала йому йти по маршруту. Бажання скинути 
свого їздця в прірву не покидало ослика на протязі 
всього шляху, але благородна тварина доставила 
важкий вантаж в Ліміссо. Ослика Дюдон де Компс за 
безцінь продав колишньому господареві, який не 
перший раз купував його назад. У порту він так би нічого 
й не дізнався, якби не зграйка обірваних хлопчаків, які 
підбігли до Дюдону та навперебій запитували: — 
Шановний пане не бажає взяти з собою хлопчика. 

Дюдон де Компс розпитав дрібноту та щедро 
обдарував претендентів на роль слуги. З розповідей 
виходило, що сержанта Гуго де Монтегю та Жан ле Мен 
взяли хлопчика у служіння та відпливли в Понт. Коли він 
запитав про жінку та лицаря-госпітальєра, то хлопчики 
закивали головою та підтвердили, що лицар теж поплив 
в Понт. «Що вони забули в цьому північному морі?» — 
подумав Дюдон де Компс, бо знав тільки те, що навколо 
цього моря живуть дикуни. 

Попутного корабля, який бажає відплисти в Понт, 
госпітальєру довелося чекати цілий тиждень, але те, що 
друзі його цілі, дозволяло Дюдону зі спокійною душею 
зайнятися гріхом – обжерливістю. 

*** 
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Найсмішніше, що Раймонд не знав, в який бік йде 

корабель. Він вийшов на палубу, щоб познайомитися з 
капітаном корабля. Його звали Доменіко Секьявро і 
Раймонд де Торн представився та запитав у капітана, 
куди йде корабель. Венеціанець уважно подивився на 
госпітальєрів та повідомив: — Ми йдемо в Тану26. 

Дивна назва нічого не говорило Раймонду. Він 
туманно пам'ятав, що це місце знаходиться десь в дикій 
Тартарії. «Нічого нас занесло!» — подумав Раймонд та 
розмірковував про те, добре це, чи погано. У підсумку, 
прийшов до думки, що місце свого поселення вони 
виберуть під час подорожі. Капітан уважно стежив за 
обличчям госпітальєра, немов збирався прочитати його 
думки, а потім сказав: — Мені слід знати, за якими 
справами пливуть пасажири, в іншому ви вільні 
розпоряджатися собою, як знаєте. 

— Ми поширюємо Христову віру, — повідомив 
Раймонд, а венеціанець посміхнувся, показав на меч 
госпітальєра та запитав: — Розповсюджує за допомогою 
меча? 

— Шляхи Господні невідомі, — смиренно сказав 
Раймонд та опустив очі. На палубу вийшла сестра 
Марія, яка мружилась від сонця та привіталася з 
капітаном, а команду благословила на безпечне 
плавання. Засмагла команда судна була схожа, скоріше, 
на піратів, ніж на матросів, а коли вони, як сороки, 
говорили на своєму музичному діалекті, то Марію так і 
тягнуло засміятися. Проте, нову пасажирку проводжали 

                                                 
26  Тана — генуезька торгова фортеця. Раніше – 
давньогрецька колонія Танаїс. Середньовічне місто на лівому 
березі Дону, в районі сучасного міста Азов (Ростовська 
область РФ) 
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з цікавістю, але цілком по-дружньому, бо вважали її 
родичкою капітана. 

— Як гарно! — сказала Марія, підійшла до 
Раймонда де Торна та з жалем додала: — Шкода, що 
цього не бачить ні брат Гуго, ні брат Дюдон. 

Раймонду й самому не вистачало сержанта та 
Дюдона де Компса, бо з ними він міцно здружився ще в 
фортеці Акко. 

— Обід в моїй каюті, — повідомив капітан 
Доменіко та провів їх поглядом. Вони спустилися в 
каюту та помолилися за своїх друзів, тому на душі стало 
трохи чистіше та світліше. Раймонд де Торн з гіркотою 
думав про те, що йому одному доведеться відповідати 
за безпеку сестри Марії. Слід знайти тихе місце де-
небудь в Східної Римської імперії та очікувати, якщо за 
рубіном хто-небудь з'явиться. Правда, в те, що за даною 
реліквією, як говорив маршал Матьє де Клермон, хтось 
з'явиться, Раймонд не вірив. Попри своє невір'я, 
госпітальєр збирався в точності виконувати те, що йому 
веліли, та захищати сестру Марію до кінця днів своїх. 
Те, що сестра Марія йому подобалася, він спробував 
приховати молитвою, яку прочитав для зміцнення своєї 
душевної рівноваги. Дні потягнулися за днями й Марія, 
разом з госпітальєром, звикла до звичайного розкладу 
корабля, якщо не брати до уваги походу в гальюн, куди 
ніяковіла ходити удень. Вона відправлялася на ніс 
корабля в супроводі брата Раймонда після того, коли 
команда засипала. Капітан дізнався про такий конфуз та 
наказав лівий гальюн закрити для команди та обладнати 
тільки для дами, що матроси з задоволенням зробили, 
бо спорудили перегородку та дверцята. 

Довге плавання дозволяє дізнатися багато про 
команду та її капітана. Попри те, що останній ставився 
до своїх пасажирів з привітністю, а в манерах 
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відрізнявся люб'язністю, рідкі, зовсім непуританські 
погляди, які кидав капітан на Марію, бо думав, що за 
ним не спостерігають, лякали Раймонда де Торна своєї 
непристойністю. Капітан вів часті розмови з Марією на 
релігійні теми та дозволяв собі відходити від догматів 
віри, чим викликав у Марії щире бажання наставити  
душу, що заблукала. На думку Раймонда, капітан надто 
багато часу приділяв сестрі Марії та підозрював, що 
інтерес у нього зовсім не богоугодний, а належать до 
пристрастей мирських. Раймонд спостерігав за цим та 
відчував, що всередині у нього підіймається гаряча 
ревнива хвиля. Корабель віз в Тану тюки одягу, рулони 
камлоту, сироп ріжкового дерева в амфорах з Кіпру, 
срібний та золотий посуд з Венеції, жіночі шовкові 
вбрання з Сирії, оливкову олію з Тоскани, сукно з 
Ломбардії, амбру з Андалусії та, навіть, кілька бивнів з 
Африки. У ящиках на носі зберігалися різні прянощі: 
гвоздика; чорний та червоний перець, імбир, кориця, 
мускатний горіх. Капітан перераховував, те, що він везе, 
з деякою гордістю називав черговий вантаж та 
спостерігав за реакцією Марії.  

Все це добро, як і корабель, належало третьому 
пасажирові, купцеві з Венеції Мікеле Дандоло, який 
відрізнявся скромністю та обідав у себе в каюті сам на 
сам. Під час своїх прогулянок по кораблю він ні з ким не 
розмовляв, а моряки воліли мовчати при його появі та 
полегшено зітхали, коли він йшов собі в каюту, поруч з 
капітанською. З іншого боку від житла капітана 
перебувала каюта Марії та Раймонда. Капітан Доменіко, 
коли запрошував до себе на обід, зазвичай, стукав у 
перегородку. Через кілька тижнів судно минуло безліч 
островів, після чого корабель став триматися правого 
берега та зайшов в Геллеспонт. Венеціанський купець 
Мікеле Дандоло, що досі сидів у каюті, підбадьорився та 
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надів темно-червоний оксамитовий костюм, бо очікував 
прибуття корабля в Авидос. З візантійською митницею 
ніхто сваритися не бажав, бо нелегальне ввезення 
товару погрожувало конфіскацією корабля, «Святого 
Петронія». 

Мікеле Дандоло збирався продати частину товару 
на традиційному панігірі 27  в Авидосі, крім того, хотів 
придивитися до товарів, який слід прикупити для 
продажу в Кафі28. Кілька матросів, за розпорядженням 
капітана Доменіко, купець Мікеле Дандоло забирав із 
собою. Наскільки зрозумів Раймонд де Торн, матроси 
торгували під наглядом купця та отримували за це якусь 
мзду, що, ймовірно, робили не раз. Раймонду 
здавалося, що моряки доводяться капітану родичами. 
Те ж саме стосувалося й Мікеле Дандоло, який 
поводився з капітаном цілком по-свійськи, а іноді, як чув 
Раймонд, вони випивали вдвох пляшку вина. 
Госпітальєра теж запрошували, але він відмовився, бо 
для нього спиртні напої – отрута. Він не знав, повірили 
йому, чи ні, але після цього капітан тримався з ним 
підкреслено коректно. У Авидосі затрималися на кілька 
днів, й Раймонд де Торн наважився сходити з Марією в 
місто. Вони не викликали особливого інтересу у 
багатоликого натовпу, що говорило на всіх мовах 
Середземномор'я, тільки білі хрести на чорному плащі 
Раймонда викликали у перехожих здивовані погляди. 

 Попри те, що пройшло багато років після 
хрестового походу на Константинополь, хрестоносців в 
місті не любили. Раймонд спостерігав жваве місто та  
знову подумав про те, чи не лишитися їм тут, в Східної 

                                                 
27   панігір — всенародне свято, ярмарок, ринок, місце, де 
запасаються товарами, продовольством (Візантія). 
28   Кафа - порт в Криму, нині Феодосія. 
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Римської імперії, звідки легко дістатися в будь-яку точку 
світу. Правда, така легкість загрожувала тим, що їх може 
знайти асасин Хасан аль-Каїн, з яким, в присутності 
Марії, Раймонд де Торн не бажав зустрічатися.  

Раймонд розмірковував про це та розумів, що їм 
доведеться подорожувати далі, щоб знайти більш 
зручне та безпечне місце. Іноді його відвідувала думка, 
що за Рубіном Милосердя ніхто не прийде, а слова 
маршала Матьє де Клермон – гарячкове марення 
пораненої людини. Пройшли кілька днів і Мікеле 
Дандоло закінчив торгові справи. Корабель підняв якір, 
розправив вітрила та йшов далі по Пропонтиду, бо 
прямував до столиці Східної Римської імперії, 
Константинополя. Госпітальєр розповідав за обідом про 
свої відвідини Авидоса та запитав у капітана Доменіко 
Секьявро про підозрілі погляди городян при вигляді його 
хреста. 

— Тут проповідують православ'я та не люблять 
хрестоносців, — повідомив Доменіко, а потім примружив 
очі та запитав: — Наскільки я зрозумів, ви від когось 
ховаєтесь? Вам слід змінити одяг, інакше вас легко 
простежити. 

Раймонд промовчав, а Марія, почервоніла та 
низько схилила голову. Госпітальєр знав, що капітан має 
рацію, та з досадою подумав про те, що не здогадався 
про це сам. Коли обід закінчився, й вони з Марією 
повернулися у свою каюту, то через деякий час почули 
стукіт у стінку. Стривожені, Раймонд та Марія 
повернулися в каюту капітана та побачили перед ним 
різнокольорову купу одягу. 

— Марія, за згодою Мікеле Дандоло я хочу вам 
запропонувати приміряти одяг, можливо, вам щось 
підійде, — з цими словами Доменіко поставив стос на 
руки Марії, яка не знала, що з ним робити. 
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— Капітан правий, сестра Марія, — сказав 
Раймонд, — приміряй, а я заплачу Мікеле. 

— Ви мені не чужі, Раймонд, та скрасили мою 
самотність в дорозі, дозвольте це все подарувати Марії, 
— так щиро сказав Доменіко, що Раймонд не міг 
протестувати. Марії, що почервоніла, нічого іншого не 
залишалося, як піти у свою каюту та приміряти першу 
сукню. Коли вона піднялася на палубу, то онімів не 
тільки Раймонд, але і вся команда. Блакитне шовкове 
плаття, під дією легкого вітерцю, м'яко обволікало фігуру 
дівчини, точно вона Афродіта, богиня води. Її тіло, 
точене зі слонової кістки, здавалося прозорим та 
світилося зсередини. Хтось із моряків випадково 
закашлявся та порушив тишу, то йому дали під ребро, 
щоб замовк. Капітан, нарешті, придбав здатність 
мислити та сказав: — Я помилявся, вам не потрібно 
нічого приміряти, на вас все сидить, як на богині. А, 
проте, не відмовлюся від того, щоб побачити на вас інші 
сукні та буду до кінця своїх днів шкодувати про те, що я 
не художник, та не зможу передати вашу красу іншим. 

Марія зовсім зашарілася, а Раймонд відчував 
себе не у своїй тарілці. Щоб приховати своє 
збентеження, Марія пішла в каюту, звідки вийшла в 
образі знатної дами в червоному. Мікеле Дандоло, що 
з'явився у своєму оксамитовому костюмі, дуже до речі 
підійшов до Марії та довершив її образ, і шанобливо 
провів дівчину по колу. Моряки не стрималися та 
засвистіли, а обличчя купця відвідала рідкісна в його 
житті посмішка. Коли Марія переміряла всі сукні, вже 
вечоріло. Мікеле Дандоло задешево продав Раймонду 
де Торну костюм венеціанського міщанина, а гроші за 
сукні Марії брати навідріз відмовився та пояснював це 
тим, що йому воздасть Господь на небі, бо сестра Марія 
– сущий ангел. Перший раз за всю їх подорож Раймонд 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

75 

де Торн ніяковів від того, що на ліжку поряд з ним 
знаходиться дівчина. Марія немов відчула його 
ніяковість, повернулася до нього, стиснула його руку та 
гаряче сказала: — Ти мій брат, Раймонд, назавжди. 

Госпітальєр не стримався та поцілував її руку, а 
вона засміялася, немов дзвіночок та склала долоні для 
вечірньої молитви. Коли вона прочитала її, то 
прошепотіла: — На добраніч, брат Раймонд. 

— На добраніч ... Марія, — відповів госпітальєр та 
довго не міг заснути ... » 

Кіт зупинив свою розповідь та, мабуть, заснув, як і 
герої його розповіді. Маргіна не чіпала його, бо вважала, 
що бідний оповідач втомився та заслуговує на 
відпочинок. 

— Як цікаво, — сказала вона та лежала на спині 
серед білих ромашок на зеленій траві, що стелилися на 
майданчику перед її палацом, а поглядом розглядала 
блакитне небо. Туманний Кіт з комфортом розташувався 
на її грудях та придавив її своїєю Рудою Досконалістю, 
але, не заважав їй дихати, хоча в даному місці така 
функція зовсім необов'язкова. Ідилія, яка витала в 
повітрі, налаштовувала Маргіни на ліричний лад. 

— Ти хороший оповідач, кіт, — похвалила вона 
Туманного Кота та погладиа його по спинці. Розказана 
романтична історія злегка розбурхала її душу. Раптом, 
Маргіну осяйнула одна крамольна думка й вона, 
втупилась поглядом на кота та насторожено запитала: 

— Скажи мені, кіт, ти розповідав Світлоосяйному 
про мене? 

— Так, — неохоче буркнув кіт та відкрив одне око. 
— І я теж є героєм твоїх історій? — здогадалася 

Маргіна. 
— Так, — зовсім неохоче погодився кіт, а його очі, 

хитро блиснули та підозріло швидко закрилися. 
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— І тепер ти знову хочеш втягнути мене в якусь 
мерзенну історію? — зрозуміла Маргіна та обурилася на 
нахабство кота. 

— Ти й так туди вже втягнулася, — 
виправдовувався Туманний Кіт. 

— Негідник! — вигукнула Маргіна та почала люто 
гладити кота проти шерсті. 
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Реплікація третья. Доменико 

— Ти погодилася допомогти Світлоосяйному, — 

примирливо сказав Туманний Кіт, і Маргіна зрозуміла, 
що подітися їй нікуди. Зненацька, Маргіні спала 
крамольна думка: «Світлоосяйний теж хотів втягнути 
мене в цю історію!» «Так!» — відразу пролунало в голові 
і Маргіна спробувала визначити, кого вона чула: кота, чи 
Світлоосяйного. «Мене!» — одночасно пролунали два 
голоси. 

— Усі чоловіки – шахраї! — вигукнула Маргіна та 
тицьнула в кота пальцем: — Продовжуй розповідати! 

— Корабель капітана Доменіко, «Святий 
Петроній», попрямував до Константинополя, столиці 
Східної Римської імперії. В цей час там правив 
тридцятидворічний Андронік II Палеолог, який називав 
себе імператором Сходу, Іверии та Перата, — почав 
Туманний Кіт, а коли улігся на живіт Маргіни, то 
продовжив: «У цей час в Константинополі проходили 
святкування у зв'язку з тим, що друга дружина 
Андроніка, прекрасна Ірина Монферратська, народила 
йому сина Феодора. Привітати імператрицю приїхали 
численні посли з сусідніх країн, а також сановники та 
купці, які привезли з усіх країв незліченні подарунки. 

Корабель увійшов в гавань Феодосія, куди 
дозволялося приставати купецьким суднам, і команда 
отримала день відпочинку, щоб відвести душу за весь 
час плавання. Коли матроси покинули корабель, а Марія 
збиралася оглянути місто в супроводі Раймонда де 
Торна, до них підійшов Мікеле Дандоло. На подив Марії, 
купець сказав: — Я буду вам дуже зобов'язаний, якщо 
ви зможете супроводжувати мене до імператора. Я хочу 
піднести йому подарунок від першої венеціанської 
торгової гільдії. 
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З цими словами він зняв білу хустку з руки, в якій 
опинилася золота чаша інкрустована рубінами. Марія, 
ошелешена красою виробу, ще переварювала 
пропозицію купця, як Раймонд де Торн посміхнувся та 
повідомив: — Для вашого супроводу більше підходжу я, 
щоб вас не пограбували по дорозі. 

— Якщо і ви складете мені компанію, я буду 
вашим боржником, — церемонно мовив Мікеле 
Дандоло. Якийсь час пішов на те, щоб Марія одяглася, 
при цьому Мікеле приніс їй на вибір ще кілька суконь, 
причому всі – з рукавами. Як виявилося, при палацових 
церемоніях слід дотримуватися певних правил, тому 
меч Раймонда теж залишився на судні. Мікеле Дандоло 
особливо попросив Марію надіти рубінове сердечко, яке 
він у неї бачив на шиї. Як він сказав, дане сердечко 
гармоніювало з його золотою чашею, інкрустованою 
рубінами, і він хотів, щоб вона вручила її імператору. 

Марія, коли почула прохання Мікеле, 
посміхнулася та подумала: «Йому потрібна не я, а 
декорація!» Раймонду де Торну така демонстрація 
Рубіна Милосердя не сподобалася, але він бачив 
щасливе обличчя Марії, тому згнітив серце та 
погодився, бо сподівався на те, що тут навряд чи хто 
здогадається про дійсну цінності рубіна. Мікеле 
запропонував золотий ланцюжок замість шкіряного 
шнурка на шиї Марії, на якому висів рубін. Вона 
розуміла, що для купця це важливо, тому погодилася з 
умовою повернути ланцюжок по закінченню церемонії. 

Вони покинули порт, минули ворота святого 
Омеляна та пішли на форум Аркадія, а навкруги 
вирувало життя. Попри те, що імператор святкував 
появу на світ свого сина, уздовж вулиці тривала 
посилена торгівля. 
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Відкриті двері ергастерій29 демонстрували цікавим 
роботу ремісників, яку охочі могли відразу ж купити. 
Безліч лавок вивішували килими ручної роботи, 
металевий та глиняний посуд, дерев'яні вироби на всі 
випадки життя, майстерні меблі, а також жіночі фарби 
для волосся та запашні смоли, навперебій пропонували 
їх перехожим, більшість яких могли тільки подивитися, 
але не мали коштів це купити. 

 
Кругом пиляли, паяли, пряли, стругали, ліпили, 

стригли, кували та малювали. Рибалки чистили тільки 
що виловлену рибу, смажили у великих сковорідках на 
вугіллі та викладали готову страву мальовничою купою 
на широких тарілках. Арабські пекарі місили та пекли 

                                                 
29  ергастерій — майстерня або торгова лавка, а часто і 
те, і інше одночасно. 
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тісто та заманювали спраглих закусити апетитними 
коржами, наповненими зверху різноманітними м'ясними 
шматочками та зеленню, які поширювали навколо 
пряний запах їжі. Виночерпії пригощали вином, яке міг 
собі дозволити будь-який житель міста, що мав 
найменший достаток. Окремо варто сказати про писців, 
біля яких лежали рукописні книги. Марія, яка вміла трохи 
читати грецькою мовою, відкрила першу книгу, що 
потрапила під руки, але відразу зніяковіло закрила, бо 
виявилося, що вона писана арабською в'яззю. Поряд 
місцеві лікарі лікували екземи та ревматизм п'явками, а 
астрологи, по розташуванню зірок, могли розповісти, чи 
чекає вас удача у цьому році. Коли вони дісталися до 
форуму Аркадія на горі Ксіролоф, то погляду збудженої 
Марії відкрилася висока колона, прикрашена по спіралі 
барельєфами з баталіями імператора Аркадія. Зліва 
Марія помітила монастирське помешкання та 
перехрестилася, бо згадала про свій сан. На площі 
відпочивав народ, який, в більшості своїй, по 
тріумфальній дорозі тягнувся в сторону форуму Бика.  

Мікеле Дандоло підтримував Марію під ручку, з 
задоволенням розповідав їй історію цієї площі та зрідка 
переходив на італійську. Гігантський бронзовий бик, в 
якому колись спалювали перших християн, так вразив 
уяву Марії, що вона не хотіла туди йти, але купець її 
заспокоїв та пояснив, що цього знаряддя тортур давно 
вже немає. Проте, варто було їм опинитися на площі, 
Марія зупинилася та прочитала молитву за упокій душ, 
безвинно загиблих в цьому кривавому місці. Вони не 
стали затримуватися та вирушили до форуму Тавра, де, 
біля тріумфальної арки Феодосія, продавали коней 
різних порід. Марія не стерпіла та погладила першого 
коня, що потрапив під руку, який довірливо тикнувся їй в 
руку, бо шукав у ній ласощі. Мікеле сунув їй шматочок 
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цуката, і кінь м'якими губами акуратно змахнув ласощі з 
долоні дівчини. Нестерпно смерділо рибою, бо поруч її 
продавали гуртом та в роздріб. 

Вони рятувались від рибного духу та зі сміхом 
рушили вздовж вулиці Меси далі, до форуму 
Констянтина, де обдерта порфірова колона несла 
самотній хрест. Його уподобали голуби та чайки, що 
зграями кружляли над площею. Попри те, що навколо 
торгували шовком та льоном, шкірою та хутром, Марія 
стала на коліна перед хрестом та помолилася. Раймонд 
де Торн, що безмовно прямував за Марією, зупинився 
біля дівчини, схилив голову та теж помолився за її 
здоров'я. Мікеле недарма казав про те, що їм не варто 
тут з'являтися в одязі хрестоносців, бо наслідки 
хрестового походу в Східну Римську імперію ясно 
проглядалися на ще не відновлених будівлях та 
обдертих всередині та зовні стінах церков. Втім, фасади 
нових будинків біліли мармуром та виглядали на вулицю 
напівкруглими вікнами, а невеликі балкони на других 
поверхах рясніли жителями, що спостерігали за хвилями 
перехожих внизу. 

Попереду і праворуч височіло грандіозна споруда, 
що нагадувала високі стіни фортеці з арковими 
прорізами на висоті. Мікеле Дандоло пояснив, що це 
іподром і тут проходять кінні змагання. Марія з цікавістю 
спостерігала за жителями Константинополя, де поруч з 
бородатим греком крокував гладко поголений франк, а 
смагляві арабські купці в темних плащах були сусідами з 
іберійцями в крислатих повстяних капелюхах. Те, що 
радувало Марію, зовсім не подобалося Раймонду, бо він 
пильно озирався на всі боки та не забував про те, що в 
натовпі зовсім непомітно міг з'явитися асасин. Запізніло 
госпітальєр картав себе за те, що погодився на 
авантюру купця. Мікеле Дандоло правильно розрахував, 
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що подарунок з рук вродливої жінки імператор прийме з 
більшою прихильністю. Прихована стінами іподрому, 
велична будівля Святої Софії виникло несподівано та 
так вразило Марію, що вона зупинилася. Вона чула про 
церкву від Мікеле Дандоло, але думала, що купець 
перебільшує. Вона поклала на себе хрест, опустилась 
на коліна та знову помолилася за душу сержанта Гуго 
де Монтегю та Дюдона де Компса. 

Коли вони зайшли всередину храму, то враження 
від того що вони бачили зовні, померкли від виду 
величних та величезних склепінь, а бічні мармурові 
колони, що тягнуться вгору, здавалися стовпами в небо. 
Марія зупинилася біля вівтаря, здійняла очі до 
Богородиці з немовлям Христом на руках та гаряче 
помолилася за Раймонда, який стояв на колінах поруч з 
нею. Якби вона була здатна проникати в чужі думки, то 
дізналася б про те, що госпітальєр молиться за її 
здоров'я. Вона закінчила молитву та посиділа в апсиді 
просто так, бо відчувала божу благодать від зображення 
Богородиці. Маря доторкнулася до рубіна на шиї та 
подумала, що цього каменю місце тут, але її роздуми 
перервав Раймонд, який доторкнувся до її руки. Вона 
озирнулася й побачила, що Мікеле Дандоло ніде немає, 
та трохи злякалася, тому що вже звикла бачити купця 
поруч. Вони знайшли його в бічному нефі, де він стояв 
на колінах. Коли вони підійшли ближче, то побачили на 
підлозі перед ним якусь табличку. Марія прочитала її та 
здивовано дивилась на купця – на табличці стояли два 
слова «Енріко Дандоло» Коли Мікеле Дандоло піднявся 
з колін, він коротко повідомив: 

— Тут лежить прах мого діда, Енріко Дандоло. 
Марії здавалося дивним, що Мікеле з цим храмом 

пов'язують якісь події. Вона поцікавилася та коротко 
дізналася, що дід купця був дожем Венеції та колись 
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зруйнував Константинополь, бо направив сюди 
хрестоносців. Втім, про свого діда Мікеле не схильний 
розповідати, бо вважав за краще скромно замовчувати 
роль свого сліпого предка в давно минулих баталіях. 
Тим більше що до нього підійшов якийсь чоловік у 
червоному костюмі, з яким Мікеле перекинувся кількома 
словами італійською мовою. Мікеле, трохи збентежений, 
повернувся до Марії та кинув косий погляд на Раймонда. 

— Імператор через деякий час прийме 
венеціанців. На жаль, Раймонд не зможе нас 
супроводжувати, — сказав Мікеле та заспокоїв Марію й 
показав на людину, яку він зустрів: — Він буде чекати 
нас у моїх друзів. 

Раймонду, такий стан речей не сподобалося, але, 
коли глянув на засмучене обличчя Марії, сказав: — Я із 
задоволенням проведу час з друзями Мікеле. 

Вони розійшлися. Раймонд пішов з другом Мікеле, 
а Марія з купцем вирушила через сад до делегації 
венеціанців. Марія з цікавістю розглядала купців в 
однакових червоних плащах з хутряною облямівкою, 
накинутих на плечі, які побачили Дандоло, кивнули 
йому, але дивились на Марію в блакитній сукні. Коли 
вони підійшли ближче, один з венеціанців взяв Дандоло 
за лацкан куртки та сказав з усмішкою: 

— Ах ти, хитрун, Дандоло. 
Їх провели через сад в якийсь довгий та високий 

зал, верхню частину якого прикрашали барвисті фігури 
святих в обрамленні геометричних рослинних 
орнаментів. Стелю прикрашала величезна фігура 
Богородиці з немовлям. Кам'яна підлога з червоної 
плитки гармоніювала із золотистими стінами, три з яких 
залишалися порожніми, а одна, з рядом колон, 
складалася з величезних аркових вікон. 
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Коли купців вишикували півколом навпроти вікон, 
до них вийшов імператор в білосніжних шатах та в 
оточенні сановників. Імператор повільно та прихильно 
приймав дари купців та нагороджував кожного 
посмішкою. Так вийшло, що Марія стояла в центрі, то 
імператор помітив її здалеку. Коли він зупинився перед 
нею та заохотив Марію посмішкою, вона протягнула 
йому золоту чашу. Він розглянув її з цікавістю та слухав 
коментарі Мікеле, який повідомив, що вона колись 
належала імператору Костянтину. Марії в голову 
прийшла крамольна думка, що дану вазу викрав дід 
Дандоло, коли прийшов до Константинополя з 
хрестоносцями. Коли імператор прийняв всі подарунки, 
він знову зупинився перед Марією та запросив її 
відвідати імператрицю. Дандоло змушений був 
залишити Марію та повернутися у квартал венеціанців, 
де на нього чекав Раймонд. Звістка Дандоло не 
потішила Раймонда, але сперечатися з імператором 
госпітальєру не пристало. Він повечеряв в колі 
венеціанців, але залишався сумним весь вечір, бо не 
пив вино. Йому відвели найкращу кімнату в будинку, з 
балконом на вулицю. Життя в Константинополі не 
вщухала з настанням сутінків і внизу, під балконом, 
чулася грецька, італійська, єврейська та арабська мова. 

У цей час Марія перебувала в покоях імператриці 
разом з імператором, який помітив її незвичайність та 
запросив до своєї дружини Ірини. Вони ще не хрестили 
свого сина Федора, тому приховували його від чужих 
очей, а молодій імператриці, що трохи нудьгувала, 
Марія відразу сподобалася. Розмова зайшла про 
рубінове сердечко на шиї Марії, і вона, бо не вміла 
брехати, червоніла від сорому та розповіла про свої 
поневіряння. Її поганий грецький не заважав розмові, бо 
імператор та імператриця прекрасно говорили 
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французькою мовою. Коли вона зняла рубін з шиї, щоб 
Ірина його розглянула, то маленький Федір потягнув до 
серця руки та вимагав іграшку. Коли він отримав її, то 
заспокоївся та заснув, але не відпускав рубін з рук. 
Імператриця зі сміхом повідомила Марії, що їй 
доведеться залишитися. Імператор на час залишав їх, 
іноді повертався з кимось і про щось розмовляв, а 
імператриця, немов з подружкою, спілкувалася з 
Марією, посадила її за чайний столик та пригощала 
солодощами. Вона глянула на сплячого Федора та 
запитала Марію: — У нас дає виставу трубадур Адам де 
Ла-Аль30. Ти не могла б ще залишитися? 

Марія не посміла суперечити імператриці, хоча не 
мала уявлення, про що йде мова. Маленького Федора 
забрали няні, а попереду виставили декорації та 
натягнули полотно з видом зеленої луки та далекого 
лісу. Ззаду, за їх столиком, розмістилися близькі 
придворні, які тихо шушукались між собою. Перед 
декорацією з'явився вже не молодий чоловік, який 
оголосив: — Гра про Робена та Маріон! 

На імпровізованій сцені з'явилася пастушка, яка 
співала про свого улюбленого. Раптом, перед нею 
з'явився лицар в дерев'яних обладунках, який мало не 
налякав всіх та викликав сміх.Він пробіг через всю 
сцену, повернувся до пастушки та проспівав: 

— Пастушка мила, ти відповідай: любити 
лицаря чи згодна? 

Дівчина, яку звали Маріон, йому відповіла: 
— Пусті слова, бо я голодна  
     Якийсь то лицар той примарний. 
      Робен для мене лише гарний  

                                                 
30  Адам де Ла-Аль — французький поет та композитор, 
трубадур. 
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      Загляне завжди у моє віконце 
      Зі сходом і заходом сонця  
      Спішить сказати: — Маріон, привіт! 
      Та сир приносить на обід. 
Коли виступ закінчився, на очах у Марії блищали 

сльози розчулення, а імператриця дивилася на неї та 
дивувалася її наївності. Вони разом відправилися до 
ліжечка Федора, але той спав та так міцно тримав в 
руках рубін, що імператриця посміхнулася та 
повідомила: — Тобі доведеться залишитися на ніч. 

Марію відвели в затишну кімнату, але вона не 
могла заснути та вийшла на балкон, бо розмірковувала 
про те, чи правильно вона зробила, коли розповіла 
імператору про рубін. «Він може нас захистити!» — 
подумала Марія, та не відкидала думки про те, що їм 
варто тут залишитися. Раптом, небо осяяв малиновий 
світ, який так само несподівано зник, як і з'явився. У 
грудях Марії тривожно забилося серце – щось 
трапилося. Те ж світло побачив Раймонд, який не міг 
заснути та, як і раніше, стирчав на балконі. Він тривожно 
визирав Марію, яка, за запевненнями Мікеле Дандоло, 
повернеться в супроводі міських стражників. Одна особа 
на вулиці здалося госпітальєрів знайомою, і він 
придивився до його обличчя. Раймонд з жахом побачив, 
що по вулиці крокує та озирається на всі боки асасин 
Хасан ібн Алі аль-Каїн. Хасан немов відчув, що на нього 
дивляться, тому підняв голову на балкон, але Раймонд 
присів та гарячково думав про те, що станеться, якщо 
асасин зустріне дівчину на вулиці. Міські стражники для 
Хасана не перешкода. Внизу пролунав стук і Раймонд 
схопив меч та кинувся вниз, бо думав, що у двері стукає 
Хасан. До нього назустріч йшов Мікеле Дандоло, який 
повідомив, що прийшло повідомлення від імператора. 
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За словами купця, Марія залишиться в палаці до ранку. 
Раймонд з полегшенням зітхнув та запитав Мікеле:  

— Ми можемо завтра відплисти з 
Константинополя? 

Мікеле здивувався, тому що хотів провести кілька 
днів у товаристві друзів, але повідомив Раймонда, що в 
разі потреби корабель готовий відплисти хоч зараз. 
Госпітальєр заспокоївся, але в голову знову прийшла 
тривожна думка: навіщо імператор залишив Марію на 
ніч в палаці? На німе запитання Раймонда немов 
відповіла сорока в сусідньому дворі, яка забралась на 
тутове дерево та голосно каркала. В її крику юнакові 
вчувалося: «Вкрав! Вкрав! Вкрав! » 

*** 

Генуезький корабель «Надія» йшов в Кафу з 

вантажем товарів з Генуї. Захід на Кіпр був звичною 
справою, бо частина вантажу продавалася тут, а 
частина закуповувалася, щоб продати в Східної 
Римської імперії та далі, в портах Понта. Вже на 
наступний день, як і обіцяв, спритний Адоніс найнявся 
юнгою та носився по кораблю, як білка. Капітан побачив 
його в справі та запропонував залишитися на кораблі 
назавжди, але Адоніс заперечив та сказав, що їде з 
друзями. Капітан поглянув на Гуго де Монтегю та Жана 
ле Мена та подумав, що юнзі не пощастило з друзями. 
Будь вони багатші, то не змушували б Адоніса 
заробляти собі на життя. Госпітальєри нудьгували, 
ходили по палубі нефа та заважали матросам 
виставляти вітрила, бо звикли останнім часом до 
сутичок з ворогом та до спартанського життя. Корабель, 
що не дуже поспішав, кружляв у Егейському морі між 
островами Наксоського герцогства, де правив 
венеціанський герцог Марко II Санудо Анжело.  
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В ті часи Егейське море прямо кишіло кораблями, 
на яких плавали не тільки добропорядні купці, а й 
любителі пригод, що бажали швидко розбагатіти. 
Імператор Східної Римської імперії Констянтин, вельми 
незадоволений впливом генуезців та венеціанців, 
негласно сприяв капітанам, які грабували, як тих, так і 
інших. Крім того, венеціанці та генуезці завжди 
ворогували один з одним і, нерідко, силою відбирали 
чуже. Слід не забувати турків-сельжуков, для яких 
кораблі християн – солодкий здобуток, а також далекі 
походи берберийських піратів, які робили набіги на 
християнські міста та села та не проти пограбувати 
купецьке судно. Мабуть, доля не благоволила до 
генуезького капітана, бо під вечір, в десяти милях від 
острова Тенедос до них в кільватер прилаштувався 
однощогловий когг31 з явним наміром взяти на абордаж 
купецьке судно. Піратське судно наблизилося зовсім 
близько, так що було чути лайку та крики матросів. 
Капітан піратів, з перев'язаним оком, перекричав своїх 
розбійників та повідомив, що помилує судно та людей, 
якщо капітан «Надії» віддасть вантаж. Побілілий капітан, 
вирішив зберегти собі життя та дав команду спустити 
вітрила. 

— Ні в якому разі! — вигукнув сержант Гуго та 
витягнув меч, а у Жана ле Мена загорілися в темряві очі 
від передчуття бійки. 

— Вас всього лише двоє, — сказав капітан, бо не 
надто покладався на госпітальєрів. 

— А я навіщо? — сказав Адоніс, який стиснув в 
руках весло. Капітан згнітив серце та погодився з 
сержантом Гюго, але все вирішив випадок. Капітан 

                                                 
31  когг — одномачтове палубне вітрильне судно з 
високими бортами і надбудовами на юті і баку 
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зробив невдалий маневр і нічний бриз поніс судно прямо 
в руки піратів. Радісні вигуки бандитів говорили про те, 
що розв'язка зовсім близько. На щоглу піратів полізла 
чорна ганчірка з кістками, щоб налякати втікачів. 

— Усім взяти весла в руки та зброю, що є. Юнга 
організуй воду на випадок пожежі, — командував Гуго, а 
корабель піратів нісся по дотичній, щоб відразу ж 
закинути кішки на борт «Надії». Жан ле Мен викотив дві 
порожні бочки та став на них, щоб піднятися над 
палубою. 

З криком полетіли кішки, частина з яких скинули, 
але судно вже тягнули бойовими гаками до когга піратів. 
Перші розбійники, які стрибнули на палубу «Надії», 
звалилися назад з розколотим черепом і невдах скинули 
в воду. Ще з більшим азартом пірати кинулися вперед. 
Генуезький капітан, уже прийшов до тями та ніяково 
махав сарацинською шаблею, яка раніше висіла у нього 
в каюті, як прикраса. Госпітальєри працювали 
злагоджено, бо відчували себе в потрібному місці та при 
справі. Команда піратів була строката, бо видавали їх 
крики та одяг. Тут були й араби, й греки, й римляни, а 
величезний русявий воїн явно народився десь на 
півночі. На ньому зосередився Гуго де Монтегю, а Жан 
ле Мен крутився, як білка та захищав сержанту і тил, і 
боки. Коли русявого гіганта сержант полоснув по ребрах, 
той спробував боротися далі, але позадкував та впав на 
дно ворожого когга. У піратів було чоловік двадцять 
воїнів і якби не госпітальєри, то вони давно здолали б 
команду «Надії», що ледве відбивалася. Одного моряка 
вбили, другий катався на палубі з розпоротий животом. 
У піратів, окрім п'ятьох убитих, три людини отримали 
поранення, в тому числі й русявий гігант. Капітан піратів, 
який не чекав такого опору, крикнув своїм: «Йдемо!» — 
та зістрибнув назад, у свій когг. Пірати відпустили гаки, 
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але сержант та Жан ле Мен застрибнули на когг та 
продовжували бій. Адоніс стрибнув за ними та тримав у 
руках весло, яким бив тих, хто намагався зайти 
госпітальєрам в спину. Ширина судна давала 
можливість тримати фронтальний бій, тому госпітальєри 
зі спокійним серцем молотили піратів та повільно 
витісняли їх до високої корми. Коли ряди бандитів зовсім 
порідшали, капітан піратів швидко прошмигнув в 
кормову каюту та замкнув двері. Два пірати з 
розгубленими обличчями впали на палубу, бо не 
збирались чинити опір. Сержант озирнувся та втратив 
дар мови – «Надія» на всьому ходу йшла в темну 
далечінь та не мала наміру зупинятися. Від обурення 
Гуго хотів рубонути по щоглі, але його зупинив Адоніс. 

— Не треба псувати наше майно, — сказав він та 
розглядав подряпини на дереві. Гуго вдруге втратив дар 
мови, а коли ожив, здивовано запитав: 

— Про яке майно йде мова? 
— Мова йде про наш корабель, — сказав Адоніс 

та додав: — Відтепер ви всі підкоряється капітану. 
Сержант знову втратив дар мови, а потім запитав: 
— Хто у нас капітан? 
— Я, — скромно сказав юнак оторопілому Гуго та 

скомандував: — Потрібно викурити бандита з каюти. 
Сержант підкорився команді та потопав до дверей 

каюти, але вони виявилися закрита зсередини. Гуго 
постукав ногою, а через двері пролунав голос:  

— Нам варто домовитися. 
— Домовимося, — сказав Гюго та поглянув на свій 

закривавлений меч, — я вкорочу тебе швидко та 
безболісно. 

— Якщо ми не домовимося, я підпалю кораблю, 
— пролунав голос за дверима. 
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— Що ти хочеш? — запитав Гуго, який, як і раніше 
розглядав свій меч. 

— Ви віддаєте мені мій корабель, а я вас 
висаджую в найближчому порту, — повідомив голос. 
Гуго трохи подумав та повідомив: — Краще я згорю. 

— Я нікому не віддам наш корабель, — сказав 
Адоніс. 

— Хто говорить? — зацікавлено спитав пірат. 
— Капітан корабля, — повідомив Адоніс, а Жан ле 

Мен посміхнувся та підійшов ближче – йому дуже 
сподобалася бесіда. 

— Що ви пропонуєте, капітан? — запитав голос за 
дверима. 

— Я вас не вб'ю, а висаджу в найближчому порту, 
— повідомив новий капітан. 

— Ви вірите в Бога, капітан? — запитав колишній 
капітан. 

— Так, — сказав Адоніс. 
— Присягніть, що мене не вб'єте? — пробубонів 

пірат. 
— Клянуся Богом, що доставлю вас у найближчий 

порт живим та неушкодженим, — сказав капітан Адоніс. 
— Я вам вірю, капітан, — сказав пірат та відкрив 

двері. 
— Жан, ти не пам'ятаєш, я давав присягу не 

вбивати цього мерзотника? — сказав сержант Гуго, 
підняв свій меч та відтіснив одноокого пірата до борту. 

— Ні, — сказав Жан та витягнув свій меч, — і я не 
давав. 

Пірат побілів, притулився до борту та простягнув 
руки до Адоніса: — Капітан, ви давали слово! 

— Залиште його, брати-госпітальєри, — сказав 
Адоніс та картинно підніс очі до неба, — я йому обіцяв 
життя. 
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— Мене звати капітан Папазов 32 , — повідомив 
одноокий пірат та вважав, що екзекуція закінчилася. 

— На святенника ти не схожий, — сказав капітан 
Адоніс. В цей час біля борту застогнав русявий гігант, 
який прийшов в себе. 

— Викинути його за борт? — з готовністю 
запропонував капітан Папазов. 

— Точно, не схожий, — сказав сержант Гюго та 
підійшов до пораненого пірата. Він оглянув його бік, 
вийняв кістяну голку та нитку, яку усунув в дірочку голки. 
Сержант схилився до русявого пірата та почав зашивати 
рану. Той терпів та не видавав ні звуку, а коли сержант, 
по закінченню процедури, вилив на рану зілля з 
заповітної пляшечки, пірат відвернувся та заричав. 

— Дякую, — сказав він грецькою мовою, 
притулився до борту та закрив очі. 

— Його звати Кудря, — посміхнувся та сказав 
капітан Папазов, — він Полянин з Русі. 

Перш, ніж лягати спати, вони викинули в море 
трупи піратів. Сержант залишився чергувати на судні, 
інші привалилися до бортів та заснули. Під ранок Гуго 
розтормошив Жана, а сам ліг на його місце. Розбудив 
його голос Адоніса. 

— Винеси шкотовий кут стакселя на відтягнення, 
— кричав новий капітан, а Жан тримав в руках мотузку 
та бігав від одного борта до іншого. Старий капітан 
Папазов єхидно посміхався та підтримував свого нового 
колегу, а Кудря спирався на борт, стояв та мовчав. 

— Що у вас відбувається? — запитав сержант 
Гуго й Адоніс гордо відповів: — Треную матросів, берись 
он за той фал та тягни фок-рей. 

— Я, що, теж матрос? — запитав сержант Гуго. 

                                                 
32  παπάς — священник, піп (по-грецьки) 
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— Якщо хочеш дістатися до найближчого порту, 
то так, — сказав капітан Адоніс. 

— Тепер слухай мою команду, підняли вітрила та 
взяли курс на найближчий порт, — скомандував сержант 
Гуго. Довелося двом капітанам вхопитися за снасті, а 
Жан як і раніше, залишався напохваті, бо грав роль 
юнги. 

— Я можу приготувати сніданок, — запропонував 
Кудря, бо робити що-небудь інше не дозволяла його, ще 
свіжа, рана. Гуго все одно довелось працювати – він 
став до керма та навчитися виконувати команди 
Адоніса. 

*** 

Жан ле Мен з видом змовника підійшов Гуго де 

Монтегю та тихо промовив: — Ходімо зі мною. 
— Я не можу кинути кермо, — сказав сержант та 

запитав: — Що ти хочеш? 
Жан покликав Кудрю, що стояв на палубі та 

попросив: — Притримай румпель, — і той піднявся по 
драбині на ют33. Жан потопав вниз, а потім спустився з 
Гуго в трюм. При тьмяному світлі, що попадав у трюм 
через люк, Жан зупинився біля великого скрині та 
відкрив її. Сержант заглянув всередину та сторопів – 
майже на третину скриню наповнювали вироби з золота 
та срібла: тарілки, кубки, свічники, кільця та персні, а ще 
всякі інші дорогоцінні дурниці. 

— Що будемо робити? — запитав Жан. 
— Нічого, — відповів Гуго, — нехай лежить, 

можливо, воно стане нам при нагоді. 

                                                 
33  ют — кормова частина верхньої палуби судна 
або кормова надбудова на судні. 
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Коли вони прибули в Авидоса, то сержант Гуго 
підкликав капітана Папазова до себе та повідомив: — Я 
не хочу псувати тобі життя, тому не повідомлю про те, 
що ти пірат. 

Капітан Папазов кивнув головою, але йти не 
збирався, а нахабно дивився в очі Гуго. 

— Що ти хочеш? — запитав сержант. 
— Мені потрібно за щось жити, — сказав капітан 

Папазов та продовжував свердлити поглядом Гуго. Той 
покликав до себе Жана та щось прошепотів йому на 
вухо. Жан пірнув в люк трюму та приніс дві жмені монет. 
Одну висипав в руку Папазова, а другу віддав Кудрі. 

— Ідіть, — сказав Гуго. Капітан Папазов 
подивився на монети, скрипнув зубами та втік по трапу 
на пірс. Кудря підійшов до сержанта та простягнув йому 
монети. 

 — Я хотів би залишитися на судні, — повідомив 
він. 

— Навіщо? — запитав сержант Гугота уважно 
розглядав мовчазного гіганта. 

— Я чув, що ви йдете в Кафу. Звідти мені ближче 
додому, — повідомив Кудря. 

— Добре, — сказав Гуго де Монтегю, якому Кудря 
був симпатичний, на відміну від капітана Папазова. 

У Авидосі вони пробули недовго. Гуго та Жан 
сходили в місто, щоб знайти сліди Раймонд де Торна та 
Марії, а Адоніс та Кудря набирали моряків в команду. 
Коли Адоніс відкинув кілька претендентів, Кудря йому 
запропонував: — Я можу набрати земляків, полян, вони 
не підведуть, крім того, вони не такі жадібні, як греки. 

— Не всі греки жадібні, — парирував Адоніс, а 
потім з підозрою на нього подивився та запитав: 

— Ти хочеш набрати собі команду піратів? 
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— Я на добро не відповідаю злом, — відповів 
Кудря та відвернувся. 

— Добре, веди, я подивлюся, — відповів юний 
капітан і Кудря відправився в порт. Через деякий час він 
привів шість осіб. На питання Адоніса, чи вистачить їх 
для управління коггом, Кудря відповів: — Цих – 
вистачить. 

Незабаром з'явився радісний сержант з Жаном. 
Він розповів, що в харчевні, де вони зупинилися 

перекусити, на них підозріло подивилися, а господар, 
втупився на білі хрести на грудях та сказав: 

— Щось ви до нас зачастили ?! 
Виявилося, що день тому в їх харчевню заходив 

госпітальєр з сестрою-черницею. У порту сержанту Гуго 
вдалося дізнатися, що монашка, разом з госпітальєром, 
який її супроводжував, сіла на корабель та попливла в 
Константинополь. Вони не гаяли часу, а відразу вийшли 
в Геллеспонт та попрямували до столиці Східної 
Римської імперії. Команда, яку набрав Кудря, свою 
справу знала, тому не звертали вітрила навіть вночі. Ще 
тільки займався ранок, як вони зайшли в 
константинопольську бухту Феодосія. Сержант Гуго 
наказав команді бути готовою відплисти в будь-яку 
хвилину та взяв з собою Жана, й вони пішли в місто, яке 
вже прокинулось. Вони ще з ранку переодяглися, як 
радив Кудря, бо одяг госпітальєрів нагадувала про 
хрестоносців, яких в Константинополі не дуже-то 
шанували. Вони не дуже орієнтувалисяя в місті, йшли 
якоюсь вулицею та уважно оглядали перехожих. 

— Таким чином ми їх не знайдемо, — сказав Жан 
ле Мен та притулився до стінки. 

— У нас немає іншого способу, — сказав сержант 
Гуго, зупинився та зрозумів, що Жан прав. 
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— Ми можемо спостерігати за перехожими та 
пообідати, — запропонував Жан і Гуго погодився. З 
відкритої харчевні, біля якої вони зупинилися, несло 
смачним духом. Вони присіли біля столика та 
скуштували якийсь місцевий вид м'яса, а самі 
спостерігали за вулицею. Місто жило своїм життям та не 
звертало уваги на госпітальєрів. Багато торговців 
нав'язливо пропонували свій товар та виготовляли його 
прямо на очах, а деякі витягали його з дверей 
майстерень.  

Попереду виник якийсь переполох. Виявилося, що 
вузькою вулицею їде якийсь вельможа в кареті у 
супроводі правоохоронців. Коли карета проїжджала повз 
них, Гюго побачив у віконці молоду дівчину в блакитній 
сукні, яка сяяла сліпучою красою. Вона пролетіла перед 
очима, точно небесне створення і Гуго подумав, що для 
такої дівчини варто очистити всю вулицю. Останній 
стражник на коні пропав з очей, а Гуго, як зачарований 
сидів на місці та залишив їжу. Щось його непокоїло, але 
Гуго не знав, причини. 

— Правда, схожа, — сказав Жан, і сержант 
здивовано повернувся до нього. 

— Хто схожий? — не зрозумів він. 
— Мадемуазель, — сказав Жан. 
— На кого? — отямився Гуго. 
— На Марію, — сказав Жан. 
Гуго згадав вигляд дівчини в кареті та зрозумів 

своє занепокоєння – вона дуже схожа на Марію. Дана 
обставина так бентежило сержанта, що він схопився та 
сказав: — Ходімо. 

— Куди, — запитав Жан та розплатився з 
господарем харчевні. 

— Подивимося, куди поїхала ця дівчина, — 
відповів Гуго. Вони рушили вздовж вулиці та побачили, 
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що карета розвернулася на перехресті та повертається 
назад. Гуго зупинив стражника та запитав, куди 
доставили дівчину. Стражник окинув поглядом сержанта 
та сказав: — У гавань Феодосія. 

— Вона моя знайома, — пояснив сержант та 
кинувся в сторону порту. Стражникові не надто йому 
повірив, але байдуже поскакав у бік кварталу 
імператора. Адоніс стояв внизу біля трапа сусіднього 
судна та розмовляв з його капітаном, якого звали 
Доменіко. Прекрасна дівчина легкою ходою крокувала 
по пірсу та направлялася до Адоніса, а капітан Доменіко 
підтягнувся, немов очікував знатного гостя. Коли дама 
підіймалася по трапу, то мало не спіткнулася, і Адоніс 
подав їй руку. Дама автоматично сказала «merci» і 
Адоніс зрозумів, що її рідна мова французька. Чоловік з 
мечем на боці, який її супроводжував, підхопив дівчину 
та так глянув на Адоніса, що він вважав за потрібне 
повідомити: — Я тільки хотів допомогти! 

Ззаду йшов чоловік у червоному костюмі, з 
вигляду – купець. Як тільки він піднявся на палубу, 
пролунав свисток капітана і сусідній корабель знявся з 
якоря. Корабель підняв вітрила та попрямував в сторону 
Босфору. Адоніс піднявся на своє судно, звідки на нього 
поглядав Кудря. Адоніс схилився на борт та побачив, що 
до когга біжать Гуго та Жан. Стурбований цим, він знову 
побіг по трапу вниз та запитав:  

— Що трапилося. 
— Ти не бачив тут дівчину ... — почав Гуго, бо не 

знав, як описати Марію. 
— ... сліпучої краси та з родимкою на верхній губі? 

— знайшовся Адоніс та засвітився квітучою посмішкою. 
— Так, — підтвердив сержант Гуго та розпитав 

Адоніса про попутників дівчини. За описом юного 
капітана, Марію супроводжував Раймонд де Торн та ще 
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якийсь чоловік. Те, що вони сіли на корабель та 
попливли, не надто засмутило повеселілого сержанта 
Гуго, бо він наказав негайно зніматися з якоря. 
Незабаром корабель вирушив у бік Босфору, а Гуго 
стояв на палубі та розмірковував про те, як швидко 
скромна сестра-черниця перетворилася в прекрасну 
мадемуазель. Його погляд ковзав по берегу, але Гуго не 
бачив, що за судном спостерігає смаглявий араб. Нехай 
його обличчя не виказувало ніяких почуттів, але в душі 
несподівано оселилося здивування та роздратування – 
ворог виявився живий та здоровий, попри смертельний 
удар. За арабом та судном спостерігала цікава сорока, 
яка щось процокотіла та полетіла вздовж Босфору. 

*** 

Вони минули фракійський Босфор, попрощалися з 

Кіанеєю та Сімплегадою34та вийшли в Понт. Зустрічний 
бриз змушував капітана Доменіко лавірувати галсами, 
проте, Раймонд був радий, що вони покинули 
Константинополь. Він не був упевнений в тому, що зміг 
би здолати Хасана аль-Каїна, адже й сержант Гуго та 
славний Дюдон бійці з першого десятка, а загинули від 
рук асасина. Він не боявся за своє життя, а побоювався 
того, що Хасан вб'є Марію. Рубін Милосердя, чим би він 
не був, не коштував життя дівчини. Так думав він, але 
якби опинився в голові Марії, то з подивом виявив би, 
що вона зовсім іншої думки. Марія вважала справою 
природною зберігати рубін, поки не з'явиться той 
чоловік, якому потрібно віддати цю реліквію. Вона 
представляла, що ця людина благородна та красива, 
подібна до Раймонда, а його слова та думки наповнені 

                                                 
34  Кіанея і Сімплегада — дві скелі в Чорному морі з 
боків Босфору. «Гераклові стовпи» Платона. 
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божественною мудрістю. Потри те, що вона дала 
обітницю Богу, Марія, в думках, дозволила собі 
закохатися в цю виняткову людину. 

Марія, коли повернулась на корабель після візиту 
імператора, насамперед, зняла з рубіна ланцюжок, який 
їй дав Мікеле Дандоло. Купець не захотів брати його 
назад та пояснив Марії, що вона його врятувала, а 
ланцюжок – подарунок від друга, але Марія наполягала 
на своєму. Засмучений купець змушений був 
погодитися, але наполіг на тому, щоб плаття, в якому 
Марія ходила до імператора Андронику, залишилося при 
ній. Марія погодилася, бо вважала, що сукня не така 
цінна, як ланцюжок. Вона не здогадувалася, чому Мікеле 
прикриває долонею посмішку, бо сукня коштувала пару 
таких ланцюжків. Через деякий час Мікеле повернувся 
та повідомив їй, що ланцюжок підмінили. Розгублена 
Марія в розпачі думала, що хтось зі слуг імператора 
спокусився на ланцюжок та підмінив її задешево. 
Раймонд, коли почув слова Мікеле, зобразив шляхетне 
обличчя та насупив брови, а потім повідомив купцеві, що 
компенсує вартість ланцюжка, або, ще краще, купить 
його Марії. Мікеле з посмішкою глянув на Раймонда та 
повідомив: 

— Ви мене не зрозуміли. Той ланцюжок, який я 
дав Марії, набагато дешевше, ніж цей дивовижний виріб. 

Марія розглянула ланцюжок та зрозуміла, що 
імператор, навпаки, хотів їй віддячити таким непомітним 
способом. 

— Тепер ви розумієте, що я не можу взяти ваш 
ланцюжок, — наголосив на слові «ваш» Мікеле Дандоло 
та хитро посміхнувся. Марія вимушено погодилася. Про 
те, що імператор зробив їй ще один подарунок, вона не 
стала говорити Раймонду, бо госпітальєр, як їй здалося, 
відчайдушно ревнував Марію до імператора. Це їй 
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лестило та навіювало грішні думки, від чого вона стала 
на коліна в кутку каюти та довго молилася й очищала 
голову від спокус та життєвої суєти.  

Найдивніше, що сталося після від’їзду з 
Константинополя, це те, що їх постійно переслідував 
однопарусний когг. Капітан спробував йти зигзагом, але 
чужий кораблю незмінно повторював маневр «Святого 
Петронія». Капітан Доменіко досвідченим поглядом 
розглядав переслідувачів та повідомив:  

— Нас переслідує піратський корабель! 
Їм варто було підняти всі вітрила, що відразу й 

зробили, але пірати не думали відставати. Матроси 
приготували зброю: мечі, шаблі, багри з залізними 
наконечниками в разі, якщо пірати підуть на абордаж. 
Вночі вибухнула буря і неф кидало, як тріску. Румпель 
виривався з рук стернового і капітан Доменіко став 
поруч з ним. Їм удвох ледве вдалося утримати в руках 
кермо, щоб направити ніс судна назустріч вітру. Всі зайві 
люди сховалися в каютах на юті та баку 35 . Буря 
бушувала пару днів, а потім трохи вщухла. Їх знесло 
трохи на схід, ближче до Пафлагонії, то капітан взяв 
курс прямо на північ. Через кілька днів вони побачили 
узбережжі, і по його обрису Доменіко визначив, що вони 
біля Кафи. Ще здалеку було видно, що місто огороджено 
частоколом колод, загострених угорі, а перед палісадом 
знаходиться рів, наповнений водою. Втім, на Кафу ніхто 
нападати не збирався, бо вона перебувала під захистом 
бунтівного беклярбека36 улусу Джучі в Золотій Орді, Іси 

                                                 
35  бак — надбудова в носовій частині палуби, яка 
доходила до форштевня. 
36  беклярбек — той, що керує державною адміністрацією 
в Золотій Орді (прем'єр-міністр). 
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Ногая. Хан Тохту, посаджений Ногаєм на трон, в усьому 
слухався свого беклярбека. 

Корабель «Святий Петроній» зайшов в захищену 
бухту Кафи та кинув якір. Мікеле Дандоло відразу 
зайнявся своїми торговими справами та забрав з собою 
половину команди судна. Капітан Доменіко дав команді, 
що залишилася, день на відпочинок, а на наступний 
день змусив драїти весь неф від кіля до клотика. Марія 
та Раймонд в перший же день вийшли прогулятися 
містом, щоб трохи розім'яти ноги та відчути під ними 
твердий ґрунт. Марія, мов пташка з клітки, вирвалася на 
свободу, весело щебетала та радісно озиралась 
навколо. Раймонда не хвилювали міські закутки, бо 
голову госпітальєрів заповнили думки про те, чи 
підходить це місто для того, щоб тут залишитися.  

На перший погляд, думка не погана, бо Кафу не 
чіпала навіть Золота Орда. Водночас, Кафу відвідує 
багато іноземців, серед яких впізнати асасина Хасана 
аль-Каїна досить складно. Як їх знайде та людина, якій 
вони повинні передати рубін, Раймонда зовсім не 
цікавило. Головне, щоб їх не знайшов цей мерзенний 
асасин, мета переслідування якого, як думав Раймонд, 
був Рубін Милосердя. Можливо, що асасин хотів 
знищити рубін, щоб завдавати удар по вірі Христовій, а, 
може, у нього були інші наміри щодо реліквії, але в будь-
якому випадку він не дасть їм спокою. 

— Тобі тут подобається? — запитав Раймонд у 
Марії та мимоволі сподівався перекласти на неї дилему 
вибору місця зупинки. 

— Не більше, ніж в будь-якому іншому місті, — 
відповіла Марія та побачила, що Раймонд злегка 
спохмурнів. Дівчина зрозуміла його поведінку, як 
бажання залишитися в Кафі, тому додала: — Тут 
затишно. 
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Укріплення-факторію Кафу затишною назвати 
важко, хіба що влітку, коли перед очима хлюпається 
блакитне море, хоча й воно закрите валом з частоколом 
гострих колод. Розкидані трохи далі горби, засіяні рідкою 
травою та дрібним чагарником, дорогі серцю хіба що 
степовикові, але не французької мадемуазель, для 
серця якої милі тільки паризькі горби. Здається, що 
останні слова заспокоїли Раймонда та він почав, як 
завжди, робити колючі коментарі, коли розглядав 
перехожих. Коли Раймонд повернувся на корабель, то 
поговорив з матросами й вони повідомили, що в Тавриді 
існує православна країна готів, греків та аланів, 
іменована князівством Готія. Як сказали матроси, його 
столиця, Доріс, добре захищена, бо знаходиться на 
величезному плато, піднятому під хмари. Раймонд не 
надто вірив морякам, які любили прибрехати для слівця, 
але йому пообіцяли познайомити завтра з купцями з цієї 
країни. Раймонд не став розповідати про це Марії, поки 
сам не перевірив правдивість матросів.  

В цей час капітан Доменіко проходив повз ринок 
рабів, де продавали міцних чоловіків для військових 
загонів, жінок в служниці та дівчат в гарем. Поруч 
тримали зграйку дітей, прив'язаних однієї мотузкою. Біля 
помосту, на якому стояли дівчата, знаходився статечний 
чоловік в темно-коричневому камзолі та хтивим 
поглядом розглядав змучений спекою товар. Чоловіка 
звали Ламберто ді Самбучето і був він нотарієм, який 
приїхав до Кафи у справах купця Бенедикто де Оливи, 
щоб стягнути борги з недбайливих позичальників. 
Ординець нахвалював товар, повертав дівчат та 
поплескував їх по м'яких частин тіла, цокав язиком, але 
нотарю, попри хіть у погляді, товар не подобався. 
Дівчата здавалися розбещеними, немов пройшли через 
руки десятка чоловіків, а погляд був зовсім згаслий. 
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— Можливо, я можу вам в чомусь допомогти? — 
запитав Доменіко італійською мовою, коли наблизився 
до відомої в Кафі особи. Ламберто повернув до нього 
зневажливе обличчя, бо збирався відмахнутися від 
наступного продавця залежаного товару. 

— Мені, здається, що у мене є те, що вас 
цікавить, — сказав Доменіко та заглянув у нерухомі очі 
нотаріуса. 

— Якщо у вас такий товар, як тут, то мені шкода 
витраченого часу, — холодно сказав Ламберто ді 
Самбучето. 

— Справжня красуня, синьйор, — відповів 
Доменіко, — якщо хочете, я завтра її приведу. 

— Мій будинок знаходиться біля міських воріт, — 
повідомив нотаріус, бо не надто сподівався на 
незнайомця, який, замість «bella donna», 37 дай Боже, 
приведе просто «belloccia» 38. 

*** 

Прямо з ранку Раймонд з одним із матросів, 

пішов у місто шукати купців з князівства Готія, бо 
збирався розпитати подробиці життя в даній країні. Він 
не став будити Марію, бо хотів зробити їй сюрприз, 
тому, коли вона встала, то не знайшла Раймонда в 
каюті. На палубі його теж не виявилося, а капітан 
Доменіко, коли поливав їй на руки з глечика, повідомив, 
що Раймонд пішов у місто по якихось справах. «Які 
справи?» — думала Марія та витерла обличчя 
рушником. Зазвичай, вони ділилися думками, перш ніж 
що-небудь робити. Марія подумала, що її недоречне 

                                                 
37  bella donna — красуня (італійський) 
38  belloccia — приємна в усіх відношеннях жінка 
(італійський) 
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зауваження про місто зачепило Раймонда, тому він 
вирішив підібрати в місті хороший будинок та 
переконати її в протилежному. 

— До речі, він говорив, що буде у нотарія, — 
повідомив Доменіко та глянув на Марію, — принаймні, я 
чув таке від матросів. 

Погляд капітана їй, чомусь, не сподобався, але 
вона вважала, що повідомлення Раймонда вписується в 
ту картинку, яку вона собі намалювала. Вона не стала 
розпитувати капітана, хоча Доменіко, з її вигляду, був 
готовий до бесіди. Марія тихенько пішла, з наміром 
почекати Раймонда біля будинку нотарія, бо вона знала, 
що він знаходиться недалеко від порту. Доменіко 
накричав на матросів за те, що вони погано прибрали у 
трюмі, й вони всі туди опустилися, щоб сховатися від 
сердитого погляду капітана. Доменіко залишив корабель 
та поспішив за Марією, а коли наздогнав, то повідомив:  

— Я знаю нотарія, і поки ви будете чекати 
Раймонда, він вам покаже свою колекцію мальовничих 
мініатюр. 

Він пішов поруч з нею, а коли вони зупинилися 
біля будинку нотарія, то сам постукав у двері. Ламберто 
ді Самбучето відкрив їх та завмер на місці, бо був 
вражений красою Марії та не знав, що сказати. 

— Ви не покажете сестрі Марії свою колекцію 
мініатюр, — знайшовся Доменіко, і Ламберто відкрив 
двері навстіж та запросив Марію в будинок. Він провів її 
до кімнати, де на стінах висіли різної форми портрети, 
на яких невідомий художник зобразив живих та мертвих 
родичів нотарія. 

— Розважайтеся, Марія, а нам з синьйором 
Ламберто потрібно поговорити про справи. 

Нотарій потягнув Доменіко у свій кабінет та 
відразу ж віддав йому гаманець з оксамиту, в якому, 
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коли його відкрив капітан, лежали золоті венеціанські 
дукати. Синьйор Ламберто швидко написав розписку: 

«Ламберто ді Самбучето купив у капітана 
Доменіко Секьявро рабиню на ім’я Марія за двадцять 
сім золотих венеціанських дукатів». Доменіко, навіть, не 
глянув на розписку, а підписав її, посміхнувся та сказав:  

— Щасливо залишатися. 
Як тільки капітан пішов, нотарій з'явився перед 

Марією та попросив: — Ви не могли б почекати в 
сусідній кімнаті? 

— Навіщо? — не зрозуміла Марія. 
— Річ у тому, що до мене прийдуть клієнти, а я не 

хотів би, щоб вони побачили у мене в будинку дівчину, 
— сказав синьйор Ламберто та відкрив сусідню двері. 
Кімната більше була схожа на камеру, попри те, що 
стіни були оббиті товстим шаром повсті та шкіри. 

— Можете почитати, — сказав нотарій та подав їй 
товсту книгу в шкіряній палітурці. Замок на дверях 
клацнув, і Марія залишилася одна. 

— А де Доменіко? — із запізненням крикнула 
Марія та зрозуміла, що потрапила в пастку. 

*** 

Доменіко покинув нотарія та вирушив на «Святий 

Петроній», де його зупинив купець Мікеле Дандоло та 
запитав: — Де Марія і Раймонд? 

— Не знаю, — байдуже відповів капітан, — 
здається, вони шукають будинок у місті. 

Слова Доменіко заспокоїли Мікеле, бо він 
збирався вирушити в Тану, де його чекали у 
венеціанській факторії. Він повідомив про це капітану і 
той його заспокоїв, що вони неодмінно сьогодні 
знімуться з якоря. Капітан пішов до брами, щоб зустріти 
там Раймонда. Коли той з'явився вдалині, разом з 
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матросом, який його супроводжував, Доменіко пішов 
назустріч та відразу запитав: — І як? 

— Чудово, — вигукнув Раймонд, — кращого місця 
не знайти. Зараз заберу Марію та підемо разом з 
купцями. 

Капітан послав матроса на «Святий Петроній» та 
наказав готуватися до відплиття, а Раймонду 
запропонував: — Ходімо, вип'ємо соку он у тій харчевні, 
адже вже не зустрінемось ніколи. 

Раймонда тягнуло розповісти все Марії, але варто 
вшанувати капітана, який так багато зробив для них. 
Вони зайшли в харчевню і Доменіко вирушив до 
господаря та замовив напої. Присіли на прості лавки, 
прикриті зверху килимами. Господар вклонився, приніс 
глек вина та дві піали, одну порожню, для Доменіко, та 
другу, повну, з соком для Раймонда. Доменіко налив 
собі в піалу вина та підняв її. 

— За вас з Марією, — сказав він та перехилив у 
рот піалу. Раймонд випив свою піалу та захлинутися, бо 
у нього стисло дух. Доменіко, побачив, що Раймонд 
задихається, щось крикнув господареві італійською 
мовою і той приніс іншу піалу, яку капітан сунув 
Раймонду. 

— Пий! — крикнув він госпітальєру і той сьорбнув. 
В піалі виявився сік, і він запив алкогольний напій, що 
випив раніше. 

— Господар, собака, переплутав, — лаявся 
Доменіко та поглядав на Раймонда, — подав тобі 
виноградну горілку. 

— Що таке «горілка»? — запитав Раймонд, у якого 
заплітався язик. 

— Міцне вино, — сказав Доменіко, але Раймонд 
його не чув – він відрубався та впав головою на стіл. 
Доменіко поговорив з господарем, щоб той поглядав за 
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Раймондом, а сам відправився на площу, де продавали 
рабів. За тридцять ханських монет він продав Раймонда, 
якого забрали на площу та закували в кайдани. Капітан 
Доменіко весело насвистував якусь пісеньку та крокував 
у бік порту, щоб відразу ж відправитися в Тану. Золоті 
монети радісно дзвеніли в кишені та сповіщали про те, 
що Доменіко скоро викупить свій корабель. 

*** 

Дюдону де Компсу подобалося подорож.  

По-перше, госпітальєра везли безкоштовно. 
Купець, Жана-Франсуа Шампо, побачив його 
велетенську фігуру та меч, який вселяє повагу до його 
власника, запропонував йому охороняти його до Кафи, 
на що Дюдон погодився з радістю. По-друге, Дюдон 
виявився прекрасним співрозмовником для купця, бо 
розповідав йому про минулі баталії за віру Христову. А 
по-третє, купець був його земляком, французом з 
Лангедока, що відразу відчувалося по швидкому 
окситанському говору. Настільки сприятлива атмосфера 
дозволила Дюдону де Компсу зовсім забути про мету 
своєї подорожі. Правда, коли вони приходили в який-
небудь порт та госпітальєр супроводжував купця, то 
Дюдон постійно озирався, бо сподівався помітити в 
натовпі своїх друзів, але до певного часу пошуки 
залишалися марними. Купець сприйняв занепокоєння 
Дюдона на свій рахунок та припускав, що той 
оглядається навколо, щоб захистити його від нападу, 
тому великодушно повідомив госпітальєру, що у нього 
не так вже багато ворогів. Десь глибоко всередині 
Дюдон де Компс не дуже вірив у те, що йому вдасться 
знайти своїх друзів, але часто, під час молитви, просив у 
Бога направити його шлях. Якщо йому судилося, по 
промислу Божому, знайти друзів, то він їх знайде, але не 
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варто лаяти долю, якщо їх шляхи розійдуться. Коли вони 
зайшли в Понт, на півночі клубочилися темні хмари, 
мабуть, шторм, який лютував день тому, перемістився 
туди ж. Корабель нахиляло до води, яка весело 
дзюрчала під носом, бо він йшов галсом, а сонце, попри 
вітерець, підсмажувало тіло крізь одяг. Понт – не дуже 
жваве море, не те що Середземне, де, іноді, як у 
мурашнику. Понт дозволяє подумати на самоті та 
повернути свою душу до Бога й шукати в нього поради 
або умиротворення.  

— Завтра будемо в Кафі, — сказав Жан-Франсуа, 
коли підійшов до Дюдона та опустив свою руку йому на 
плече. Той, хто бачив це з боку, можливо, посміхнувся, 
бо гігант-госпітальєр виглядав слоном у порівнянні з 
карликом Жаном-Франсуа. 

— Так, мій друг, — сказав Дюдон де Компс та 
опустив свою руку на плече купця. Попри те, що рука 
друга була важка, Жан-Франсуа Шампо стійко витримав 
привітання друга. А потім вони сіли за столик на палубі 
та статечно випили пляшку константинопольського вина 
й порівнювали його за смаком з вином з Лангедока. На 
наступний день, варто було їм зайти у Кафу, Дюдон де 
Компс покинув свого друга, влився в юрбу та 
відправився в місто, але весь час озирався по сторонах. 
Сонце, яке палило немилосердно, змусило його сісти під 
тентом біля харчевні, де він перекусив та пив кисле 
виноградне вино й поглядав на перехожих. Раптом, його 
серце зупинилося, а потім шалено закалатало та кров 
ударила в голову. Дюдон не повірив своїм очам, протер 
їх долонями, але це не допомогло зникнути асасину, 
який за кимсь скрадався та ховався в тіні. Госпітальєр 
кинув погляд вперед та мало не зомлів, бо спершу 
подумав, що помилився – попереду, поряд з якимось 
чоловіком, йшла Марія в красивому платті та тримала на 
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руці червону шкіряну сумочку. Дюдон ніколи не бачив її в 
такому одязі, тому завмер, зачарований красою Марії та 
мало не проґавив Хасана аль-Каїна, який зачаївся біля 
глиняної хатини коваля. Марія, разом з незнайомим 
чоловіком, невимушено розмовляла та зайшла в 
кам'яний будинок навпроти. Коваль весело постукував 
по ковадлу, демонстрував свою роботу та вироби: ножі, 
підкови, залізні ключки та іншу дрібноту, а Дюдон 
обійшов кузню з іншого боку та побачив спину асасина. 
Він, як і раніше, спостерігав за будинком, в який увійшла 
Марія. Наміри асасина нескладно розгадати – він хотів 
забрати рубін та, можливо, вбити Марію. Дюдон 
машинально взяв в руку камінь, що лежав біля ніг, 
промовив подумки: «Прости Господи», — та зі всієї сили 
опустив його на голову асасина. Хасан аль-Каїн обм'як 
та повалився біля стінки, а по його чолу потекла цівка 
крові. Дюдон не став перевіряти, чи живий асасин, бо 
його увагу відвернув чоловік, який супроводжував 
Марію. Він весело поклав у кишеню червоний 
оксамитовий гаманець та попрямував у бік порту. Дюдон 
не став зволікати, а підійшов до дверей та постукав 
своїм кулачищем, від чого двері заходила ходором. На 
порозі з'явився одутлий чоловік, який обурено сказав:  

— Що ви собі дозволяєте, я покличу стражників! 
— та вже витягнув з кишені свисток. Дюдон не став 
розводити баляси, а придавив чоловіка животом і той 
упав через поріг та голосно обурився: — Я нотарій 
Ламберто ді Самбучето! Ви будете сидіти в тюрмі! 

— Де Марія? — запитав Дюдон, та, щоб 
заспокоїти синьйора, потряс його за барки. Нотарій не 
по своїй волі постукав зубами та вважав за потрібне 
відключитися, а Дюдон підійшов до столу та прочитав 
записку: «Ламберто ді Самбучето купив у капітана 
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Доменіко Секьявро рабиню на ім'я Марія за двадцять сім 
золотих венеціанських дукатів». 

«Продали!» — видихнув Дюдон та не повірив 
своїм очам. Він оббіг всі кімнати та не знайшов Марії, а 
лише виявив другі двері, які виходили в загачений 
людьми провулок. Дюдон обхопив руками голову та 
присів на стілець, що заскрипів під ним. 

*** 

Юний капітан Адоніс втратив з виду корабель, на 

якому пливла Марія разом з Раймондом, але в тому 
провини його не було: в таку бурю й досвідчені капітани 
могли помилитися. Залишалося тільки припустити, що 
він йде в Кафу, і вони його наздоженуть. Втім, буря 
вщухла на другий день, а на третій вони швартувалися 
до пірса Кафи. У порівнянні з містами Східної Римської 
імперії, які обнесені високими стінами, Кафу захищав 
палісад з гостро заточених колод, які посіріли від сонця, 
та сухий рів перед ними. Тому, вид на місто з моря 
здавався непоказним та, навіть, простуватим, попри те, 
що товарообіг міста міг дати фору будь-якому місту 
Понта та Пропонтіди. Корабель, на якому пливла Марія, 
Адоніс помітив відразу, як і чоловіка, який 
супроводжував її на прогулянці по місту.  

Адоніс змусив інших замовкнути,  поговорив з 
синьйором та дізнався, що Марія та Раймонд в місті та 
збираються відправитися в князівство Готія. Зраділий 
Гуго де Монтегю захопив з собою Жана ле Мена та 
відправився у місто, а Адоніса та Кудрю залишив чекати 
їх на кораблі. Знайти людину у місті, що побачити голку 
в сіні. Вони сподівалися на удачу, тому з завзяттям 
кинулися у місто, але, коли трохи походили по 
хитромудрих вуличках, зрозуміли, що завдання не з 
легких, то ентузіазм трохи згас. Крім того, коли вони 
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намагалися спілкуватися з місцевими жителями, то від їх 
костюмів хрестоносців жахалися вбік. Якийсь старий, що 
розмовляв французькою, порадив йти на ринок та там 
запитати купців з Готії. Полуденне сонце палило 
нещадно, так що з госпітальєрів зійшло сім потів, поки 
вони дісталися до ринку. Вони зупинились на відкритому 
місці біля помосту, де продавали рабів, щоб перевести 
дух, та міркували, що робити далі. Вирішили 
розділитися, та зустрінутися відразу, після того, як 
знайдуть купців з невідомої країни Готія. Гуго де 
Монтегю хотів розпитати ординця, який продавав рабів, 
але той знав грецький, якого не знав сержант. Гуго 
розчаровано відвернувся, опустив погляд вниз та 
побачив на помості раба, що лежав у пилюці, який 
здався сержантові знайомим. Гуго де Монтегю повернув 
його голову та з подивом пізнав Раймонда де Торна. 

— Що ти тут робиш? — запитав Гуго, хоча розумів 
безглуздість свого питання. Сержант нахилився до 
Раймонда та ще більшим здивуванням виявив, що той 
вщент п'яний, бо від нього тхнуло, як від винної бочки. 
Тому, що його поворухнули, Раймонд відкрив очі та 
вирячився на сержанта. 

— Я що, вже на небі? — запитав Раймонд, бо 
розглядав живого Гуго де Монтегю. 

— Ні, — відповів сержант, — таких грішників, як 
ти, на небо не пускають. 

Ординець щось говорив та показував пальцями, 
ймовірно, хотів продати Раймонда. 

— Що він хоче? — запитав сержант у Раймонда. 
Той спробував встати та гордо сказав: — Він хоче за 
мене тридцять п'ять монет, — Раймонд окинув п'яним 
поглядом Гуго та додав: — Повір, я коштую великих 
грошей. 
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Гуго де Монтегю не став переоцінювати п'яного 
госпітальєра, а заплатив по ціннику, попри те, що в 
трюмі піратського корабля грошей вистачало. Поки 
Раймонда розкували, повернувся Жан ле Мен, який 
дивився на п'яного Раймонда та запитав: — А де Марія? 

— Хотів би я знати, — сказав сержант Гуго, бо 
розумів, що Марія та Раймонд потрапили в якусь 
халепу. Гуго взяв на плече свого п'яного друга та 
відправився в порт, де їх зустрів Адоніс. 

— А де Марія? — розчаровано запитав юний 
капітан, бо одягнувся з нагоди зустрічі з прекрасною 
дамою, в новий костюм із запасів в трюмі ... » 

Туманний Кіт зупинив свою розповідь та 
повідомив: — Все інше я розповім тобі по дорозі, бо нам 
потрібно поспішати. 

— Куди? — не зрозуміла Маргіна. 
— На Землю, — відповів кіт та підморгнув: — Нам 

потрібно врятувати світ та знайти Рубін Милосердя, — з 
пафосом закінчив він. Маргіна пафосу не повірила, бо 
де пафос, там і обман, тому критично подивилася на 
рудого кота та сказала: — Підневільним нікуди дітися, 
крім як стояти під кулями та прикривати своїми грудьми 
ошуканців. 

Туманний Кіт витягнув свою шию на рівень грудей 
Маргіни та втупився на неї. Маргіна засміялася, взяла 
його на руки та сказала: — Веди, Наполеон! 
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Реплікація четверта. Платов 

Плутін знову прокинувся та розгублено 

озирнувся. Два чорних крилатих демона, як і раніше, 
тягли його в непроглядній темряві, тільки десь збоку, у 
незмірній далечині, як свічка, горів вогник. В страшній 
темряві Плутін не повинен був бачити, але фігури 
демонів, що його супроводжували, він добре відрізняв 
від страхітливої темряви. Навіть червоні кінчики ріг він 
бачив виразно, точно вони світилися. Плутіну здалося, 
що він побачив біса, у вигляді сірого кота, який блиснув 
на нього зеленими очима. Ймовірно, що це тільки 
відблиск металевих підківок на копитах демона, що летів 
попереду. Його підхопили відразу, як тільки він помер. 
Як потім дізнався Плутін, замість того щоб як всі, мчати 
до центру Чумацького Шляху, його потягли у бік, туди де 
темрява Всесвіту стикалося з вічною Тьмою.  

Плутін постійно вмирав та оживав знову, а при 
світлі зірок добре розглянув пики демонів, які, втім, не 
висловлювали жодної емоції, крім смертельної нудьги. 
Він відразу зрозумів, що розпитувати їх не має сенсу, бо 
вони нічого не скажуть і їх завдання доставити Плутіна 
на місце. І за те спасибі, що здогадалися, коли він знову 
став помирати, спорудити йому оболонку, інакше йому 
знову довелося б здохнути. Вони рухались досить довго, 
хоча здавалося, що топчуться на місці, бо ніяких віх у 
навколишній темряві ніхто не поставив. Демони з боків 
тільки сопіли та, здається, дрімали, але у Плутіна 
бажання втекти не виникало, бо без них його дні 
закінчаться навічно замерзлою бурулькою.  

Поступово Плутін прийшов у себе та навів 
порядок у своїй голові, благо, що йому ніхто не заважав. 
Після того, як Тімуріон тримала його в полоні, у Плутіна 
залишилося відчуття якогось довгого та тривожного сну, 
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а коли його висмикнули на поверхню планети, то події 
розгорталися дуже стрімко та не по його волі. Навіщо та 
куди його тягнуть два виродки з боків, він не знав, але, 
коли розглядав їх кримінальні пики, то припускав, що їх 
наміри навряд чи йому сподобаються. Попереду щось 
блиснуло, і Плутін побачив лінію, що сяяла та 
перетинала горизонт. Варто її лише угледіти, як перед 
ними зупинилися дві постаті: одна висока та могутня, що 
тримала в руці вогненний меч та друга, зігнута, точно 
горбата, з таким же величезним світловим мечем в 
руках. 

— Пропуск! — крикнув високий і демон, якого 
Плутін знав, як Гаагтунгра, простягнув до нього оголене 
плече, на якому спалахнула кругла печатка. Високий 
глянув на блискучий вензель печатки, загрозливо підняв 
меч та крикнув: — З вами повинна бути жінка, а не 
чоловік. 

— Несподіванка вийшла, ця ідіотка змінила стать, 
— з посмішкою сказав другий демон, на ім’я Веельзевул, 
та показав на Плутіна. «Якого біса!? Яка дівчина?» — 
обурився Плутін, але Гаагтунгр гепнув його у бік і він 
обм'як. 

— Ми швидко перетворимо його в дівчину, — 
заіржав Веельзевул, а Плутін безпорадно подумав: 
«Все! Потрапив в руки збоченців!» 

— Проходьте, — кивнув горбатий, що досі мовчав, 
і світла лінія зникла, точно відкрили шлагбаум. Через 
деякий час вони приземлилися на якийсь трухлявій 
колоді, яка рушила, як здавалося Плутіну, кудись вниз. 
Несподівано, колода здригнулася, точно вперлася в 
якийсь берег та вони зупинилися. Колода сказала:  

— Приїхали... 
Під ногами з'явилося чиєсь кошлате обличчя, і 

Плутін мало не підстрибнув від страху. Вони злізли з 
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мовчазної колоди та знову вирушили вниз. Після цього 
вони переходили в руки різних тварюк, одна страшніша 
іншої. Незабаром біси, що супроводжували Плутіна, 
заметушилися та почали оглядати його та мало не 
здували з нього порошинки. Така поведінка могла 
означати тільки одне – їм належить зустріч з якимось 
керівництвом. Плутін багато років володарював країною, 
тому знав цю звичку підлеглих та сам підбадьорився й 
підібрався, щоб бути готовим до того, що його чекає. У 
навколишній темряві замиготіли якісь тіні й очі Плутіна, 
звиклі до темряви, змогли розрізнити бліді контури 
мерзенних та капосних осіб, намалювати які міг 
художник, що марив наяву.  

Варто було їм побачити Плутіна, як вони шкірили 
свої пащі та показували білі у темряві ікла, а очі, точно 
примарні ліхтарі, ляскали віями та лякали своєю 
сюрреальністю. Зустрічі з невідомими тваринами 
відбувалися все частіше та частіше, точно вони 
наближалися до осиного гнізда. Коли Плутін озирнувся 
навколо, то перше враження посилилося – попереду 
копошився величезний безформний рій. Гади, що 
траплялись їм на шляху, ставали все злішими та 
агресивнішими, а ще косились на Плутіна, так що один 
демонів, що супроводжував Плутіна, на ім’я Гаагтунгр, 
бив деяких тварин по пиці своєю величезною 
пазуристою лапою. Демони, які отримали таке ласкаве 
привітання, з виттям прибиралися з їх шляху, але 
розраховували дати здачу в інший, більш зручний час. 
Незабаром включився в роботу другий провожатий, на 
ймення Веельзевул, який посилено роздавав тички в усі 
сторони, а навколо горіли сотні примарних очей, які з 
надією дивилися на Плутіна.  

«Що вони хочуть?» — не зрозумів Плутін, але за 
мить його осяяло та він покрився холодним потом.  
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«Я живий! А вони хочуть моєї плоті!» — 
промайнуло в голові Плутіна та розставило все на свої 
місця. «Мене тягнуть кудись, щоб зжерти!» — жахнувся 
він та з побоюванням поглядав на своїх конвоїрів. 
Правда, їх вигляд говорив про те, що Плутіна жерти 
буде хтось інший, більш важливий у цьому світі. «Куди я 
потрапив? — знову подумав він та одразу зробив 
висновок: — Безперечно, я в Пеклі!»  Перспектива 
потрапити в шлунок якогось виродка не дуже радувала, 
але була одна дрібна втіха – коли його з'їдять, то він все 
одно збереться в Плутіна, бо його тіло довго перебувало 
в дімензіальній оболонці. Процедура воскресіння не 
дуже приємна, але що робити, коли навколишній світ 
такий кровожерливий. Йому вдалося вижити на острові 
Харома серед дикунів, так чому б не вижити в Пеклі?  

Трохи заспокоєний останніми роздумами, Плутін 
скорився долі та став чекати зустріч з передбачуваним 
гурманом. Через те, що роїння мерзенних тварюк 
ставало дедалі інтенсивніше, то варто допустити, що 
мета близька. Несподівано, в навколишньому токовищі 
з'явилося величезне відкрите місце кулястої форми, яке 
наїжачилось у всі сторони жахливими монстрами, бо 
вони, ймовірно, охороняли внутрішній простір кулі. 
Монстри без церемоній хапали будь-кого, хто 
наближався до них, та рвали на шматки. Останній 
невдаха, якого випадково, а, може, навмисне, 
штовхнули у бік кулі, опинився в шестируких обіймах 
тварини з мордою крокодила, яка відкусила нещасному 
голову, а тіло викинула в натовп. Його відразу розірвали 
та зжерли та жадібно виглядали наступну жертву. 
Гаагтунгр наблизився до шестирукого, посилено 
жестикулював та щось йому пояснював, а потім махнув 
рукою Веельзевулу, який потягнув за собою капсулу з 
Плутіним. В середині кулястого простору самотньо 
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висіла темна хмара, яка обволікала те, що знаходилося 
всередині. Гаагтунгр зігнувся навпіл та не піднімав очей, 
а плив до темної хмари. Веельзевул слідував за ним та 
міцно тримав аморфну капсулу, в якій знаходився 
Плутін. Плутін уважно розглядав темний силует 
всередині темної хмари та подумав: «Так ось ти який, 
найголовніший!» Він перестав боятися та з деякою 
фамільярністю думав про те, як буде розмовляти з тим, 
хто хоче його з'їсти. Електричний удар по мізках швидко 
вирубав свідомість, але гучний голос всередині Плутіна 
його відразу протверезив: — Ти хто? 

— Я Плутін, — скромно відповів колишній володар 
Московії та Тартії. 

— Ти ніщо та ім'я твоє ніхто, — пролунав голос, 
але Плутін не наважився підняти очі, щоб розглянути 
того, хто говорив. Раптом, по голові Плутіна хтось 
пройшовся граблями та видер з неї все, разом зі 
сміттям, зібраним за стільки років. 

— Він же порожній! — розчаровано сказав голос і 
Плутін подумав, що йому залишились лічені секунди, 
але голос продовжив: — Знайдіть мені рубін! Якщо буде 
потрібно, я пошлю вам Ліліт. Інакше ... 

Останнє слово, вимовлене начальником, змусило 
затремтіти руку Гаагтунгра, яка міцно стискала Плутіна. 
Гаагтунгр не став зволікати, а відразу ж потягнув 
Плутіна назад, і він мигцем побачив бліде, худе обличчя, 
облямоване синяво-чорним кучерявим волоссям, з яких 
стирчали величезні червоні роги. Коли вони вибралися з 
мурашника, який оточував начальника, Плутін 
наважився запитати: — Хто це був? — на що отримав 
міцний штурхан від Гаагтунгра, який трохи розслабився 
та зволив просвітити: — Сатанаїл, повелитель Темряви! 

Ім'я, вимовлене Гаагтунгром з побожною повагою, 
не вразило Плутіна, але радувало те, що його не з'їли. 
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Ні на перше, ні на друге, а компот з його рідкої крові 
взагалі ніякий. Залишалося незрозумілим, про який 
рубін йде мова, та яким боком в цій справі Плутін. У 
пам'яті спливли рубіни кремлівських зірок, зроблені з 
золотого скла, але навряд чи вони потрібні Сатанаїлу. 
Його, таким же чином, як і раніше, потягли в якусь 
далечінь, причому у бік далекого світла. На тлі далекого 
вогника попереду виднілося безліч якихось темних 
кульок, які, по мірі руху до них, зростали в розмірах, поки 
одна з них не стала перекривати весь простір попереду. 

У навколишній темряві Плутін бачив кордон кулі, 
який, коли вони наблизилися, виявився зовсім нечітким. 
Коли вони його перетнули, то Плутін відчув помітний 
струс, невідомо чим спровокований. Нутрощі кулі 
виявилися схожі на зоряне небо, тільки зірки виглядали 
якось розпливчасто, немов крізь туман. Швидкість руху 
наростала, а зірки, при наближенні, виявилися зовсім не 
зірками, а галактиками. Від нескінченного польоту у 
Плутіна замигтіло в очах, і він заснув та повиснув у 
коконі, в якому його транспортували.  

«Попереду, по вулиці, йде чорноока дівчинка з 
косами на голові. Вона одягнена в червону сукню, 
посипану білим горошком, тому дівчинка здається 
ошатною та недоступною. Платов ховається вздовж 
парканів, порослих вересом, та, як розвідник, непомітно 
пересувається на іншу сторону вулиці, де ховається за 
старою оливою. Дівчина обертається та не бачить 
Платова, але всеодно на її обличчі виникає 
незадоволений вираз. Вона додає ходу, тому Платову 
доводиться поспішати, бо, якщо ховатися, встигнути за 
нею не вдається. Вони проходять повз старий великий 
храм Успіння Пресвятої Богородиці з бочкоподібною 
круглою вежею дзвіниці, за якою зручно ховатися. По 
крутому спуску дівчинка прямує до городів та 
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виноградників, повз які йде до вигину річки Мткварі. 
Платов кидає погляд на зелені гори за річкою та 
спускається слідом за дівчинкою, але намагається не 
шелестіти кущами. Коли він добирається до Мткварі, 
дівчинка вже знімає плаття та дбайливо кладе його на 
гальку. Платов ковзнув вужем в сторону та з-за кущів 
дивиться на худеньку постать дівчинки, яка з вереском 
стрибає в холодну воду та через хвилину повертається 
на берег. Вона віджимає коси, а на її довгих віях 
блищать дрібні краплі води, які віддзеркалюють сонце, 
від чого обличчя дівчинки здається таємничим та 
відчуженим.  

— Не дивись на мене! — кричить дівчинка та різко 
обертається назад, а її обличчя спотворює гидлива міна. 
Дівчинку звати Маріко і вона живе на сусідній вулиці 
недалеко від будинку Платова. Її ім'я, вимовлене в 
голові, звучить спокусливо та загадково. Вона натягує на 
мокре тіло своє червоне плаття в білий горошок, яке 
липне та чинить опір її рухам.  

— Відчепися, чорт! — кричить вона, і в голосі 
стільки злості, що Платов повертається та йде уздовж 
берега. «Сама ти, чорт!» — шепоче він про себе, а 
фантазія малює картини приборкання норовливої. 
Платов машинально бере гальку та жбурляє її в бік 
Маріко. Злість трохи охолола, і він знову обертається, 
щоб побачити дівчинку, але Маріко не видно. Платов 
придивився та помітив парусинові білі капці на ногах, які 
стирчать з-за кущів. «Що вона там робить, засмагає?» 
— чомусь тривожно подумав Платов та повільними 
кроками, з тривалими зупинками, повернувся назад. 
Ноги так само тривожно стирчать з-за кущів, а в душу 
заповзла неясна туга та жах. 

Платов пересилив себе, обійшов кущі та побачив, 
що голова Маріко лежить біля самої води, а її руки 
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безглуздо розкинуті в сторони. Хвиля збиває біля берега 
червону каламуть, а Платов з жахом помічає, що з-під 
голови Маріко тече тонка червона цівка. Вона 
пробирається між камінням, а потім занурюється у воду 
та ледь змішуюється з нею. Тіло Платова дерев'яніє, 
тому він не може поворухнутися, а несвідомий страх 
паралізує душу, та тільки одна думка б'ється, як муха об 
скло: «Тікати!» Він відвертає обличчя, щоб не бачити, 
але ватяні ноги не бажають відвести його від цього 
страшного місця. Попри те, що додому зовсім не 
хочеться, Платов розуміє, що це єдине місце, де він 
може сховатися. Краєм ока Платов помічає щось 
червоне, яке блиснуло біля голови Маріко. Він приймає 
червоне за кров, але це не кров, а якесь скельце, що 
виблискує на сонці. Інтрига відігнала страх, і він 
нахилився та намагається не дивитися Маріко в 
обличчя. На шкіряному ремінці висить якесь скельце, 
схоже на серце і Платов мимоволі тягне руку, щоб 
схопити цей предмет. Платов затиснув скельце в руці та 
набуває здатність міркувати й перша думка його 
заспокоює: «Ніхто не бачив!» Він озирнувся та 
переконується у своїй правоті й це додає йому 
впевненості. Платов швидко крокує від берега, як 
розвідник, бо перебігає від куща до куща, і це його ще 
більше заспокоює, а голова починає міркувати. Його 
ніхто не бачив, а якщо й бачили, то він скаже, що 
злякався, бо Маріко посковзнулася на ослизлому камені 
та вдарилася головою. За це ніхто не стане корити, хіба 
що вважатимуть боягузом. «Нехай, — подумав Платов, 
— розвідникам доводиться терпіти й не таке».  

Село зустріло його полуденною порожнечею, що 
його, як розвідника, цілком влаштовувало. Тільки 
величезна будівля церкви Успіння Пресвятої Богородиці 
нагадало йому про Маріко, і він пильно озирнувся 
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навколо, щоб не зустріти отця Кирила. Платову 
здавалося, що батюшка відразу спитає: «Де моя 
дочка?» — і від цього Платов знову втратив спокій. 
Шкіру на правій долоні, в якій він тримав червоне серце, 
чомусь стягнуло, і він нахилив голову, щоб знову 
поглянути на знахідку. Побачене його вжахнуло – вся 
долоня була в крові, наче скляне серце кровоточило. 
Серце Платова мало не вискочило з грудей, і він 
притулився до стіни храму та озирається навколо. Він 
майже втратив свідомість та випустив з долоні 
небезпечний доказ. Коли він отямився, навколо нікого не 
було, а на землі він не помітив ніякого сердечка. З усіх 
сил Платов рвонув додому, щоб забитися десь у кутку. 
Сусід Мамуко, який недоречно зустрів Платова, побачив 
його побіліле обличчя та єхидно промовив: — Знову 
нашкодив, — на що Платов ніяк не реагував, а побіг 
додому. Він побачив у дворі рукомийник та довго 
намилював свої руки, поки не закінчилася вода. Добре, 
що вітчима, Гіоргі, вдома не виявилося, інакше б знову 
побив ні за що. Сестра Софіко, страшна ябеда, тільки 
його побачила, одразу ж повідомила матері, що він 
прийшов додому. Мати перебирала боби в мисці та 
замислено сказала: — Підв'яжи виноград, Гіоргі наказав. 

Вона завжди, коли розмовляла з Платовим про 
вітчима називала його не інакше, як Гіоргі, та ніколи – 
батьком. Його рідний батько, Платон Привалов, 
залишився в Пермі, але, наскільки пам'ятав Платов, 
завжди його любив, на відміну від матері. Він пам'ятав 
ім’я батька, то у школі він назвав себе Платовим, за що 
вдома отримував від розлюченого Гіоргі ременя. Це 
прізвище так і прижилася на вулиці, на відміну від 
прізвища матері, яке він носив офіційно.  

Платов поплентався до довгого виноградника, що 
спускався майже до берегів Мткварі, де тісними рядами 
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розрісся виноград. Його завжди примушували 
працювати на винограднику і ця робота, далеко від усіх, 
налаштовувала Платова на роздуми, в яких він 
запам'ятовував кожен образливий жест чи слово у 
відношенні до себе, щоб потім, коли виросте, послідовно 
та без емоцій помститися кривдникам. Для людей з 
залізним характером, яким володіли розвідники, емоції 
не дозволені, а Платов завжди вважав себе одним із 
них. Платов розглядав на екрані старого полотнища 
кадри з фільмів про розвідників та не чув тріск плівки 
пересувного проєктора, а запам'ятовував кожне слово, 
сказане безстрашними героями та вивчав їх стиль 
поведінки. Тінь, що впала на нього, примусила 
обернутися, і він побачив вітчима, трохи напідпитку. 

— Сусід Мамука сказав, що ти бігав на берег 
Мткварі, — промовив грізно Гіоргі та запитав:  

— Ти нічого не бачив? 
Платов підняв голову та уперся поглядом у Гіоргі, 

який не витримав та дав стусана: — Я з тобою 
розмовляю.  

Платов опустив голову вниз і пробурмотів: 
— Я нічого не знаю... 
— Маріко Кураурі впала на березі та розбилася, 

— промовив Гіоргі та задумливо додав: — Якщо знаєш – 
скажи.  

Може бути, екзекуція могла мати продовження, 
але увагу Гіоргі привернули двоє чоловіків у міліційній 
формі, синіх галіфе та хромових чоботях. Чоботи 
міліціонерів покривав шар пилу, мабуть, вони приїхали 
здалеку. Один з них крокував до них та, навіть, не 
спитав дозволу, що не сподобалося вітчиму, який 
збирався зупинити незнайомця, але той його випередив:  
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— Отже, не знаєш, — він присів перед Платовим, 
немов чув попередні його слова. Він заглянув хлопцеві в 
очі та вимовив: — А дівчинка загинула... 

— Я забираю його, — повідомив він та сунув в 
руки Гіоргі якийсь документ. Мабуть, документ справив 
враження на Гіоргі, бо він виструнчився, ніби в строю, та 
лише запитав: — Він повернеться? 

— Ні! — відрізав міліціонер, а Гіоргі зрадів – він 
давно хотів сплавити пасинка в чужі руки. Платов не 
дуже засмутився, бо не вважав село Метехі раєм на 
землі, особливо зі своїм вітчимом. Платова повели 
вздовж вулиці, а за рогом він побачив газик, в який його 
посадили на заднє сидіння, а самі сіли по боках».  

Коли Плутін прокинувся, то відразу забув про те, 
що йому приснилося, бо закричав від переляку. Він з 
величезною швидкістю падав на величну спіральну 
галактику, що розгорнулася внизу. Втім, боявся Плутін 
марно, бо його, як і раніше тримали Гаагтунгр та 
Веельзевул. Виявилося, що не падали, а рухалися до 
одного з рукавів на околиці галактики. Плутін не був 
сильним в астрономії, але вважав, що це рідна 
галактика Чумацький шлях, а вони направляються в 
сонячну систему. Коли наблизилися до планети, то 
Плутін відразу її впізнав та зрадів – щоб його з'їсти, 
немає потреби повертатися на Землю. Плутін виразно 
бачив Чорне та Каспійське море, а вони опускалися 
посередині, в долину між грядами гір, де виляла річка 
Мткварі. Грузія викликала в пам'яті Плутіна не найкращі 
асоціації, і він волів би приземлитися в іншому місці, але 
його позбавили права вибору, так само, як і свободи. 
Залишалося дізнатися, що від нього хочуть.  

Вони приземлилися неподалік від будівлі 
облупленої церкви. Плутін вдихнув на повні груди 
повітря Землі, і воно видалося йому таким незвично 
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різким та густо пахучим, що голова пішла обертом. 
Гаагтунгр натягнув на себе суконну гімнастерку з 
голочки, та темно-сині бриджі, заправлені у хромові 
чоботи. Плутін придивився та визначив, що Гаагтунгр 
одягнений у довоєнну форму капітана НКВД, а його роги 
прикривав синій кашкет з червоним околотом. 
Веельзевул, як підлеглий, натягнув на себе форму 
лейтенанта НКВД. Плутіна ніхто не перевдягав і він так і 
залишився в просторому одязі володаря Тартії. Вони 
блукали кілька хвилин, поки не зупинилися біля одного 
будинку, де якийсь грузин відчитував якогось хлопчика. 
Гаагтунгр слухав пару хвилин їх розмову, а потім присів 
перед хлопчиком та запитав: — Отже, не знаєш? 

Хлопець заперечив та замахав головою, а 
Гаагтунгр нишпорив у його голові, але хлопчик, мабуть, 
від страху, закрився, й демон не зміг нічого прочитати в 
його пам'яті. 

— А дівчинка загинула... — підсумував Гаагтунгр 
та піднявся. 

— Я забираю його, — повідомив він грузину та 
сунув йому під ніс якийсь документ. Грузин документ не 
дивився, а форма Гаагтунгр і Веельзевула його лякала, 
тому він тільки запитав: — Він повернеться? 

— Ні! — відрізав Гаагтунгр, а грузин, чомусь 
зрадів. Плутін, як стороння особа, не став його 
розпитувати про те, що його не стосувалося. Гаагтунгр 
та Веельзевул взяли хлопчика за руки, повели його до 
церкви, туди, де вони приземлилися. Плутін ішов 
осторонь, бо не розумів, навіщо цим демонам хлопчик, 
а, тим більше, він сам. По дорозі, як не дивно, їм ніхто 
не зустрівся, немов село вимерла. Ймовірно, людей 
лякала форма Гаагтунгра та Веельзевула. Плутін кинув 
погляд на Веельзевула та помітив, що його обличчя 
набуло рис черепа, тільки вуха залишилися червоними, 
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а у Гаагтунгра один ріг виліз з-під кашкета та з’явилися 
ікла. У хлопчика побіліло обличчя, як вапно, а Плутін 
подумав, що він скоро вирубається. 

 
— Стережи його тут, — сказав Гаагтунгр і Плутін 

залишився з хлопчиком, а демони вирушили до церкви. 
«Дивно, — подумав Плутін, — демони не можуть 
перебувати в церкві». Ймовірно, його пізнання віри 
виявилися помилковими, бо Гаагтунгр, разом з 
Веельзевулом, зникли за дверима богоугодного закладу.  

— Як тебе звати, хлопчику? — запитав Плутін, 
коли його конвоїри зникли у дверях церкви, і дитина 
несміливо відповіла: — Вовка. 

— Ми з тобою тезки, Вовка, — підбадьорив його 
Плутін, але, коли глянув на старі та драні штани, 
зрозумів, що спізнився – Вовка вже обпісявся. 
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— У тебе є інші штани? — запитав Плутін, бо, 
чомусь, шкодував хлопчика, але той заперечив, бо 
замахав головою та почервонів від сорому. На вулиці 
стояла спека й Плутін подумав, що штани швидко 
висохнуть. Попри те, що він ніколи не відрізнявся 
співчуттям до інших, Плутін шкодував Вовку та почав 
розпитувати його про життя. Виявилося, що грузин, який 
вичитував хлопчика, доводиться вітчимом Вовці, та, 
попри те, що його мама жива, тезці доводиться 
несолодко.  

— Про яку дівчинці тебе питали? — запитав 
Плутін, але хлопчик напружився та сказав: — Я нічого не 
знаю.  

Плутін не став наполягати, бо зрозумів, що зараз 
переляканий Вовка нічого не розповість. До того ж його 
розпитування не могли тривати, бо разом з 
Веельзевулом повернувся Гаагтунгр. Його очі 
кровоточили, а паща та груди начальника червоніла 
свіжою кров'ю. Морду Веельзевула покривали криваві 
смуги, і Вовка вдруге обпісявся, а потім відрубався. 
Плутін не знав, що хотіли дізнатися у Вовка, але таким 
способом, як зараз, демони тільки уморять його до 
смерті. «Що у них сталося?» — подумав Плутін, коли 
глянув на їх роздерті кітеля та морди, що палали злістю.  

Якби Плутін пішов з ними, то знав би, що в церкві, 
під керівництвом регента, співали багатоголосся, а в 
ризниці за маленьким столиком сидів отець Кирило. Він 
одягнув на голову шапку, щоб не чути безладний хор та 
поринув у читання старої книги, писаної грецькою 
мовою, в якій, як він вважав, описується божественна 
суть рубіна. Демони у формі енкаведистів, що з'явилися 
в церкві, вразили уяву співаків, які зовсім збилися з 
такту, а регент суворо постукав паличкою по пюпітру, бо 
вимагав, щоб співаки зосередилися. Гаагтунгр не 
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звертав уваги на співаків, понюхав носом повітря та 
відправився в ризницю. Веельзевул побачив отця 
Кирила, з задоволенням вдарив його по голові, від чого 
останній впав зі стільця. Гаагтунгр хотів врізати 
Веельзевулу, який поліз поперед батька, але стримався 
та хлюпнув на батюшку з глечика, що стояв на столі. 
Коли Кирило прийшов у себе, Гаагтунгр зняв з нього 
шапку, яка пом'якшила удар Веельзевула, схопив його 
за волосся й запитав: — Куди ти подів рубін? 

Батюшка виявився не з боязких, бо твердо глянув 
прямо очі Гаагтунгра та промовив: — Вам його не 
бачити, тварюки пекельні! 

— Ти хочеш закінчити, як твоя дочка? — з 
погрозою запитав Гаагтунгр. 

— Що ви зробили з дівчинкою? — запитав отець 
Кирило та тривожно насупив брови. Гаагтунгр з 
насолодою спостерігав за його реакцією та подумав, що 
варто сказати святоші, що його дочка жива і її віддадуть 
в обмін на рубін, але Веельзевул, недоречно, 
самовдоволено ляпнув: — Ми її вбили й тебе вб'ємо! 

Гаагтунгр почув сказане та від злості й обурення 
заїхав пазуристою лапою по пиці Веельзевула, а отець 
Кирило, коли дізнався про смерть дочки, звів руки 
догори та вигукнув: — Боже! Хіба вона не варта твого 
каменю милосердя?  

У відчаї він засунув пальці прямо в очі демону та 
намагався їх видерти, або розчавити. Гаагтунгр заревів 
від болю та розкрив свою пащу й вчепився в горло отця 
Кирила. Запах крові одурманив Гаагтунгра і він 
заходився сьорбати її та забув про все на світі. 
Веельзевул, обурений тим, що отримав по морді, а 
начальник на халяву смокче кров, запустив у його спину 
свої кігті. Гаагтунгр знову заревів та залишив неживу та 
спотворену жертву, а сам накинувся на Веельзевула. 
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Вони наносили один одному удари, стрибали по ризниці 
та перевертали атрибути віри. Веельзевул схопив 
високий дерев'яний хрест на підставці, що стояв на 
столі, та почав їм молотити Гаагтунгра, який від цього 
зовсім озвірів. Він схопив скриню з церковним начинням 
та гепнув нею по голові Веельзевула. Після того, як вони 
надавали бебехів один одному, Гаагтунгр зібрався з 
думками та взявся за пошуки Рубіна Милосердя. Вони 
перебрали все до останньої порошинки, але ніякого 
рубіна не знайшли. Вони не заспокоїлись, а 
перевернули всю церкву, перелякали регента та мирян, 
що співали, які з криками висипали на вулицю та 
розбіглися по домівках від гріха якомога далі. Пригнічені 
невдачею, вони повернулися до Плутіну, і Гаагтунгр 
відразу накинувся на Вовку Платова: — Куди ти подів 
рубін? 

Хлопчик побачив їх мерзенні пики в крові та 
подумав, що ці тварюки його з'їдять, тому відрубався та 
впав на пожовклу траву. 

— Ви його угробите, перш ніж що-небудь 
дізнаєтеся, — сказав Плутін та поплескав хлопчика по 
щоках, а потім запитав: — Може, скажете мене, що ви 
хочете від нього дізнатися? 

— Запитай у себе, де рубін, — похмуро сказав 
Гаагтунгр, бо збирався перед цим дати Плутіну по морді. 
Втім, демон зараз же передумав, бо його дії не дадуть 
жодних результатів і, ймовірно, без колишнього 
володаря Московії та Тартії не обійтися. 

— Запитав, — розвеселився Плутін. 
— Де рубін? — сказав Гаагтунгр. 
— Не знаю, — зовсім весело сказав Плутін, і 

Гаагтунгру знову захотілося йому вмазати, але колишній 
володар запитав: — Може, ви мені поясніть, як в цьому 
замішаний я та дитина. 
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У Гаагтунгра знову зачухалися лапи, але він 
набрався терпіння та бити Плутіна не став, а плутано та 
непослідовно пояснив, що вони повернулися в минулий 
час і хлопчик – майбутній Плутін. Хлопчик повинен 
знати, куди подівся рубін, бо терся біля дівчинки, яку 
звати Маріко. Вона дочка батька Кирила, в миру Арчіла 
Кураурі. 

— Маріко Кураурі? — вигукнув Плутін та на нього 
нахлинули спогади. 

— Згадав? Кажи, де рубін? — зрадів Гаагтунгр. 
— Дівчинку згадав, а про рубін я нічого не знаю – 

повний провал, — сказав Плутін та подумав, що 
Сатанаїл, з його можливостями, давно перевірив його 
голову, але ймовірно, нічого не знайшов, тому відправив 
їх у минуле, щоб вони були присутні при зникненні 
рубіна, який з пафосом називався «Рубін Милосердя».  

— Запитай у себе, — знову нагадав Гаагтунгр і 
Плутін з цікавістю подивився на Вовку, що прийшов до 
свідомості. «Он я який!» — з деякою ніжністю подумав 
Плутін, розглядав хлопчика та, навіть, мокрі штани 
Вовки його не бентежили. 

— Ти мене не бійся, — сказав Плутін та зняв зі 
своїх плечей накинутий плащ.  

— Знімай штани, — наказав Плутін і Вовка 
слухняно зняв свої подерті штани, бо думав, що його 
будуть пороти хворостиною. Плутін викинув штани в 
кущі та накинув на Вовку свій плащ, який підібрав та 
перев'язав ременем. Плутін подивився на хлопчика та 
залишився задоволений його видом, а потім взяв його 
за руку. 

— Ми йдемо звідси, — сказав він і Гаагтунгр 
зрозумів, що начальство помінялося. Оскільки йому був 
наказ, робити те, що скаже Плутін, то він не дуже 
пручався, тому що весь гнів Сатанаїла, у разі невдачі, 
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звалиться на цього чоловічка. Що ж стосується Плутіна, 
то він знав долю маленького Вовки й знав, що треба 
робити. 

— Ми їдемо до Пермі, — повідомив він і Гаагтунгр 
кивнув головою на знак згоди. Вони не гаяли час, а 
вирушили у бік моста через річку Мткварі та через пів 
години опинилися на залізничній станції Метехі. На 
питання Плутін про гроші, Гаагтунгр витягнув з кишені 
пару пом'ятих пачок з купюрами по п’ять рублів та 
віддав йому. Плутін придбав квитки до Адлера, звідки 
збирався відправитися до Пермі. У торговок на вокзалі 
Плутін купив з десяток паличок чурчхели 39  та кілька 
коржів хачапурі40. Вовка з пожадливістю дивився на їжу, 
а Плутін, присів на лавцу, нагодував пацана та закусив 
сам. Вельзевул та Гаагтунгр їжі не потребували, і могли, 
хіба що, напитися крові невинних душ. 

— Так-то краще, — сказав Плутін, а Вовка, пхав у 
свій рот корж та вперше за день посміхнувся. 

— Я тебе навчу, як далі жити й скоро ти станеш 
самим грізним правителем Землі, — сказав Плутін, але 
Вовка, попри те, що дядько йому подобався, не повірив 
його словам. 

— Який зараз рік? — запитав Плутін і Вовка 
здивовано відповів: — Тисяча дев'ятсот п'ятдесят 
дев'ятий. 

— У майбутньому вересні підеш в перший клас, — 
пообіцяв Плутін, а Вовка ще більше здивувався та 
сказав: — Дядько, восени я піду в третій клас. 

— Тобі, друже, знову доведеться піти в перший 
клас, — повідомив Плутін, а Вовка розумів, що хорошого 

                                                 
39  чурчхела — горіх в оболонці з борошна і виноградного 
соку. 
40  хачапурі —хлібець з сиром, м'ясом або рибою. 
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дядька краще слухати, тому вимушено погодився. 
Незабаром прибув електропоїзд Єреван-Москва і вони 
забралися в купейний вагон, бо їхати в плацкартному, 
разом з Гаагтунгром та Веельзевулом, небезпечно для 
пасажирів, а скандалу Плутін не бажав. Провідниця 
перевірила квитки та з подивом дивилася на двох 
міліціонерів у дивній формі, у яких морди носили сліди 
бійки. Вона подумала, що це артисти, які знімаються в 
кіно. Вовка, у просторому та дорогому халаті Плутіна, з 
загорнутими підлогами, теж вписувався в цю концепцію. 
Скромний Плутін відразу сподобався провідниці, бо він 
скидався на якогось відомого артиста, чиє прізвище 
вона не пам'ятала. Він відразу ж замовив чотири чаю та 
все, що є з їжі, через що провідниця відразу його 
полюбила та подумала: «От що означає, культурні 
люди, не те, що голота». Поїзд рушив, а продавці, які 
продавали Плутіну їжу, замість грошей в кишені, з 
подивом виявили там пріле листя.  

Коли чутки поширилися по всій невеликій станції, 
касирка Манана, на всяк випадок, теж заглянула в касу 
та з жахом побачила, що її, як і всіх, обдурили. Оскільки 
на поїзд купували квитки тільки три пасажири з 
хлопчиком, то вона не сумнівалася, хто це зробив. Поки 
винні у фальсифікації грошей балувалися печивом та 
запивали його чаєм, вагонне радіо захоплено 
розповідало про Кубу та великого революціонера Фіделя 
Кастро. Ведучий сумлінно насварив американських 
імперіалістів та відразу повідомив свіжу новину про те, 
що в тій же Америці розробляють перший рубіновий 
лазер. Дане повідомлення так схвилювало Гаагтунгра, 
що він відразу схопився та повідомив про намір їхати в 
Америку. Плутін переконав його, що в американців рубін 
не той, хоч й сам не знав, як виглядає цей камінь. Як 
розповідав Гаагтунгр, цей рубін належав якимсь ченцям-
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госпітальєрам, а як вони опинилися в Метехі та при чому 
тут Маріко Кураурі та її батько, доведеться з'ясовувати. 
Правда, Маріко хтось убив, а її батька, Арчіла Кураурі, 
розірвав ідіот Гаагтунгр. Плутін покосився на демона, 
що сидів навпроти, та перевив його дімензіальні 
можливості читання думок, бо спеціально подумав: 
«Гаагтунгр – дебіл!» Нічого підозрілого на його 
відстороненому обличчі Плутін не виявив, до того ж 
Гаагтунгр несподівано піднявся, вийшов в коридор та 
закрив за собою двері.  

«Куди він?» — насторожився Плутін, але потім 
заспокоївся – ще не вистачало доглядати за демонами. 
Він повернувся до Вовки, бо хотів спробувати розпитати 
його про рубін, але той притулився до стінки та спав. 
Плутін дав йому спокій та задумався про те, звідки 
відомо, що Вовка щось знає. Якби Вовка щось знав, то 
про це знав би й він, але своє зникнення з Метехі Плутін 
зовсім не пам'ятав. У будь-якому випадку, Вовку слід 
відправити до Пермі, інакше незаплановані реплікації 
загрожують зникненням його, Плутін. «Може, Сатанаїл 
так і задумав?» — подумав Плутін та вкрився холодним 
потом. В купе було душно, і Плутін вийшов у коридор, а 
Веельзевула та сонного Вовку залишив дрімати.  

У відкрите вікно дув свіжий вітерець і Плутін 
висунув голову та підставив її під зустрічний потік, що 
бадьорив та видував погані думки. В купе провідниці, що 
знаходилися через одні двері, щось підозріло гупало, і 
Плутін насторожився. «Гаагтунгр! Він її вб'є!» — подумав 
Плутін, але змирився із неминучим скандалом. Він 
підійшов до дверей та прислухався, а коли почув крики 
провідниці – заспокоївся, бо від сексу ніхто не вмирав. 
Через деякий час Плутіну набридло і він зайшов у своє 
купе. Він забрався на другу полицю та заснув, а всі 
страхи зі своєї голови викинув геть. 
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В Адлері їх вже чекали. 
Провідниця вагону, коли проводжала Гаагтунгра, 

не висловлювала ніяких емоцій та ходила, як зомбі, 
попри те, що провела з ним весь час та забула про свої 
обов'язки. Таке холодне ставлення пояснилося тоді, 
коли Гаагтунгр повідомив Веельзевулу, що забрав у неї 
душу. Вони покинули перон та відразу попрямували в 
касу, щоб не пропустити поїзд Адлер-Перм. Вони купили 
квитки та вийшли на вулицю, щоб не сидіти в 
задушливому вокзалі. Вхід підпирали дві високі колони, 
а з боків сходинок, що вели до площі перед вокзалом, 
стояли дві краплеподібні вази з якимись зеленими 
хвостиками. Молоденькі пальми вздовж фасаду вокзалу 
ледве прикривали величезні вікна з напівкруглим верхом 
та полоскали на вітрі своє листя й радували око 
соковитою зеленню. Немов по команді, з двох сторін 
під'їхали кілька газиків, з яких вискочили кілька 
міліціонерів. Вони відразу звалили Плутіна та 
притиснули його до брудного асфальту, а на демонів 
повисли гронами на кожній руці. На подив Плутіна, 
Гаагтунгр нічого не зробив, а завмер та стояв на місці. 
Веельзевул спостерігав за діями свого начальника, тому 
вирішив наслідувати його приклад та з цікавістю 
розглядав міліціонерів, що йому дісталися, на 
можливість украсти їх душі. Оскільки міліціонери не 
могли зрушити демонів, то дві групи, що завмерли, 
потіли та відтворювали із себе пам'ятник двох Лаокоонів 
з синами, які борються зі зміями. Випадковий пасажир 
повірив в скульптурну композицію та почав її 
фотографувати. Він негайно був арештований та 
укладений на гарячий асфальт, що стало для 
міліціонерів деякою розрадою. Плутін, придавлений до 
землі, вирішив прояснити дану колізію та запитав: — 
Можливо, ви скажете, за що нас затримали? — на що 



Реплікація четверта. Платов 
 

134 

міліціонер, що його придавив, повідомив: — Ви 
небезпечні злочинці, які використовують гіпноз для 
обману своїх жертв. 

Мабуть, міліціонер начитався газет і Плутін 
навряд чи його переконає. У випадку застосування зброї 
демонам нічого не буде, а от його та Вовку можуть 
пристрелити. Якщо застрелять його, Плутіна, то він 
потім оживе, а для Вовки куля смертельна та може 
виникнути незапланована реплікація, а, ще гірше, 
наскочать Хроностатики. 

— Пропоную поїхати у відділення міліції та 
спокійно у всьому розібратися, — запропонував Плутін. 
Міліціонери, що вже не надіялися заарештувати 
злочинців, легко погодилися. Демони сіли на задні 
сидіння в газики, а Плутін та Вовка на передні, поруч з 
шоферами, так що для інших міліціонерів місця в 
автомобілях не залишилося. Це їх збентежило, 
особливо молодого лейтенанта Анчабадзе, який хотів 
особисто заарештувати зграю злочинців. У підсумку 
лейтенант сів за кермо переднього автомобіля, а інші 
міліціонери вишикувались в колону та вирушили у 
відділення пішки. По приїзді у відділення їх відправили в 
камеру, і Плутін рекомендував Гаагтунгру не чинити 
опір, бо їхній поїзд відправлявся тільки ввечері й часу у 
них достатньо. Як найадекватнішого, Плутіна першого 
запросили на допит. 

— Хто такі та куди їдете? — запитав лейтенант, з 
орлиним носом, бо збирався отримати за операцію 
захоплення банди не менше, ніж Героя Радянського 
Союзу. Плутін пояснив, що він лікар та везе в Пермську 
психіатричну лікарню двох втікачів пацієнтів. 

— Ким вам доводиться хлопчик, — запитав трохи 
розчарований лейтенант. 
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— Мій син, — відповів Плутін, а лейтенант 
зрозумів, що справа на орден не тягне. Гаагтунгр та 
Веельзевул своїм дебільним виглядом та міліційними 
костюмами сорокових років дуже схожі на пацієнтів 
психлікарні, так що за затримання не дадуть навіть 
медалі, а то й догану можна заробити. 

— У вас в паспорті син не записаний, — 
повідомив пильний сержант, який розглядав документ 
Плутіна, зліплений Гаагтунгром. Лейтенант Анчабадзе 
трохи пожвавився та гукнув сержантові:  

— Приведи сюди пацана. 
Коли привели Вовка, лейтенант примружився та 

запитав: — Ким доводиться тобі дядько? 
— Це мій тато, — сказав Вовка та по усмішці 

Плутіна зрозумів, що сказав правильно. 
— Що ж ви дитину на піймання божевільних 

берете? — докірливо запитав лейтенант Анчабадзе, бо 
розумів, що доведеться відпускати затриманих. 

— Він хотів побачити море, — промовив Плутін, а 
лейтенант Анчабадзе схвально цокнув язиком: — Так, 
море у нас чудове. 

Він задумливо тримав паспорт Плутіна, а потім 
сказав: — Покажіть ваші гроші. 

Плутін витягнув почату пачку та простягнув їх 
лейтенанту. Той довго розглядав п'ятірки на просвіт, але 
нічого не помітив. Потім взяв одну купюру та повідомив: 

— Відправлю на експертизу. 
— Беріть ще, нам вистачить, — сказав Плутін та 

посміхнувся, але лейтенант нахмурив брови: — Однієї 
купюри досить. 

Плутін покинув відділення міліції та потягнув всіх 
на пляж. Гаагтунгру та Веельзевулу пляж до лампочки, а 
от Вовку він хотів порадувати – коли ще хлопчисько 
побачить море. Сонце демони не любили, то 
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влаштувалися біля пивної бочки під парасолькою, де 
жлуктили пиво без міри та розраховувались 
фальшивими п'ятірками. Поки Вовка купався під 
наглядом демонів, Плутін сходив у магазин та купив 
йому простий бавовняний костюм та сорочку, а на ноги 
сандалі. Для себе колишній володар купив стандартний 
костюм радянського громадянина, а на голову надів 
білий капелюх. Відразу, на пляжі, Вовка приміряв 
костюм та, попри спеку, не захотів його знімати.  

Коли настав вечір, Вовка весь сяяв, бо ніколи в 
житті не був таким щасливим. Демони, Гаагтунгр та 
Веельзевул, в животах яких теліпалися, принаймні, пів 
сотні кухлів пива, теж почувалися вельми приємно, та 
тільки Плутін з сумом розумів, що за ці світлі хвилини 
доведеться розплачуватися кров'ю. Він подумав, що 
такий момент якраз підходить для того, щоб дізнатися 
те, що приховує Вовка, але не наважився зіпсувати 
такий день, який він пам'ятав усе своє життя. Поїзд 
відходив з третьої колії, а вагон заповнили сибіряки, що 
поверталися додому, бо спускали свої північні 41  на 
такому далекому та теплому півдні. Замість того щоб 
зайти в задушливі купе, всі тусувалися в коридорі, де всі 
вікна відкрили для легкого вітерця. Поїзд рушив і в купе 
стало трохи прохолодніше. Всі стирчали в коридорі та 
спостерігали за сонцем, яке збиралося зануритися в 
море перед сном. Тільки тоді, коли прибули в Туапсе, 
пасажири розійшлися по каютах. Гаагтунгр, разом з 
Веельзевулом, ще раніше завалилися на нижні полиці 
та хропли, а Вовка та Плутін забралися на верхні місця. 
Вагон заспокоївся, зморений метушнею, і світло 
загасили, щоб не заважати пасажирам. 

                                                 
41  північні — доплата до зарплати, за роботу в 
північному кліматі. 
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Якраз тоді з'явився він.  
Плутіна вразило його обличчя. Здавалося, що це 

обличчя мумії. Воно належало до арабського типу, 
тільки дивного кольору – відтінку пергаменту. Він стояв в 
отворі дверей, освітлений з коридору. Його приталений 
одяг не приховував треноване тіло, а, швидше, відтіняв 
його досконалість. Зовсім несподівано для Плутіна, в 
руках незнайомця з'явилася шабля, яку Плутін не встиг 
розглянути, бо вона легко та точно відокремила його 
голову від тіла. Подальшого Плутін не бачив, бо голова 
скотилася під стіл, а незнайомець махнув шаблею по 
Гаагтунгру та розрізав його від плеча до пахви. 
Прокинувся Веельзевул, який замахнувся кулаком та 
цілився в голову незнайомця, але промахнувся та 
пробив перегородку в коридор, а незнайомець не 
зволікав, а відрубав цю руку. Точно так само він зробив 
й з другої рукою Веельзевула, яка хотіла схопити його за 
шию. Безрукий демон відкрив пащу, оголив ікла та 
оглушив вагон криком, але незнайомець відрубав йому й 
голову, яка, так само, як і Плутіна, покотилося під стіл. 
Вовка пронизливо закричав, а Гаагтунгр тягнув за собою 
нутрощі, що вивалилися та простягнув обидві руки до 
горла незнайомця, але той і йому вправно відтяв голову. 
Вовка онімів від страху, а незнайомець затиснув йому 
рот та потягнув по проходу в напрямку тамбура. 

— Кінчайте скаженіти, не то викличемо міліцію! — 
дуже до речі пролунало з одного купе і на цьому всі 
заспокоїлися, бо у вагоні запанувала тиша. Дімензіальне 
тіло Плутіна потягнулося до своєї голови, тому впало з 
полиці в прохід. Точно так само вчинили тіла демонів, бо 
розшукували свої голови. В результаті даних дій, в 
проході нагромадилася незрозуміла купа. Поступово 
дімензіальні тіла знайшли відсутні частини та 
утворилися три тіла: Плутіна, Гаагтунгра та 
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Веельзевула. Правда, вийшло непорозуміння, бо голова 
Плутіна приліпилася на тіло Веельзевула, а голова 
останнього присмокталася до тіла Плутіна. 

— Потім розберетеся, — зупинив спробу обміну 
Гаагтунгр, і вони відправилися на пошуки Вовки. 
Щоправда, пошуки з самого початку опинилися в 
глухому кутку. Можливо, що нападник покинув поїзд і 
тоді шукати його по вагонах безглуздо. До того ж, всі 
каюти були закриті та люди спали, що теж 
ускладнювало пошуки. Слід також знати, навіщо 
викрадачеві Вовка, бо від цього залежало, що він буде 
робити. Варто припустити, що за тим же, що й Сатанаїлу 
– дізнатися, куди подівся рубін. «А куди він може 
подітися?» — міркував Плутін. З новим тілом йому 
думалося краще, до того ж тіло володіло величезними 
можливості, і Плутін порахував, що йому не варто 
поспішати мінятися з Веельзевулом.  

«Можливо, що Вовка дещо знає?» — подумав 
Плутін та зрозумів, що вони поспішили покинути село 
Метехі. «Влаштую Вовці нормальне життя, а потім він 
сам мені все розповість!» — міркував Плутін, але зовсім 
не збирався посвячувати в це Гаагтунгра та 
Веельзевула. Вони розділилися: Гаагтунгр відправився в 
один бік поїзда, а Веельзевул та Плутін в інший. Коли 
Плутін та Веельзевул пройшли кілька вагонів та вже 
втратили всяку надію відшукати Вовку, то їм пощастило. 
На їх здивування, Вовку та незнайомця вони знайшли у 
вагоні-ресторані.  

Крізь скло в тамбурі Плутін побачив заплаканого 
Вовку та незнайомця, який перед ним присів, трусив 
хлопчика за груди та щось питав. Плутін рішуче 
штовхнув двері та став у стійку. Тіло Веельзевула добре 
слухалася його команд та ще раз переконала Плутіна 
тому, що його не слід віддавати. Незнайомець 
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повернувся та миттєво, як кішка, пішов кудись у бік, але, 
несподівано, опинився за спиною Плутіна та поклав руку 
йому на плече. Плутін провів сеой-наге, але 
незнайомець не звалився мішком до ніг, а став перед 
Плутіним та стусаном вдарив по шиї, від чого вона 
дивно оніміла. Плутін, без всіляких витівок, мазнув 
лапою по обличчі незнайомця та, на свій подив, 
побачив, що той звалився. Правда, в наступну секунду 
Плутін звалився сам, але відразу схопився та розглядав 
незнайомця. Його зовнішність, дійсно, говорила про те, 
що противник араб, а колір обличчя свідчив про 
багатьох роках життя. «Навіщо цій людині рубін?» — 
подумав Плутін, бо у нього не викликало сумніву 
бажання незнайомця заволодіти раритетом. 

— Того, що ти хочеш, у нас немає, — сказав 
Плутін, але незнайомець не повірив та у нього в руках 
звідкись виникла його крива шабля. В цей час Вовка 
прочухався від страху та гупнув незнайомця графином 
по голові, від чого той звалився на підлогу. Плутін не 
зволікав, а зв'язав руки незнайомця своїм ременем та 
озирнувся. На підлозі валялися кілька тіл в білих 
халатах, ймовірно кухарі та офіціанти. Плутін 
прислухався до їх дихання та виявив, що вони живі. 

«Вранці скандал буде!» — подумав Плутін та 
потягнув незнайомця у своє купе, щоб його допитати. 
Мініатюрний Веельзевул дріботів ззаду, а Вовка 
крокував за ним та дивувався метаморфозам, які 
відбулися в його відсутність. Коли зайшли в купе, 
незнайомця звалили вниз та поставили на нього ноги. 
Повернувся Гаагтунгр, побачив незнайомця, гепнув його 
пару раз ногою, але той, вирубаний Вовкою, нічим не міг 
відповісти. Коли незнайомець прийшов у себе, демони 
копала його ногами, а Плутін запитав: — Як тебе звати? 
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— Хасан аль-Каїн, — повідомив незнайомець та 
поглядав знизу на чотири голови, що схилилися над 
ним. 

— Ти шукаєш рубін? — запитав Плутін і Хасан, 
після маленької паузи, кивнув головою. 

— Я ж тобі казав, що його у нас немає, — сказав 
Плутін та спостерігав за його реакцією. Хасан мовчав та 
кидав гарячі погляди на всіх. 

— Ти навіщо схопив хлопця, — вже примирливо 
запитав Плутін та глянув на Вовку, що звисав з верхньої 
полиці. 

— Він щось знає, — сказав Хасан ламаною 
російською та кинув погляд на Вовка. 

— Нічого він не знає, — виголосив Плутін та 
намагався бути переконливим, а Гаагтунгр з 
задоволенням ударив чоботом по животу Хасана. Той 
зігнувся, але не забарився запитати: — Тоді навіщо він 
вам потрібний? 

— Я хочу його усиновити, — трохи прибрехав 
Плутін, а Вовка так засвітився особою, що Хасан довго 
дивився на нього немиготливим поглядом. У двері 
постукали й Плутін відкрив. На порозі стояла провідниця 
та начальник поїзда. 

— Що у вас відбувається? — запитало посадова 
особа в залізничній формі та глянула на дірку в стінці 
купе. 

— Це зробив ось цей товариш, — сказав Плутін та 
показав під ноги, а Гаагтунгр знову гепнув Хасана ногою. 
Начальник поїзда трохи розгубився, а Плутін додав: — 
Цей бандит бешкетував у ресторані, і довелося його 
втихомирити. 

На станції Тихорєцькій у вагон ввалилися кілька 
міліціонерів, яким Плутін натхненно брехав та описував 
Хасана, як бандита з великої дороги. Прийшла в себе 
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офіціантка з вагона-ресторана, відразу впізнала Хасана 
та знову впала в непритомність. В складках одягу 
Хасана знайшли шаблю, що не залишало йому ніяких 
надій на звільнення. Його вивели з вагона та подякували 
Плутіна за мужність, а пасажири цілий день заглядали у 
купе через дірку, зроблену кулаком Гаагтунгра. 
Подальший їхній шлях пройшов без пригод, тільки Вовці 
наносили всілякі солодощі задля того, щоб зазирнути в 
купе та побачити справжніх чоловіків, що затримали 
небезпечного злочинця. Гаагтунгр та Плутін у старій 
формі НКВДешників, викликали мимовільний страх та 
повагу, а щуплий Веельзевул зі своєю страшною пикою, 
скидався на виродка. Він весь час намагався помінятися 
тілами з Плутіним, але той говорив, що не час, бо їх 
бачили багато народу. Веельзевул терпів до ночі, а коли 
поїзд, о третій годині ночі, зупинився в Саратові, вийшов 
у тамбур, де стояв якийсь юнак.  

— Душу продаси? — запитав Веельзевул у юнака 
зі значком комсомольця і той бадьоро відповів:  

— З задоволенням! — бо вважав, що дядечко 
жартує. Веельзевул дав здивованому комсомольцю 
п'ятірку та витягнув душу. Той, як зомбі пройшов у вагон 
та ліг на не застелену верхню полицю, на якій пролежав, 
як труп, до самої Пермі. Дана розвага так сподобалося 
Веельзевулу, що незабаром вагон став зовсім тихим, бо 
більшість пасажирів лежали у каютах та утупили погляд 
на верхню полицю, чим лякали провідницю, яка марно 
носила чай, бо ніхто не хотів його пити. Тільки пасажири 
купе, які затримали злочинця, радували її – вони не 
скупилися та розплачувалися п'ятірками, а здачі не 
вимагали. Вона не засмутилася, коли на другу добу, о 
другій годині ночі, після посадки в Набережних Челнах, 
до неї у службове купе приперся величезний Гаагтунгр.  
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На його грубі загравання вона слабо пручалася та 
промовляла: «Не треба, не треба, я одружена», — що 
зовсім не зупинило Гаагтунгра, бо руйнувати сімейні 
підвалини — його улюблене заняття. Провідниця зняла 
з Гаагтунгра формений кашкет з червоною околицею та 
побачила його роги, але вони її не злякали, а розпалили. 
Парочка почала разом та інтенсивно руйнувати сімейні 
підвалини. Удари, що лунали по всьому вагону та не 
збігалися з ритмом коліс, вносили певний дисонанс в 
музику залізниці, яку доповнювали шалені крики 
провідниці. Коли, на другу добу, поїзд під'їжджав до 
Пермі, то лейтенанту міліції Анчабадзе в Адлері 
подзвонив експерт з Краснодара: — Лейтенант, якого 
біса ти надіслав на експертизу листя в конверті? 

 — Мабуть, хтось пожартував, — розгублено 
сказав лейтенант Анчабадзе, а у відповідь почув голос 
сердитого експерта: — Ми тут справою займаємося, а 
вони жартують ... — і кинув трубку. У Тихорєцьку 
оголосили всесоюзний розшук – Хасан аль-Каїн, 
замкнений в камері, втік з неї та, навіть, не пошкодив 
жодного замка. На вокзалі в Пермі Плутіну довелося 
викликати таксі та їхати з Вовкою в місто Очер до його 
діда, а Гаагтунгра та Веельзевула він залишив на їх 
власний тимчасовий розсуд. Таксист озирнувся на Вовку 
та Плутіна й запитав: — Грошей вистачить? 

— Туди та назад, — як само собою зрозуміле, 
сказав Плутін та розвалився ззаду. Таксист зрозумів, що 
клієнт грошовитий, то всі сто кілометрів розповідав 
анекдоти. 
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Реплікація пятая. Вовка 

— Вєрка, курва, нам своє дитя підкинула, зозуля 

чортова, — кричав старий та не соромився сторонньої 
людини у формі співробітника НКВС довоєнного зразка. 
Його сиве волосся, давно не стрижене, стирчало на всі 
боки, точно у сердитого їжака. Така ж сива старенька 
стояла біля вікна та не сміла перечити старому. Її 
мозолясті руки, складені навхрест внизу живота, немов 
охороняли її від люті чоловіка, спрямованої на недолугу 
дочку, а звалилася на неї. Плутін однією рукою обняв 
Вовку за плечі, дивився на мерзенного старого та з 
задоволенням звернув би йому шию, якби не реплікації, 
які можуть змінити майбутнє, в тому числі і його з 
Вовкою. Онук ставився до слів свого діда зовсім 
спокійно, бо давно знав, що нікому на цьому світі не 
потрібен. 

— Михайло Іларіонович, — звернувся Плутін до 
діда Вовки, бо наперед знав, що той віддасть свого 
онука в інтернат. Якщо бути чесним, то звинувачувати 
старого більшовика в черствості не слід, бо на пенсію, 
виділену йому радянською владою, дід Михайло міг 
прогодувати тільки кішку, а не підлітка, який ходив у 
школу. 

— Михайло Іларіонович, — повторив Плутін, бо 
намагався вибрати потрібну та переконливу інтонацію в 
голосі, — я вам можу порадити звернутися до вашого 
родича, Володимиру Спиридоновичу Плутіна. Наскільки 
я знаю, він з задоволенням усиновить вашого онука та 
позбавить вас від проблем. 

— Хто ти такий, щоб вказувати червоному 
командирові! — обурився Михайло Іларіонович і Плутін 
зрозумів, що в цей вечір переконати старого йому не 
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вдасться. Плутін не став слухати далі його промови, а 
присів перед Вовкою та проникливо вимовив: 

— Я мушу залишити тебе на час, поки з'їжджу в 
Ленінград. Ти мені віриш? 

Вовка кивнув головою, але Плутін, коли заглянув 
в його сірі очі, побачив там відчай та сіру нудьгу. Плутін 
відвернувся та пішов до дверей, а йому вслід мчали 
колючі слова: — Куди ти намилився, контра 
білогвардійська, я таких тварюк, як ти, у вісімнадцятому 
році ... 

Плутін вже не чув, чим займався бойовий дід 
Вовки в роки революції, а вийшов на вулицю до 
таксиста, який трохи нервував, бо клієнт з ним ще не 
розплатився. 

— Жени в Перм, — сказав Плутін та сів ззаду, а 
всю дорогу мовчав. Водій таксі не наважився знову 
сипати анекдотами, бо клієнт, чомусь, виглядав 
похмурим. Плутін щедро розплатився з таксистом біля 
вокзалу та зловтішно уявляв, як той виявить у кишені 
опале листя. Він відправився у касу, щоб купити квиток 
та відразу ж виїхати до Ленінграда, бо мав намір 
поговорити зі своєю прийомною мамою, яка стала 
справжньою мамою та похована в майбутньому 1999 
році. Вже стемніло. Плутін рухався уздовж довгого 
вокзалу, коли у закритого входу в зал очікування його 
зловили два типи та приперли до стінки. 

— Жени бабки! — сказав здоровий чмир і Плутін 
впізнав його – Гаагтунгр. 

— Ви що робите, виродки, — сказав Плутін та не 
втерпів – заїхав Веельзевулу по пиці, від чого той 
звалився на узбіччя з пожухлою травою. 

— Падло, віддай тіло! — заревів Веельзевул, бо 
впізнав Плутіна, та показав свої ікла. Плутін вирішив 
взяти на понти та показав на лацкан піджака, де 
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червоною краплею горів значок донора, вкрадений у 
діда Вовки. 

— За вами стежить Сатанаїл, виродки! — вимовив 
він із задоволеною пикою та думав про себе: «Не 
вб'ють!» Плутін побачив спантеличені морди демонів та 
зрозумів, що простаки попалися, але тихий голос біля 
правого вуха зловісно прошепотів: «Я, дійсно, за вами 
спостерігаю!» — від чого Плутін покрився мокрим та 
холодним потом. 

— Скільки набашляли? — примирливо запитав 
Плутін і Гаагтунгр з готовністю показав кишеню з 
м'ятими купюрами. Плутін вигріб все до дрібниці та 
вирушив на вокзал, а демонам кинув на прощання:  

— Бувайте! Їдьте в Очер та доглядайте за 
Вовкою. 

Демони кивнули мордами, а Плутін подумав, що 
останні слова, сказані ним, зовсім зайві – своїм 
виглядом вони тільки перелякають хлопчика. Плутін 
купив квиток, сів у поїзд та відразу завалився на полицю 
– втома брала своє. Через день у Москві він пересів на 
нічний поїзд Москва-Ленінград. Попутники в купе, 
сімейна пара з дитиною, попили чаю та почали 
укладатися спати, а Плутіну нічого не залишалося, як 
залізти на верхню полицю та лягти самому.  

Він спробував заснути, але різні думки лізли в 
голову та розбурхали уяву. Попри те, що за довге життя 
його душа зачерствіла та, як йому здавалося, не здатна 
на сентименти, Плутін відчував дивне душевне 
заціпеніння перед зустріччю з матір'ю, яка стала йому 
рідною. У своєму дитинстві він не пам'ятав того, що було 
до зустрічі з матір'ю, якщо не вважати непевний та 
тривожний образ Маріко Кураурі, який він намагався 
загнати у глибоке уявне підземелля. Якщо сказати по 
правді, то у нього, Плутіна, до зустрічі з цією світлою 



Реплікація пятая. Вовка 
 

146 

жінкою, життя не було, а тільки безрадісне існування. 
Навіть з батьком, чоловіком мами Марії, він відчував 
себе зобов'язаним за його усиновлення, й тільки її 
душевна теплота завжди огортала Плутіна 
безкорисливо та безмірно.  

З подивом Плутін відчув, що плаче, а в душі 
розлилася благодать, яку він не міг заглушити. Тіло 
демона сприйняло з голови божественну благодать та 
засвербіло, точно в нього встромилися тисячі короїдів, 
але Плутін не став виганяти із пам'яті світлий образ 
матері, а, як у дитинстві, вважав дані тортури 
випробуванням та загартуванням, й терпляче лежав та 
не перевертався. Він не помітив, як заснув, та не 
пам'ятав, що йому снилося, а піднявся, коли потяг 
наближався до Ленінграда. Повернення в місто своєї 
юності наповнило душу Плутіна ностальгією, попри те, 
що цинічний розум єхидно нагадував, що все тлін. Варто 
жителям покинути місто на пару десятків років, як 
знайомі вулиці втрачають обриси та занурюються в 
зарості клена та дрібного чагарнику. Природа швидко 
утилізує людську цивілізацію та знаходить їй місце в 
безперервному харчовому ланцюжку. Плутін покинув 
московський вокзал та втиснувся в автобус № 3, що 
якраз підійшов, та поїхав у бік Середньої рогатки. 

 Як пам'ятав Плутін, його мати працювала разом 
із батьком на вагонобудівному заводі імені Єгорова. 
Плутін ледве не пропустив зупинку та виліз перед 
будівлею з червоної цегли з напівкруглими вікнами й 
зупинився в тіні кількох дерев, бо розмірковував про те, 
як викликати матір на прохідну. Він нічого не придумав, 
а попросив охоронця викликати матір. Служака, попри 
те, що перед ним стояв військовий в незрозумілій формі, 
раптом уперся та вибухнув лайкою: — З якого дива? 
Залишати робоче місце заборонено. 
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— Скажіть, що син з фронту повернувся, — сказав 
Плутін, бо розумів, що більш ідіотського приводу не 
придумаєш, але охоронець, глянув на форму Плутіна, 
зрозумів це по-своєму: не інакше дивний військовий 
воював в інтернаціональному загоні на Кубі та приїхав 
додому у відпустку. 

— Буде зроблено! Но пасаран! — підняв стиснуту 
в кулак руку охоронець та бадьоро покрутив ручку 
телефону. Охоронець викликав переполох на 
комутаторі, бо зажадав громадянку Плутіну Марію 
Іванівну на прохідну для зустрічі з сином-героєм. Плутін 
ніяково посміхався та думав про те, що скаже матері, 
щоб вона не злякалася, але коли побачив її, то всі думки 
вискочили з голови й він розгубився. 

— Матуся, обіймай сина, живий повернувся, — 
радісно повідомив охоронець та виштовхнув невисоку 
жінку за прохідну. Те, що син виглядав старіше, ніж 
мати, охоронця зовсім не бентежило. Мати скоса 
дивилася на Плутіна, а її праве око, не живе, скляне, з 
подивом витріщилося на радісного охоронця. 

— Цілуй його, либонь, рада! — співпереживав 
охоронець й Плутін обійняв матір та шепнув їй на вухо: 
— Відійдім під дерева і я вам все поясню. 

Коли вони залишилися одні, Плутін відверто 
запитав: — Ви хочете усиновити дитину? 

— Хочу, — чесно зізналася мати, попри те, що 
незнайомець здавався дивним.  

— Хлопчик дуже вразливий і потребує вашої 
любові, — сказав Плутін та натискав на жалість, але 
цього не потрібно, бо на обличчі матері все читалося 
без букваря – вона буде любити Вовку в будь-якому 
вигляді. Краєм ока Плутін побачив, як з прохідний 
вийшов батько та напружився – жалістю батька не 
проймеш. Мати помітила чоловіка, теж напружилася, а 
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Плутін її заспокоїв та сказав їй, що поговорить з 
чоловіком. 

 
— Володимир Спиридонович? — сказав Плутін, 

підійшов до батька та козирну. 
— Я, — сказав батько та з подивом розглядав 

форму, яку пам'ятав ще з війни, тому відразу перепитав:  
— А в чому справа? 
— Річ у тому, що мене закидають у далекий 

космос, — почав Плутін, а батько, глянув на старого 
«космонавта», єхидно перепитав: — Як собаку Лайку? 

— Так, — підтвердив Плутін та додав: — У мене є 
син, Вовка, мати якого померла. 

Марія Іванівна, яка співчувала незнайомому 
військовому, шмигнула носом та витягла з кишені 
хусточку, а батько уважно розглядав Плутіна та запитав:  

— Що ви від нас хочете? 
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— Я хочу, щоб ви усиновили мою дитини, — 
сказав Плутін. 

— Ми з шарлатанами не розмовляємо, — сказав 
батько та повернувся до матері: — Підемо, Марія. 

— 12 вересня мене закинуть на Місяць, і я більше 
не повернуся на Землю, — сказав Плутін, бо згадав 
історію СРСР та додав: — Це легко перевірити через 
місяць. 

— А завтра ти вимагатимеш у нас гроші за дитину, 
— сказав батько, на що Плутін витягнув пачку грошей:  

— Держава платить мені великі гроші. 
— Володя, ми ж так хотіли... — нагадала Марія 

Іванівна й батько здався: — Добре, розкажи докладніше. 
Плутін розповів, що його син, Вовка, знаходиться 

в Пермі в інтернаті, й він може привезти його в 
Ленінград. 

— Ні, я поїду туди сама... — сказала мати, а 
батько заперечив: — Поїдемо разом, я не вірю цьому... 

Через пару днів вони їхали в Перм. За цей час 
батько звик до Плутіну, хоча, як і раніше, йому не вірив. 
На вокзалі в Пермі Плутін дізнався у Гаагтунгра, куди дід 
відправив Вовку, а коли отримав адресу, наказав 
демонам їхати в Ленінград. 

— Що за бандитські пики? — насторожено 
запитав батько та розглядав демонів. 

— Вони працюють в КДБ, — повідомив Плутін, 
але батько не повірив, а з побоюванням схопився за 
кишеню, де лежали гроші. Плутін володів тілом демона, 
тому мав деякі їх здібності, що дозволили легко зліпити 
ксиву, яку мигцем пред'явив завідувачці в інтернату. 
Варто було Вовці з'явитися у дверях, як він відразу 
вигукнув: — Тато! — та кинувся до Плутіну. У Марії 
Іванівни потекли рікою сльози, а Володимир 
Спиридонович вперше повірив Плутіну. 
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— Це твій тато і твоя мама, — сказав Плутін та 
підштовхнув Вовку до Марії Іванівні. Вовка волів би, щоб 
батьком був Плутін, але знав свою нещасливу долю, 
тому задовольнився тим, що вона йому послала. Тим 
більше, що тітка так душевно обіймала його та плакала 
одним оком. Після відвідин інтернату груди у завідувачки 
відстовбурчились від пачки грошей, а Плутін вирішив 
довершити справу та зайшов до загсу, де поговорив з 
ким треба, й Вовці зробили свідоцтво про народження. У 
графі «батьки» значилися Марія Іванівна та Володимир 
Спиридонович. З почуттям виконаного обов'язку Плутін 
віддав документ батькам, попрощався з Вовкою та 
пообіцяв на вухо до нього навідуватися.  

Місяць по тому Марія Іванівна слухала радіо, коли 
готувала на примусі вечерю. «12 вересня 1959 року в 
10:39:42 за московським часом здійснено пуск ракети-
носія «Восток-Л», — віщав в динаміці Левітан, — яка 
вивела на траєкторію польоту до Місяця автоматичну 
міжпланетну станцію «Луна-2». Далі Марія Іванівна не 
чула, бо у вухах задзвеніло. «Бідний хлопчик!» — 
подумала вона про Вовку, який до цього часу вже забув 
про свого колишнього батька, що загинув у Космосі, а 
також про те, що з ним відбувалося до Ленінграда. Він 
просто витер собі пам'ять з неприємними спогадами. У 
своєму житті, коли його припруть до стінки, він буде 
робити так завжди та відчувати себе чудово. 

*** 

Правда, незабаром його відвідав Плутін, якому 

він був зовсім не радий: у нових батьків йому жилося 
якнайкраще, попри те, що новий батько, Володимир 
Спиридонович, був крутий у вихованні. Вовка побачив 
Плутіна та хотів втекти, але помітив попереду 
Гаагтунгра та Веельзевула, тому скорився долі. 
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— Я стримав своє слово, й ти знаходишся у 
хорошій родині, — сказав Плутін, а потім запитав: — 
Скажи мені, куди ти подів рубін, то ми покинемо тебе 
назавжди? 

— Що ви пристали зі своїм рубіном, — заскиглив 
Вовка, — я не знаю ні про який рубіні, дайте мені спокій! 

«Може, й правда, не знає?» — засумнівався 
Плутін, тим більше що, не пам'ятав ні про який рубін. 
«Кому потрібен цей сраний рубін?» — подумав Плутін та 
відразу отримав удар усередині голови, від чого мало не 
завив на всю вулицю. «Мені... — нагадав зловісний 
тихий голос та додав: — Якщо ви його не знайдете ... я 
розкладу ваші рідкі мізки на атоми та кожен буду палити 
розпеченим залізом!» Голову відпустило, але від цього 
легше не стало. 

— У Маріко Кураурі повинен був бути рубін у 
вигляді сердечка. Ти його не бачив? — тихо запитав 
Плутін, бо збирався, в разі чого, довбонути малолітнього 
себе по голові, щоб відновити пам'ять. 

— Я ловив рибу на березі Мткварі та не бачив 
вашої Маріко, — сказав Вовка і для переконливості 
показав шрам на вказівному пальці: — Ось, я вколов 
його гачком. 

Плутін і сам щось пам'ятав про гачок та зітхнув, бо 
розумів, що, можливо, дитина зовсім не винна. Він трохи 
подумав та зрозумів, що краще за все повернутися 
назад в село Метехі та пошукати рубін там. Коли до 
Плутіна підійшов Гаагтунгр та Веельзевул, то він 
повідомив: — Ми їдемо в Метехі. 

— Знову? — виник Веельзевул, але Гаагтунгр так 
на нього подивився, що той заткнувся, а Плутін від душі 
хльоснув його по морді.  

— Добре, йди, — сказав Плутін та відпустив 
Вовку. Той, задоволений тим, що його відпустили, 
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помчав додому та не помітив, що за ним стежить ще 
один чоловік, набагато небезпечніший колишніх. Варто 
було Вовці з'явитися у дворі, як його зупинив Валька 
Косих: — Жени монету. 

Вовка хотів прослизнути повз нього, але був 
зупинений ударом по голові та взятий за комір. 

— Тебе ще не прописали у дворі, — сказав 
Валька та з усього маху дав щигля. А потім гепнувся на 
землю. Вовка з подивом побачив, як чоловік з восковим 
обличчям, обняв його за плече та сказав: «Пішли», — а 
Косих залишився лежати в пилюці. Дивний захисник 
повів Вовку на останній поверх, де запропонував 
піднятися на дах. Вовка не посмів відмовитися, бо не 
хотів померти, як Валька. Незнайомець сів біля 
слухового вікна, звідки відкривався вид у двір, а Вовка 
побачив, що Валька живий, але хитається, та побрів 
додому. Вовка крадькома розглядав незнайомця.  

Його обличчя не виказувало ніяких відчуттів, а під 
звичайним бавовняним костюмом відчувалося ладно 
скроєне тіло. Виразне воскове обличчя незнайомця не 
мало жодних зачіпок та варто було відвернутися, як 
воно забувалося. Незнайомець витягнув тонку цигарку й 
сунув у рот Вовки. Той не курив, але не посмів 
відмовитися, тому запхав її в рот. Незнайомець 
послужливо чиркнув сірником, а Вовка потягнув дим в 
себе. Від незвички закашлявся, а потім голова 
очистилася, й Володі стало легко. Він вислизнув у вікно, 
але не впав, а здійнявся на небо, до хмар. 

— Ти бачив рубін? — запитав незнайомець, що 
летів поруч, а Вовка засміявся у душі та з чистою 
совістю відповів: — Ні. 

Його руки відокремилися від тіла та понеслись 
убік разом з ногами.  
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— Де мої руки, де мої ноги? — з посмішкою 
запитав Вовка, а велике, як кулька, обличчя незнайомця 
повідомило: — Вони повернуться, коли ти мені скажеш 
правду. Навіщо тебе забрали з Метехі? 

— Тато хотів віддати мене в хороші руки, — 
повідомив Вовка та, від щастя, заплакав. 

— Куди тато поїхав? — запитав незнайомець, у 
якого обличчя стало схоже на маму Марію. Вовка 
засміявся, бо не знав, про якого тата йде мова, але 
навмання відповів: — Тато з дядьками поїхав в Метехі.  

— Навіщо? — запитала мама, то Вовка чесно 
відповів: — Я не знаю.  

— Навіщо? — знову запитала мама, а тато, 
Володимир Спиридонович, визирав з-за її плеча. 

— Я не знаю? — відповів Вовка і відразу опинився 
на горищі. 

— Навіщо ти курив? — запитала мама, а 
Володимир Спиридонович відсторонив її плечем. 

— Потрібно покласти його в ліжко, — сказав він та 
взяв Вовку на руки. Коли опускалися по сходах, Валька 
Косих, що стоїть біля стінки, зловісно пообіцяв: — Ти 
розбив мені голову. Я тобі ще це пригадаю. 

«Це не я!» — хотів сказати Вовка, але язик не 
слухався. Його поклали у ліжко, й він відразу заснув з 
однією тільки думкою – завтра його покарають. 

*** 
Ліліт не дуже турбувалася про те, що її викликав 

сам Сатанаїл. Безсумнівно, що хтось із демонів 
проколовся, то їй доведеться розгрібати авгієві стайні. 
«Добре, що Змій Сатанаїла не стирчить у голові!» — 
подумала вона та екранувала себе від навколишнього 
простору. Ліліт відчувала себе трохи вільніше відтоді, як 
на планеті Тімуріон цей гад, що вічно її супроводжував, 
розсипався в пил та був розсіяний над планетою. 
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Особливої необхідності з'являтися в Пеклі не було, але 
Сатанаїл любив, коли його підлеглі відчувають 
неприємності та незручності при виконанні завдання, та 
вважав, що тим самим поліпшується їх бойовий дух. 

Вона прослизнула повз дволикого Януса, який 
охороняє чистилище, бо він забарився, та проколола 
дімензіальну структуру Пекла. «Залатають!» — резонно 
подумала Ліліт, бо знала про те, що про це 
доповідатимуть Сатанаїлу, перед яким виправдається 
терміновістю виклику до нього. На дальніх підступах до 
Сатанаїла її зустріла скорботна черепаха Ацедія, яка 
своїм виглядом нагадувала зубний біль. Її рідке 
розпущене сиве волосся на голові збилися грудками, 
точно на кинутій собаці, а скорботне біле та пласке 
обличчя наганяло тугу. Вона посадила Ліліт собі на 
спину, яка більше нагадувала стару колоду, що ледь не 
розсипалася в потерть, то її прикрили зеленим слизьким 
мохом.  

Простір Темряви схожий на глибокий котел, за 
ребром якого знаходяться Темні Замкнуті Світи. 
Чистилищем служить ребро по краю котла, звідки душі 
мають два шляхи: один в Ессенаріум та другий – униз, 
якщо там що-небудь можна назвати низом. Ацедія 
знаходиться у верхній точці, яка здається замкнутим 
кільцем або кулею, але ні тим, ні іншим не є. Всі нові 
душі проходять через її руки. Всім вона вселяє демони 
сумніву, щоб вони переважили мони душі, яка потоне в 
океані скорботи та смутку.  

Душі, обтяжені демонами заздрості, опускаються 
нижче, туди, де їх катує підступний змій Інвідіас, а душі 
тих, хто схильний до боягузтва, лякає та водить по 
дрімучому лісу Ігнавіс, щоб вони залишилися там 
назавжди. В лапи товстої ненажери Гулі потрапляють 
душі ласунів, яких вона заморить голодом та висмокче з 
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них соки, щоб вони не мали сил її покинути.  Душі 
жадібних не пройдуть повз всеїдну Аварітію, самку 
сарани, яка згризе їх плоть та дозволить їм грабувати 
сусідні півсфери. Нижче опустяться ті, хто любить хіть та 
блуд. Козел Ранду забирє їх до себе, щоб злигатися, та 
не стане затримувати душі з гнівом, які нескінченно буде 
кусати розлючена рись Іра. Душі гвалтівників та злодіїв 
буде тиснути у своїй пащі злісна тварюка Імпеті, й 
навряд чи хто-небудь з них зможе її покинути. Найгірші 
душі, охоплені гординею, провалюються далі, вниз, де 
зустрінуть Супербію з розпущеним вогненним хвостом, 
яка посадить грішників у киплячі чани з екскрементами 
та буде обпалювати їх зарозумілі пики пекельним 
полум'ям, щоб вони пірнали в лайно. 

Ліліт не було справи до мерзенних душ, які вона 
зневажала, тим більше, не горіла бажанням заводити 
знайомство з їх апологетами, тому вона обмежилася 
коротким діловим контактом та пройшла всі кола пекла. 
Підступи до Сатанаїла вартували темні ієрархи та 
демони, тому Ліліт довелося пройти всі необхідні 
процедури, перш ніж вона потрапила на очі Сатанаїла. 
Він кисло дивився якось убік, але не став розводити 
церемоній, а промовив: — Вирушай на Землю та знайди 
Рубін Милосердя. 

— Слухаюсь, ваше звірство, — єхидно промовила 
Ліліт, але Сатанаїл не схилявся до жартів: — Забереш 
повноваження у Гаагтунгра. 

Ліліт хмикнула, а Сатанаїл вдарив її по мізках, 
тому вона заверещала, як різана. Точно нічого не 
сталося, Сатанаїл продовжив: — Це тобі за дірку в 
Пеклі. Постався до справи серйозно. Якщо ми захопимо 
рубін, то сильно послабимо Світло.  

— Я зрозуміла, — без емоцій сказала Ліліт та 
підставила руку. Шкіра на руці зашипіла та прийняла 
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знак Сатанаїла, але Ліліт без крику сприйняла позначку 
у відрядження. Коли вона покинула темний та 
непрозорий шар, її вже чекав Кощій, який кістлявою 
рукою витяг зі скрині жменю золотих монет та сипнув їй 
в долоньки. Він сунув до обличчя Ліліт пергамент та 
пробурчав під ніс: — Розпишись. 

Ліліт приклала палець до пергаменту, який 
спалахнув та припалив їй палець, а потім перерахувала 
монети. 

— Тут не вистачає, — сказала вона та підняла очі 
на Кощія. 

— Нині важкі часи, — сказав Кощій, підморгнув та 
додав: — Ти вже розписалася. 

— Я йду до Сатанаїла, — сказала Ліліт та 
повернулася до темного шару. Кістлява рука стиснула її 
плече, а тріскучий голос роздратовано промовив:  

— Забирай, блядське поріддя. 
Він висипав їй в руку відсутні монети, а вона без 

слів забрала золоті та попрямувала вгору, якщо 
вважати, що вона побувала на самому дні. Після довгого 
підйому, вгорі з’явилася світла пляма Ессенаріума. У 
світлих на краю Світу сидів та опустив крила, ангел 
Аваддон, що покаявся, з ланцюгом на грудях, на якому 
висів нікому не потрібний ключ від Безодні. 
Відправлений за своє відступництво на край Світу, він 
знемагав від нудьги, бо охочих зі Світла поринути в 
Пітьму в Ессенаріумі не знаходилося.  

— Привіт неробам, — вимовила Ліліт та з 
цікавістю розглядала міцну фігуру ангела. Здивований 
ангел поглинав поглядом спокусливі принади Ліліт, 
втратив дар мови та тільки кивнув головою, а потім, 
зрозумів та вимовив: — У Світ не пущу. 

— Мені туди не треба, — відповіла Ліліт та 
запитала: — Може, зустрінемося як-небудь? 
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Ангелам незнайоме почуття сорому, а проте, 
обличчя Аваддона покрилося рум'янцем, тому воно 
стало ще привабливішим. Ліліт засміялася та з піднятим 
настроєм вирушила в бік Темних Світів, бо збиралася 
знову непомітно пройти Чистилище, на сторожі якого 
стоять брати Януси, іменовані Дволикими.  

— Попалася! — почула вона голос та завмерла – 
червоний світловий кордон перетинав її навпіл. Варто їй 
поворушитися, то її безжально нашинкують, як капусту. 
Щоб повчити інших, бо рідко хто наважиться нелегально 
перетинати кордон, що веде у Темні Замкнуті Світи. 

— Чим будеш розплачуватися? — єхидно запитав 
молодий Янус, який з'явився з нізвідки та зник в нікуди. 

— У мене печатка Сатанаїла, — повідомила Ліліт 
та не рухалась, бо червона лінія, як і раніше, 
перетинала її навпіл. Вона тільки показала своє 
зап'ястя, на якому горіла печатка Сатанаїла. 

— Облиш її! Нехай іде! — сказав старий та 
горбатий другий Янус, який розглядав печатку 
Сатанаїла на руці Ліліт. 

— Вона повинна пред'явити її раніше, — 
наполягав молодий Янус, а Ліліт запитала: — Що ти 
хочеш? 

Молодий Янус посміхнувся і сказав: 
— Ти повинна спокутувати свою провину. 
В інший час вона б ще тріпотіла, як спіймана риба, 

але Сатанаїла залучати не хотіла, бо він не захоче її 
захищати в цій ситуації, а тільки познущається. 

— Куди? — запитала вона у молодого Януса і той 
посміхнувся, як і раніше, та з посмішкою створив 
капсулу, куди вони подалися. 

— Тьху, розпусники, — крикнув їм услід горбатий 
Янус, але молодого брата не зупинив. «Обидва ви 
розпусники», — подумала Ліліт та оголила себе, а 
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молодого Януса розглядала на предмет і собі 
розважитися. Той, збуджений її привабливим виглядом, 
повалив Ліліт на виникле ліжко, а вона почала 
налаштовувати себе на приємне проведення часу та 
підкорилася ритму юнака. Але отримала дулю, бо від 
довгого утримання молодий Янус швидко засмикався та 
знітився, як зморщений помідор. «Тобі варто 
тренуватися на блудливих душах», — мовчки порадила 
Ліліт, а в голос запитала: — Я можу йти? 

— Іди, заходь ще! — сказав розслаблений Янус, а 
Ліліт покинула капсулу та на ходу одяглася. Вона 
махнула на прощання рукою горбатому Януса, який 
проводжав її жадібним поглядом. Ліліт зітхнувла та 
спрямувала свій погляд на грона Темних Замкнутих 
Світів, щоб розшукати потрібний їй Всесвіт-ягоду. Слава 
Богу або Дияволу, їх можна бачити, бо вони 
розташовуються в неповному Ніщо, а за ними не видно, 
хоч в око стрель, бо там повний капець та суцільне 
Ніщо. Вона зорієнтувалася, знайшла потрібний 
тимчасової світловий шар та вже збиралася в нього 
стрибнути, як горбатий Янус запитав: — Допомогти? 

— Не вперше, — відповіла Ліліт та стрибнула в 
ледь помітну світлу лінію. Світло з боків потьмяніло та 
залишило попереду світлу точку, до якої вона мчала з 
неймовірною швидкістю. Ліліт, щоб отримати 
задоволення, вплелася симпотами 42  в навколишній 
простір та відчула почуття неймовірного падіння, яке 
холодило її першу душу та радувало другу, зовнішню. В 
цей час, який в кожній точці умовний, біля капсули, де 
ніжився молодий Янус, виникло сяйво, тому горбатий 
Янус зовсім осліп. Сяйво зникло в капсулі, звідки 
пролунав тонкий та довгий крик. Горбатий Янус кинувся 

                                                 
42  симпоти — органи чуття дімензіальних структур 
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до капсули, але знову осліп від яскравого світла. Коли 
його очі придбали можливість бачити, капсула опала та 
з'явився його брат, молодий Янус, який притискав 
руками свій закривавлений пах. 

— Адже я попереджав тебе, що Він не буде з 
тобою розводити бюрократію, — зі співчуттям сказав 
старий горбатий Янус, а потім запитав: — Чи надовго? 

— Поки не заживе, — з сумнівом сказав 
кастрований брат. Горбатий Янус промовчав, бо його 
шеф, Сатанаїл, міг у такому випадку відірвати голову. 

*** 
Хасан ібн Алі аль-Каїн недарма носив ланцюжок, 

віднятий у маршала Матьє де Клермона, на якому 
колись висів Рубін Милосердя. Маршал давно почив, а 
асасину ланцюжок приніс біля вісімсот років життя. На 
цьому можна зупинитися, аби не спокуса отримати у 
свої руки Рубін Милосердя, про можливості якого Хасан 
тільки здогадувався. Правда, маршалу Матьє де 
Клермону ланцюжок ніяких дивідендів не приніс, бо його 
кістки давним-давно згнили в могилі, а Хасан досі живий 
та здоровий. Ті тварини, які теж полювали на Рубін 
Милосердя, справжні демони. Чого варто їх 
жонглювання головами, які Хасан їм відрубав. Мало 
того, що вони знову приросли до тіла, але, на подив 
Хасана, тварини помінялися головами. Також неясно, 
навіщо вони возилися з хлопцем на ім’я Вовка, бо з 
нього толку, як з козла молока.  

В казки про те, що демони хочуть влаштувати 
його життя, якось не вірилося, особливо тому, що пики 
демонів не тягнули на доброчесність. Хасан вирішив 
доглядати за хлопчиком, а поки що слід знову з'явитися 
в Метехі та дізнатися, що там забули демони. Сімсот 
років він шукав сліди рубіна. Після того, як його вдарили 
по голові, він довго приходив до тями, по крихтах 
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відновлював свою пам'ять, а потім послідовно 
досліджував всі країни навколо Понту. Сліди черниці 
Марії зникли, так само, як і пам'ять про неї, наче вона 
ніколи не існувала.  

Свого часу Хасан подумав, що рубін всього лише 
казка, яка виникла в його ушкодженій голові. Тільки 
золотий ланцюжок, на якій висіла реліквія, своєю дією 
нагадував про те, що це не так. Перше, що він згадав 
через десять років після удару – це ланцюжок, який він 
знайшов, бо послідовно вбивав очевидців, поки не 
добрався до одного купця генуезця, який купив крадену 
річ. Хасан вбив його витончено та розпустив шкіру купця 
на ремені, а його сім'ю продав у рабство ординцю. Після 
того, як він знайшов ланцюжок, регенерація голови 
Хасана пішла швидше, але пам'ять – хитра штука та, 
разом зі зникненням рани, не відновлюється. Поїзд 
зупинявся тільки в Каспі, тому до Метехі довелося 
чимчикувати пішки. Сонце вже опускалося вниз і скоро 
дорогу сховає темрява, але блідий Місяць на сході 
обіцяв примарне освітлення. Хасан аль-Каїн не боявся 
темряви – він, взагалі, нікого не боявся, тому прогулянка 
під Місяцем, або без нього не здавалася йому чимось 
винятковим.  

Якесь порося, бо вважало його своїм, ув'язалося 
за ним біля околиці Касп, весело похрюкувало та 
встигало поритися п'ятачком на узбіччі. Хасан не став 
його відганяти не через любов до тварин, а прагматично 
розглядав підсвинка, як вечерю. Він давно відкинув 
забобони, що свиня – тварина нечиста, хоча поклонявся 
аллаху та здійснював намази, але без особливого 
ентузіазму, а за звичкою. Те, що християнські реліквії не 
менш дієві, він переконався на собі та, навіть, іноді 
заходив у християнський храм та молився чужому богу.  
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Те, що Хасан крокував не один, а з попутником, 
уповільнювало його ходу, то до Метехі він підійшов при 
яскравому Місяці. Він не перейшов міст через Мткварі, а 
розташувався біля річки та витяг давнє кресало, щоб 
розпалити вогнище. Поросяті вогонь не сподобався, а 
через хвилину йому було все одно – його безголове та 
випотрошене тільце крутилося на товстій гілці між двох 
рогаток. Хасан відрізав шматки ще не пропеченого м'яса 
та перекусив ними й подякував Аллаху та всім іншим 
богам за терпимість до його гріхів. Після цього легко 
піднявся та перейшов міст через річку.  

Коли він опинився коло Собору Діви Марії, то 
помітив, що всередині церкви горить світло. Хасан, як 
мисливський собака, відчув, що світло в храмі недарма. 
Християнські храми, не рідкість в Грузії та він не думав, 
що там сидять ревні християни, які моляться по ночах. 
По всій видимості, він там зустрінеться з демонами, 
тому Хасан зібрався, розправив плечі та налаштував 
себе на бій. У дверну щілину він роздивився, що в храмі 
знаходяться три чоловіки та жінка сліпучої краси. Асасин 
давно не був релігійним стоїком, тим більше, скопцем, 
тому розглядав жінку з відвертим бажанням.  

— Коли ви, тупі тварини, вбивали тутешнього 
попа, що навколо нього знаходилося? — з певною 
загрозою питала жінка та підхльостувала себе хвостом з 
гачком на кінці. «Демон! Чистий демон!» — думав Хасан, 
коли її розглядав, а Гаагтунгр, якого він знав, надувся, як 
Наполеон перед Ватерлоо, та відповів жінці:  

— Ліліт, тут був бардак. 
— У тебе в голові бардак, — сказала Ліліт та 

забралася в його думки, тому Гаагтунгру стало 
незатишно й він сіпнувся. 

— Стій, скотина! — сказала Ліліт та хльоснула 
Гаагтунгра по спині. Він завмер, хоча знемагав від болю, 
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бо Ліліт, зараза, вирвала з його спини шматок м'яса. 
Вона дослідила думки Гаагтунгра та взялася за 
Веельзевула, який червонів, але суперечити не посмів. 
Потім обернулася та втупилася на Плутіна і той завмер 
та покрився мерзенним потом. Він фізично відчував, як 
Ліліт длубається в його думках та, чомусь, злякався. 

— Ти тхнеш, як злочинець перед стратою, — 
гидливо сказала вона та додала: — У твоїх мізках щось 
приховано, але цим я займуся потім, а зараз йдемо в 
ризницю та пошукаємо там.  

Вони зникли з залу, а Хасан прослизнув 
всередину та безшумно попрямував до бічного проходу.  

— Арчіл Кураурі перед смертю читав книгу. Де 
вона? — запитала Ліліт та по тупому обличчю демонів 
зрозуміла, що ніхто з них не спромігся навіть зазирнути 
в книгу. На Плутіна вона навіть не глянула, бо в храмі, 
під час вбивства, його не було. Ліліт обмацала 
приміщення, принюхалася та запам'ятала, щоб 
ідентифікувати книгу, якщо вони її знайдуть. 

— Тут людським духом пахне, — раптом сказала 
Ліліт, а Плутін, що дуже потів, принюхався до себе та 
нерішуче запитав: — Ти маєш на увазі мене? 

— Ні, ти тхнеш могилою, — порадувала його Ліліт 
та знову принюхалась. 

— Тобі потрібно повернутися у своє тіло, — 
сказав Веельзевул та єхидно посміхнувся, — бо ти 
згниєш на моєму, бо воно не виносить ідіотів. 

Плутіну слова Веельзевула не сподобалися, і він 
подумав, що зі своїм тілом його життя триватиме вічно, 
поки не набридне, а з тілом демона – ще невідомо. 

— Міняймося, — запропонував Плутін, а 
Веельзевул, уперся, падло бісівське: — Що мені за це 
буде? 

Плутін з задоволенням заїхав йому в вухо.  
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— Знайшли час, ідіоти, — зашипіла Ліліт, яка, як і 
раніше, винюхувала щось у повітрі. 

— Я згоден, — сказав Веельзевул та віддер 
голову оторопілому Плутіну. Веельзевул поклав її на 
підлогу, обезголовив себе та навмання приліпив свою 
голову на колишнє тіло. Тим часом Ліліт вийшла в 
церковний зал. Хасан не став ховатися та завмер біля 
проходу. Гаагтунгр побачив Хасана, хижо посміхнувся та 
сказав Ліліт: — Цей теж хоче залишитися без голови. 
Ліліт, дозволь я його роздавлю? 

— Я сама, — сказала Ліліт та уважно розглядала 
асасина. Хасан повільно витягнув з-за спини дві шаблі 
та приготувався битися. З усіма йому не впоратися, але 
цій жінці він відріже її хвіст. Вони стали кружляти по 
храму, перевертали лавки та завдавали удари один 
одному. Гаагтунгр, що сунувся між ними, втратив руку до 
ліктя, відсічену асасином, та кричав, як і годиться 
різаному. Ліліт билася виважено та без емоцій, а коли 
Хасан послизнувся на лавці, вдарила його хвостом та 
переломила йому шию. Гаагтунгр озвірів, схопився 
двома лапами за голову асасина, віддер її та залив все 
навколо кров'ю. 

— Чиста звірина, — обурилася Ліліт, — 
акуратніше не можна?  

Вона гидливо зняла з залишків шиї асасина 
золотий ланцюжок та принюхалася. Гаагтунгр 
простягнув свою лапу, вихопив ланцюжок перед носом 
ураженої Ліліт, але знову заволав, як різаний. Золотий 
ланцюжок димів поперек лапи демона та поширював 
навколо запах паленої плоті. Гаагтунгр відкинув її вбік та 
опустив лапу в калюжу крові на підлозі. Рука демона 
зашипіла, а Веельзевул, прийшов в себе після 
возз'єднання голови з тілом, та від душі врізав 
начальнику в морду. 
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— Не чіпай чуже, — повчально сказав він 
Гаагтунгру та тріскою від лавки підняв золотий 
ланцюжок та подав його Ліліт. Вона обережно взяла 
його в руки, але ланцюжок не зашкодив Ліліт, чим 
вразив не тільки Гаагтунгра, але й Веельзевула, який ще 
до цього вважав їх подругу винятковим демоном, що й 
підтвердилося. Ліліт повісила ланцюжок на шию та 
сказала: — Нам потрібно повернутися до Сатанаїла, але 
раніше я хочу знати, куди поділася книга, — вона обвела 
уважним поглядом свою банду та запитала:  

— Ви бачили могилу Маріко Кураурі? 
По пригнічених пиках демонів, вона зрозуміла, що 

про це ніхто навіть не думав. 
— Йдемо на цвинтар, — сказала Ліліт та 

попрямувала до бокового виходу з храму. 
— Що робити з цими? — запитав Веельзевул та 

показав на Плутіна й асасина. 
— Хай валяються, нам не до них, — сказала Ліліт. 

Світив круглий Місяць. Гавкали собаки та 
підбадьорювали один одного, а жителі села вже давно 
спали. Вони вийшли на дорогу, що йде від залізничної 
станції, а через пару хвилин повернули направо та 
попрямували до кладовища за селом. Собаки, що до 
цього з задоволенням гавкали на Місяць, відразу 
затихли, причаїлися та тихо скавучали, бо відчували дух 
бісів. Демонам не потрібні карти для орієнтування, бо 
мерців вони відчувають за версту. Коли опинилися на 
цвинтарі, Ліліт сказала: — Шукайте! 

Гаагтунгр, що одержав у цей день по повній 
програмі, розглядав написи на хрестах та пробурчав: 

— Як її знайдеш, тут все грузинською написано. 
— Нюхом шукай, — сказала Ліліт, бо вирішила, 

що роздратування справі не допоможе. 
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— Я ж її не нюхав! — обурився Гаагтунгр та вніс у 
справу пошуку покійної дівчинки бісівську смуту. 

— Ти пив кров її батька, тварина ненаситна, — не 
стрималася Ліліт, — Маріко з ним однієї крові. 

Демони зігнулися навпіл та поповзли, як равлики, 
бо винюхували могили та спотикалися через розбиті 
кам'яні хрести, а Ліліт присіла на могилу, сперлася на 
кам'яний хрест та задивилася на Місяць. Через деякий 
час вона прокинулась та побачила, що перед нею стоїть 
Гаагтунгр, який втупився оглядом на могилу, а за ним 
визирає Веельзевул. 

— Що? — не зрозуміла вона. 
— Ти сидиш на її могилі, — сказав Гаагтунгр, а 

Ліліт з подивом відштовхнулася від хреста з каменю, 
який по вигляду був давніший всіх хрестів на кладовищі. 
Не дуже схоже, щоб тут недавно кого-небудь ховали. 

— Ви, що, з глузду з'їхали? — запитала Ліліт та 
подивилася на напис. Під хрестом лежав якийсь Гуго де 
Монтегю, невідомий француз, давним-давно померлий в 
Грузії. 

— Ми обнюхали всі могили, — сказав Гаагтунгр, 
— в найсвіжішій лежить Арчіл Кураурі, а остання могила, 
однією з ним крові, під тобою. 

Гаагтунгр принюхався, засопів та повідомив Ліліт: 
— Цю могилу розкопували. 

— Коли? — немов собака, насторожилася Ліліт. 
— Багато століть тому, — відповів демон, а Ліліт 

полегшено зітхнула. «В цій могилі предок Арчіла. Отже, 
дівчинка не померла? Ось у чому розгадка! Рубін 
залишився у Маріко!» — подумала Ліліт і це 
повідомлення її втішило. Залишилося знайти дівчинку, 
але для цього Ліліт доведеться дізнатися, де її шукати. 
Щоб очистити душу, вона вирушила до будинку Арчіла 
Кураурі, який навівав на Ліліт тугу – крім пари стільців, 



Реплікація пятая. Вовка 
 

166 

столу та двох ліжок у ньому нічого не знайшлося. Навіть 
шкільних підручників Маріко. 

*** 
Вранці, коли село тільки прокидалася, по дорозі 

від залізничного вокзалу крокувала жінка, вся в чорному, 
а її очі прикривали рідкісні на селі чорні окуляри. Різна 
живність, що втікла з дворів на дорогу, як-то: качки, 
корови, гуси та осли, не збиралася забиратися зі шляху 
незнайомки, яка обходила братів менших зі скорботним 
смиренням. Що дивно, жінка не викликала агресії у 
собак, немов її скорботний вигляд нагадував їм про 
неминучий кінець кожної собачої душі. Деякі з 
примірників собачої фауни навіть підвивали, немов 
підтримували своїм голосом останній оркестр. Біля 
першої хвіртки незнайомка зупинилася та привіталась 
російською мовою з цікавою господинею, а потім 
запитала:  

— Ви не підкажете де мені знайти могилу моєї 
племінниці Маріко Кураурі? 

— Так вона жива, — відповіла жінка та 
присвятила в подробиці, — бідолашна, не змогла 
побувати на похоронах свого мама 43  , бо лежала в 
лікарні. 

— А де вона зараз? — запитала незнайомка та 
прибрала чорну хустинку з голови. 

— Так її забрала дейда44 , — сказала жінка, — 
вони сходили на могилку мама та відразу поїхали. 

— Хто забрав? — не зрозуміла незнайомка. 
— Її тітка по матері, Маргіна, — пояснила жінка. 

Незнайомка здивовано підняла брови, точно дізналася 
щось дивовижне, та запитала: — А куди вони поїхали? 

                                                 
43  мама —  з грузинської мови, як батько. 
44  дейда - перекладається, як тітка, сестра мами. 
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— Про це вони нічого не говорили, — з жалем 
сказала жінка, — зібрали речі Маріко та одразу 
вирушили на залізничну станцію.  

Незнайомка подякувала жінку, повернула назад та 
пішла в напрямку мосту через Мткварі. Жінка не 
втрималась від цікавості та крикнула:  

— А як вас звати, якщо запитають? 
— Мене звати Ліліт, — повідомила незнайомка та 

не озирнулася назад. По дорозі, біля мосту через 
Мткварі, до неї приєдналися два демони, які очікували в 
кущах, і трійця вирушила до залізничного вокзалу 
Метехі. Ліліт нахилилася до віконця каси та запитала: 

— Я шукаю свою племінницю Маріко Кураурі. Ви 
не підкажете, куди вона могла вирушити? 

— Ваші документи, — суворо запитала касирка 
Манана та ледве глянувла на Ліліт, яка простягнула їй 
розкриту ксіву. В ній, під фотографією Ліліт, товстим і 
нерівним почерком було написано «дейда Маріко». 
Даний напис цілком переконав касирку в тому, що перед 
нею родичка Маріко Кураурі, й вона бадьоро доповіла:  

— Вона поїхала зі своєю інший тіткою до Москви. 
— Дякую, — сказала Ліліт, — мені три квитки до 

Москви. 
У цей час у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, 

прочани, що прийшли на суботню ранкову проповідь, з 
жахом виявили два безголові трупи. Те, що весь храм 
перевернули догори дном, порахували підступом 
диявольських сил, в чому не помилилися, а безголових 
небіжчиків визнали, не інакше, як праведниками. Їх 
поклали у свіжостругані соснові труни та випадково 
переплутали голови: тіло Плутіна прикрашала голова 
асасина, а тілу Хасана довелося миритися з головою 
майбутнього президента Московії. Поруч поставили 
поминальний столик, на який поклали хліб, воду в 
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глечику, насипали зерна в глибоку чашку та запалили 
дві свічки. Жалісливі бабусі весь день читали молитви, а 
жителі Метехі готувалися до поминок.  

На цьому бісівські ігри в Метехі не закінчилися, бо 
до вечора виявилося, що труни порожні, а небіжчиків і 
слід прохолов. Припустити, що небіжчиків хтось вкрав 
для якоїсь потреби, міг тільки дільничний міліції, який 
прибув в гості до своєї сестри в Метехі. Інші вважали, 
що небіжчиків викрали біси. Ще більшого туману 
напустила касирка Манана, яка здала свою зміну на 
залізничному вокзалі Метехі та стверджувала, що двоє 
чоловіків в строгих темних костюмах взяли квиток до 
Москви, на поїзд Єреван-Москва. Причому платили за 
квитки дріб'язком та дрібними купюрами. Їй не повірили, 
бо всім сподобалася думка про те, що про витівки бісів у 
Метехі заговорять по всій Грузії. Правда, на наступний 
день виявилося, що ящик для пожертвувань на вході в 
храм хтось розкрив та поцупив всю готівку. Причому, 
фантики від цукерок, кинуті несерйозними вірянами, 
невідомі грабіжники залишили на розсаду. 
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Реплікація шоста. Гуго 

Ессенаріум залишався за спиною, а попереду, 

темніше ночі, було Ніщо. Промінь Чистилища 
випереджав його, а за ним блимали та поблискували 
своїми боками Темні Замкнуті Світи. Несподівано, 
Маргіна побачила чийсь силует та злякалася, точно 
вночі зустріла грабіжника. Розкинуті в сторони темні 
крила ще більше посилювали тривогу її душі й Маргіна 
повернулася до Туманного Кота. 

— Хто це, — запитала вона, але кіт мовчав, немов 
хотів покарати її за те, що Маргіна з ним сперечалася. 
Через деякий час він повідомив: 

— Аваддон, ангел, що розкаявся в єресі та стоїть 
на сторожі Ессенаріума. Коли вони опинилися біля 
Аваддона, він повернувся та запитав: — Невже я бачу 
самого прекрасного кота Ессенаріума. 

Він підняв на руки Туманного Кота та почав його 
гладити й поглядав на Маргіну. 

— Красивій дівчині нічого робити в Темряві, — 
сказав Аваддон, розправив плечі та грався крилами. 

— Я давно вже не дівчина, — хмикнула Маргіна та 
глянула на Туманного Кота, — і мене не питають, коли 
посилають кудись під три чорти.  

Кіт сплигнув з рук Аваддона, подався вперед 
табуркнув Маргіні: «Пішли!» Аваддон помахав рукою на 
прощання, але, ні кіт, ні Маргіна не озирнулися. Через 
деякий час вони опинилися перед суцільною смугою 
Чистилища, що вела у Темні Замкнуті Світи. Тут як тут 
з'явилися два брата Януси. Горбатий Янус подивився на 
Туманного Кота та посміхнувся: 

— Ти щось погладшав. Тебе, що, кастрували, як 
деяких? 
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Він хмикнув та глянув на молодого Януса, який, 
коли йшов, то розчепірював ноги при ході.  

— Дивись, щоб тебе не кастрували, — відповів 
Туманний Кіт та став  вибират у вертикальних смугах 
необхідний шар. Він схопив лапою руку Маргіни та 
пірнув у зелену смужку. Спочатку замиготіло в очах, і 
Маргіна перемикнулася на дімензіальний зір. Вона 
побачила себе, як лист, наче по ній пройшлася важка 
праска, а попереду такого ж розкоченого кота. Повз 
пролітали пласкі зірки та галактики, поки, нарешті, вони 
не завмерли над зелено-блакитним колом. Маргіна 
впізнала в контурах кола Землю, яка раптом прогнулася 
вниз та перетворилася на глибоку чашу. Раптом 
з'явилося тяжіння, і вони впали вниз, тому Маргіна, від 
жаху та захоплення, закричала, як різана, та відразу 
захлинулася, бо в рот вдарив пружній струмінь повітря. 

«Закрий пащеку!» — подумки наказав Туманний 
Кіт і Маргіна, попри те, що хотілося зробити всупереч 
нахабному коту, прикрила свій рот. Маргіна помітила 
Чорне та Каспійське море та зрозуміла, що вони 
приземляються в Грузії. Маргіна не так добре знала цю 
країну, щоб визначити, куди вони летять. Внизу, між гір, 
звивалася якась річка, і вони прямували прямо до неї. 
Маргіна забула, що може сама керувати своїм 
дімензіальним тілом та сподівалася на кота, тому 
врізалася в землю зі швидкістю винищувача та завила 
від болю, бо не вимкнула людські рецептори. Її тіло, 
розкочене, як корж, вибило двометрову яму на схилі 
гори. 

— Досить валятися, потім відпочинеш, — сказав 
Туманний Кіт, коли заглянув у яму, де Маргіна 
намагалася затамувати біль та зібрати себе. Кіт не 
чекав, поки Маргіна себе збере, а подався до 
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найближчого села. Маргіні нічого не залишалося, як 
поспішити за Туманним Котом. 

— Насамперед, нам необхідно зайти до бабусь, — 
повідомив кіт та завернув у бік біля крайньої хати. 

— Що за бабусі? — запитала Маргіна. 
— Мої резиденти, — відповів Туманний Кіт, а на 

німе запитання Маргіни відповів: — Я залишив їх тут, 
щоб вони наглядали за госпітальєрами. 

— Та вже доглянули, — хмикнула Маргіна, — і де 
тепер рубін? 

Туманний Кіт не відповів на її запитання, а 
повідомив: — Тільки ти не смійся, але їх звуть Кукринда, 
Букринда та Мокринда. 

— Як? — оторопіла Маргіна. Кіт повторив. Маргіна 
впала на траву та трохи не пошкодила собі коліно, а 
потім пару хвилин каталася по землі. Коли встала, то 
повідомила: — Я не зможу дивитися на них без сміху. 

— Зможеш, — огризнувся кіт та навів у її душі тугу 
смертну, — мені потрібно, щоб ти їм сподобалася. 

— Щоб сподобатися, не обов'язково на обличчі 
зображати вічну скорботу, — повідомила Маргіна та 
витираюла сльози, які вимагала її душа. Туманний Кіт 
прибрав з душі Маргіни навіяне і вона знову захихотіла.  

— Роби, як хочеш, але щоб вони закохалися в 
тебе без пам'яті, — сказав Туманний Кіт та з легкістю 
переклав всі наслідки на Маргіну. Незабаром вони 
спустилися в долину, зарослу чагарником, і Маргіна 
побачила викладений з каменю будинок, покритий 
плитняком. Поруч дзюркотів струмок, що впадав далі в 
Мткварі, і Маргіна, насамперед, вирушила туди. Вона 
вмилася та наковталась джерельної води до зубовного 
болю, а потім повернулася до Туманного Кота, який 
байдуже спостерігав її водні процедури. Свіжа та 
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бадьора Маргіна взяла на руки Туманного Кота та 
сказала: — Показуй мені своїх бабусь. 

Вона не очікувала від кота ніяких слів, а 
попрямувала до хатинки та спробувала відкрити двері, 
які, дико зарипіли та піддалися тільки з другої спроби. 
Маргіна ступила в темні сіни та відкрила двері в 
будинок, звідки потягнуло терпким духом, який ударив 
Маргіні в ніс. Засліплена сутінками в домі, Маргіна нічого 
не бачила, тому запитала: — Хто з вас буде Мокринда? 

 
Праворуч від дверей на дерев'яному ліжку щось 

заворушилося, і Маргіна вирушила туди. 
— Потримайте кота, бабуся, — сказала Маргіна та 

опустила Туманного Кота на коліна бабусі в окулярах.  
Вона не гаяла час, а заходилася прибирати 

руками павутину з запаскуджених віконець та випадково 
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натрапила на другу бабусю, яка сиділа в старому кріслі 
в глибині кімнати. 

— Вибачте, бабуся, — сказала Маргіна, а бабуся 
у відповідь закричала: — Що? 

— Вона глуха, кричи голосніше, — сказала бабуся 
Мокринда, яка гладила кота, але дивилась не на нього, 
а кудись в стіну. «Вона ж сліпа! — здогадалася Маргіна 
та обурено подумала: «Кіт, зараза, що ж ти не 
попередив!» «Деякі ридали від сміху!» — відповів 
Туманний Кіт та з задоволенням підставляв спину під 
шорстку руку бабусі. Зліва від дверей, з напівтемряви, 
на неї дивились чиїсь очі, і Маргіна розгледіла ще одну 
бабусю, яка махала руками та подавала якісь знаки. 

— Вона німа, її звуть Букринда, — сказав 
Туманний Кіт, а бабуся зліва закивала головою. «Отже, 
та в глибині кімнати, глуха – Кукринда», — зробила 
підсумок Маргіна та повернулася до задоволеного кота. 

— Кіт, забирай всіх бабусь на вулицю, нехай 
погріються на сонечку, — безцеремонно сказала 
Маргіна та порушила медитацію кота. Той не злазив з 
колін бабусі Мокринди, але виніс бабусь на вулицю та 
розсадив у дворі. Кіт не заспокоївся, а подумки витяг із 
комірчини старий патефон, подумки покрутив ручку та 
під музику дрімав далі. Маргіна засукала рукави та 
почала драїти хатинку, а потім довго прала стару 
білизну. Кота, який грівся на сонечку разом з бабусями, 
вона теж припахала та змусила відремонтувати двері. 
Маргіна критично оглянула вікна та наказала коту 
замінити на ньому скло, бо багатовіковий пил не 
піддавався ганчірці та воді. 

Після цього Маргіна нагріла води прямо у дворі та 
у великому тазі заходилася мити бабусь, тому бабуся 
Мокринда прозріла, а Кукринда стала чути. Бабусі 
Букринді миття не допомогло, бо у неї, від довгого 
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мовчання, атрофувалися м'язи обличчя. Коли Маргіна 
попросила допомогти Туманного кота, то у Букринди 
задриґалось обличчя та стало показувати різні пики, 
після чого вона змогла вимовити кілька слів. «Що ж вони 
такі крихітні, як діти?» — подумала Маргіна, коли 
витирала їх маленькі почорнілі тіла, а Туманний Кіт, 
паразит, пробурмотів в її голові: «Повсихали!»  

Коли стареньких знову занесли в будинок, то 
кімната, де вони проживали, сяяла, а на вікні цвів 
рожевим іван-чай, пересаджений в горщик. На маленькій 
кухні Маргіна, не довго мудрила, а поставила на вогонь 
горщик з гречкою та поширила по будиночку ситний дух. 
Коли бабусі пообідали, як думала Маргіна, вперше за пів 
року, вона налила їм чаю та сказала: — Розповідайте. 

— Чого розповідати, голубко? — запитала бабуся 
Мокринда. 

— Куди Рубін Милосердя подівся, — сказала 
Маргіна, бо підозрювала, що допит нічого не дасть. 

— Так, ми давно вже не літамши, — махнула 
рукою бабуся Кукринда. 

— Куди вам літати, бабусі, — махнула рукою 
Маргіна, — вам і ходити без палички, важко. 

— Ти почаюй, голубко, — сказала бабуся 
Мокринда, — а ми злітамши, та спостерігамши, все тобі 
й доповідамши, — закінчила бабуся та вилетіла у вікно. 

Маргіна заціпеніла від такої жвавості, а бабуся 
Кукринда, слідом за подругою, теж гайнула у вікно. 
Бабуся Букринда хотіла щось сказати, але тільки 
сіпнулася обличчям, розправила крила, що з'явилися за 
спиною, та теж зникла за вікном.  

— Вони, що, вміють літати? — запитала Маргіна, 
хоча вже знала відповідь. Туманний Кіт мовчав, бо 
розвалився догори ногами на її колінах та, здається, 
навіть хропів. 
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— Чого ж вони не доглядали за собою? — 
запитала Маргіна й Туманний Кіт крізь сон пробурчав: — 
Немає у них людських звичок, ось і запліснявіли. 

— Хіба вони не люди? — здивувалася Маргіна. 
— Натурально, вони сороки, — крізь сон 

промовив Туманний Кіт та додав: — Мордофіціровані. 
Маргіна не стала питати, хто сорок 

«мордофіцірував», бо це нещастя хропіло у неї на 
колінах. Вона й сама трохи задрімала, бо згадала 
людську звичку, яка, виявилося, приємна не тільки 
людям, але й Хроностатикам. Коли Маргіна 
прокинулася, то вже був ранок наступного дня. За 
столом, у рядок, чин чином сиділи бабусі, які дивилися 
на неї своїми кнопками-очима та чого від неї очікували. 
Маргіна не мала перед ними боргів, тому запитала:  

— Що дізналися? 
— А погодувати? — нагадала Букринда, яка чітко 

вимовляла слова. Маргіна засумнівалася в тому, що 
Букринда ще зі вчора не казала ні слова. «Бабки дурку 
ламають, як і кіт!» — подумала вона, але сперечатися 
не стала, а скинула Туманного Кота на підлогу та 
вирушила до плити. Кіт, паразит, як ні в чому не бувало, 
завис в повітрі та продовжував хропіти. Вона набрала 
повну миску гречки, поставила на стіл та поклала поруч 
три ложки. Бабки ложки брати не стали, а швидко 
запрацювали дзьобами, тому Маргіна побоювалася за 
миску, єдину в господарстві. «Інші роздовбали 
дзьобами!» — констатувала Маргіна, коли чекала 
закінчення процесу поглинання їжі. Коли бабусі 
наситилися, Букринда виповзла з-за столу й підійшла до 
кота, який досі висів у повітрі, а потім клюнула його в 
маківку. «Що ж ти робиш, зараза! Котика позбавляєш 
життя!?» — хотіла крикнути Маргіна, але Туманний Кіт 
не дуже реагував на удари та відкрив одне око. 
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Букринда щось стрекотала йому на вухо, і він упав на 
підлогу, а вона вирушила на ліжко та вляглася під 
ковдру. Кукринда, з Мокриндой, пішла за нею, тому над 
ковдрою залишилися стирчати три довгих носи-дзьоби. 
«Годуй їх та напувай, а вони тобі ні слова!» — 
образилася Маргіна. 

— Що вони тобі сказали? — запитала вона у кота, 
який подовжив свій язик та вилизував маківку, куди 
клюнула Букринда. 

— Йдемо, — сказав Туманний Кіт та попрямував 
до дверей. Маргіна образилася із-за такої неввічливості 
та пленталася позаду, наче її під конвоєм вели на 
розстріл. Вони прийшли в село, яке здавалася зовсім 
порожнім, та минули площу з великим храмом, який 
прикрашала дивна бочкоподібна вежа, прикрита 
конусоподібним дахом. Кіт не зупинився, а попрямував 
далі й вони завернули на сільське кладовище. Біля 
однієї зовсім свіжої могилки стояла дівчинка, яка 
схилила голову та плакала. Маргіна стала поруч з 
дівчинкою та наповнилася її скорботою, бо розуміла, як 
важко втрачати рідних. 

— Хто у тебе? — запитала Маргіна та обійняла 
дівчину за плече, бо напис грузинською мовою їй нічого 
не казав, а колупатися в голові дівчинки їй не хотілося. 

— Мама, — відповіла дівчинка та притиснулася до 
Маргіні. 

Вони постояли ще трохи, поки кіт не сказав: 
— Нам треба йти. 
— Він говорить? — запитала дівчинка та глянула 

на Туманного Кота. 
— Так, плете всіляку нісенітницю, — не дуже 

схвально відгукнулася Маргіна. 
— Дівчинці загрожує небезпека, нам треба йти, — 

сказав Туманний Кіт. 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

177 

— Може, спочатку, ти мені поясниш? — запитала 
Маргіна, якій набридло грати дурку.  

— Що тут пояснювати? Дівчинку звати Маріко 
Кураурі, — він подивився на дівчинку та додав: — Її 
батька вбив Гаагтунгр та Веельзевул... 

— Ці тварюки тут? — перебила Маргіна. 
— Так, і вони полюють за Маріко, думають, що у 

неї Рубін Милосердя, — закінчив Туманний Кіт. 
— У мене його немає, — сказала Маріко, 

похнюпила голову та запитала:— Мабуть, ви ті, кому я 
повинна віддати рубін? 

— А куди він подівся? — запитав кіт та заглянув їй 
в голову. Маргіна теж заглянула, перш ніж Маріко 
промовила: — Коли мене вдарили каменем, рубін 
пропав. Я думаю, що це зробив Вовка Платов. Мене 
підібрали на березі та відвезли в районну лікарню у 
Каспі, бо думали, що я померла.  

— Що за Вовка? — запитала Маргіна, бо 
збиралась забрати у цього Вовки рубін та сьогодні ж 
повернутися до Ессенаріума. У неї, навіть, в душі 
повеселіло. 

— Вовка Плутін справжнє його прізвище, — 
сказала дівчинка, і Маргіна зрозуміла, що її викликали не 
марно, а відрядження навряд чи сьогодні закінчитися. 

— В цьому замішаний Плутін? — запитала 
Маргіна та напружилася. 

— Навіть два, — посміхнувся Туманний Кіт. 
Мабуть, йому приносило задоволення навантажувати 
Маргіну неприємностями. Вона здивовано на нього 
подивилася, а кіт пояснив. 

— Маленький Вовка забрав рубін, а великий 
Вовка прилетів з демонами забрати рубін у маленького 
Вовки, — роз'яснив Туманний Кіт, але ще більше 
заплутав Маргіну. 
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— Великий Вовка – це хто? 
— Той, якого ти бачила на планеті Тімуріон. 
— А маленький? 
— Маленькому всього дев'ять років, а на Землі 

зараз 1959 рік, — сказав Туманний Кіт, а Маргіна з 
подивом вигукнула: — Переміщення у часі заборонені. 

— Хто на це дивиться, — ухильно відповів кіт та 
запитав у Маріко: — Тобі треба забрати якісь речі? 

Маріко кивнула, й вони пішли до будинку її батька.  
— Коли ви знайдете рубін, ти мене залишиш 

одну? — запитала Маріко й Маргіна зрозуміла її сум – у 
неї нікого не залишилося. Вона не хотіла брехати 
дівчинці, тому сказала: — Мабуть, що так, але це не від 
мене залежить, — вона так виразно подивилася на 
Туманного Кота, який розвалився на руках Маріко, що 
дівчинка зрозуміла – головний тут – рудий котяра. По 
дорозі, Маріко зайшла в церкву та винесла звідти товсту 
книгу в шкіряній палітурці. Невеликий будинок Арчіла 
Кураурі, критий азбестовим шифером, потопав в саду, а 
вздовж дороги вився виноград. Маріко забрала свої 
книги, зошити, речі, вийшла з хати та витирала сльози. 

— Я сюди ще повернуся, — спитала вона та 
глянула на Туманного Кота. 

— Повернешся великою, — сказав Туманний Кіт, 
а дівчинка помахала дому рукою. Вони вирушили до 
бабусь-сорок, де Мокринда побачила дівчинку, весело 
запитала: — Давно не заходила, Маріко. 

— Мама не пускав, — сказала Маріко, — боявся 
за мене. 

— Полетіли, — сказав Туманний Кіт, — ми не 
можемо тут чекати. 

— Лети, ми з Маріко поїдемо поїздом, — сказала 
Маргіна та запитала: — до речі, куди ти зібрався летіти? 

— В Москву, там Маріко ніхто не знайде. 
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Вони потопали до вокзалу, а кіт по повітрю 
переправив речі прямо на перон. Касирка Манана, 
побачила Маріко та Маргіну, запитала: — Ти куди? 

— З дейдою в Москву, — повідомила Маріко і 
Манана співчутливо помахала головою. Правда 
засмучуватися причини не було, бо дейда взяла квитки в 
пасажирський вагон СВ, що могла дозволити собі не 
кожна тітка. Тим більше що для тітки зробити радянські 
гроші – раз плюнути. Вони розташувалися у двомісному 
купе, а Туманний Кіт, який побажав пройти в купе, був 
вигнаний провідницею, яка повідомила, що перевозити 
котів залізницею заборонено. 

— А як же возити котів? — запитала Маріко, бо 
вважала, що кіт буде не зайвим в їхньому купе. 

— Нехай літають Аерофлотом, — хмикнула 
Маргіна, чим дуже розвеселила провідницю. Коли поїзд 
відійшов від станції, Маргіна відкрила вікно та побачила 
Туманного Кота, що летів поруч з вагоном. Він засунув 
морду у вікно та запитав: — Не заважатиму? 

— Ні, — сказала Маріко. Вона затягла його в купе 
та почала гладити.  

Маргіна прилягла на свою полицю та розкрила 
книгу в шкіряній палітурці яку Маріко взяла в церкві. 
Написана гусячим пером французькою мовою, книга 
виявилася дуже цікавою та пізнавальною. По виду вона 
нагадувала щоденник, але коли Маргіна прочитала 
кілька сторінок, то зрозуміла, що події записали пізніше. 
Вона перечитала те, про що розповідав їй Туманний Кіт, 
а далі дізналася наступне: 

«Закінчу розповідь про відвідини Кафи з того, що 
ми викупили Раймонда з рабства та разом з Жаном ле 
Меном потягли на свій корабель. Хто думає, що тягати 
п'яного госпітальєра нікчемна справа, той помиляється. 
Раймонд весь час рвався рятувати Марію, й нам насилу 
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вдавалося стримувати його спроби. Ми дотягли його до 
трапу корабля, де зустріли нашого юного капітана 
Адоніса, який, побачив п'яного Раймонда, розчаровано 
запитав: — А де Марія? 

Ми не могли повідомити нічого зрозумілого юному 
капітанові, який, з нагоди зустрічі з Марією, не 
полінувався та знайшов у трюмі новий костюм. Ми 
насилу уклали Раймонда у каюті та почали радитися про 
наші подальші дії. У підсумку, вирішили, що знову 
відправимося у місто на пошуки Марії, а Адоніс та Кудря 
залишаться на борту корабля. Я взяв з собою Жана та 
довго бродив по вулицях, але Марію ніде не побачив. 
Біля головних воріт зібрався натовп, який лупцював 
якогось волоцюгу. Як виявилося потім, він вбив 
головного нотаря. Двері в хату були відкриті навстіж та 
там нишпорили стражники. Коли я заглянув в середину 
натовпу та глянув на нещасного, якого били, що попало 
під руки, то мало не звалився з ніг – в пилу вулиці лежав 
Хасан аль-Каїн, весь побитий, а його голова, залита 
кров'ю, бовталася, як іграшкова. Я схопив Жана та 
потягнув його на корабель. Жан побачив моє бліде 
обличчя, тому не пручався та не розпитував про те, що 
я побачив. Як потім я дізнався, він думав, що натовп 
розправився з Марією. Виявилося, що не тільки з нами 
сталося незвичайне. Адоніс, що стояв біля борту та 
спостерігав за берегом, побачив, як якийсь величезний 
чоловік тягне на руках дівчину. «Вкрав, напевно!» — 
подумав Адоніс, як потім він розповідав. Чоловік 
наблизився до корабля та запитав у Адоніса, не візьме 
він на борт пасажира. 

— Куди вам треба? — запитав Адоніс, бо ще не 
вирішив, що з чоловіком робити. 

— Куди завгодно з цього міста, — промовив гігант 
та без запрошення ступив на трап. Під його вагою дошки 
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скрипіли, а коли він піднявся, то Адоніс з подивом 
побачив на руках гіганта Марію. 

— Що з нею? — запитав Адоніс та підморгнув 
Кудрі. Той нічого не зрозумів, але насторожився та 
підійшов ближче. 

— Мабуть, злякалася та втратила свідомість, — 
відповів гігант. 

— Покладімо її в каюті, — сказав Адоніс та повів 
гіганта на корму. Коли Марію поклали на вузьке 
капітанське ліжко, Адоніс крикнув Кудрі: «Тримай його!» 
— а сам заходився витирати обличчя Марії мокрою 
хустинкою. Кудря вчепився в гіганта, який приніс Марію, 
то вони заходилися боротися на палубі, точно два 
величезних ведмеді. Марія розплющила очі та запитала:  

— Де я? 
— Не бійтеся, ви в руках своїх друзів, — сказав 

Адоніс, але Марія, попри те, що капітан її укладав, 
піднялася та вийшла на палубу. 

— Дайте спокій Дюдону, — вигукнула вона та 
попрямувала до двох гігантів. 

— Кудря, залиш Дюдона, — сказав Адоніс, який 
чув не один раз про передчасну смерть одного 
госпітальєра. 

— Так він б'ється, — сказав Кудря, який зовсім не 
збирався закінчувати боротьбу. Мабуть, Кудря зустрів 
рівного по силі суперника, тому розминав свої мускули. 
Дюдон, ще нічого не розумів, але не збирався залишати 
поле бою. Добре, що повернулися ми з Жаном, інакше 
ведмеді рознесли б корабель на друзки. Після обіймів та 
недовгих розпитувань, Дюдон сказав, що краще вийти в 
море якомога далі від міста, що Адоніс і зробив. Після 
цього стали на якір та випили кілька пляшок вина. 
Раймонду, який ще не прийшов в себе, не наливали, бо 
він по цей час не вірив, що його друзі не загинули. Марія 
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теж ніяк не могла повірити, що Дюдон де Компс та я живі 
та здорові. Коли вона у нотаріуса побачила Дюдона, то 
думала, що померла та бачить його в раю, тому 
безнапасно відключилася. На ранок, коли всі встали, 
Марія сказала: — Нам треба розділитися. 

Її слова дуже здивували всіх, бо ми зібралися 
разом, то найрозсудливіше триматися один одного. Я 
сказав їй, що за старшинством рішення приймаю я, але 
вона заперечила: — Кожен, хто побачить таку команду, 
як наша, задасть собі питання: куди вони йдуть та що 
охороняють. Тому, коли ми разом, ми завжди 
наражаємося на небезпеку. 

— І як ти хочеш розділити нашу команду? — 
запитав я, бо бажав почути її аргументи та сподівався 
переконати її. 

— Я піду з Раймондом, — почала Марія і всі якось 
стали сумними, — Гуго з Жаном, вони вже давно 
здружилися ... 

— А я можу піти з Кудрою, — натягнуто 
посміхнувся Дюдон, — він каже, що його місця хлібні, так 
що з голоду я не помру. 

— А ви не хочете весь час плавати на кораблі? — 
з надією запитав Адоніс та спостерігав, як його нові 
приятелі один за одним випаровуються. 

— Ми тільки що витягли вас з неприємностей, — з 
деякою образою сказав я, — якщо ви залишитеся удвох, 
захищати вас буде нікому. 

— Брат мій, Гуго, — з гіркотою сказав Раймонд, — 
таке може трапитися з кожним. 

— Я з цим не сперечаюся, брат Раймонд, — 
сказав я та поклав йому руку на плече, — нам краще 
триматися разом. 

Подальша поведінка Марії мене обурила – вона 
категорично наполягала на поділі при тому, що інші 
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госпітальєри були згодні зі мною. Коли ми закінчили 
обговорювати це питання та розійшлися по кораблю, 
бліда Марія підійшла до мене та повідомила, що ми 
маємо право робити що нам завгодно, і вона віддасть 
мені Рубін Милосердя. Марія просила висадити її в 
Кафі, бо вона мала намір вирушити в князівство Готія, 
де багато побожних людей. Я сказав їй, що подумаю та 
відпустив Марію, яка відразу пішла в каюту. З важким 
тягарем на душі, я повідомив про розмову з Марією 
іншим госпітальєрам. 

— Вона права, — сказав Жан ле Мен, — нічого 
наражати дівчину на небезпеку. 

— Ми можемо доставити її в Готію на кораблі, — 
подав репліку Адоніс, попри те, що йому голосу ніхто не 
давав. 

— Ми не можемо відправити її одну, — спохмурнів 
Раймонд, — дівчина зовсім беззахисна. 

— Я думаю, що ніхто не буде противитися, якщо 
ти погодишся її супроводжувати, — сказав я і Раймонд 
зрадів. Я подумав над словами Марії та усвідомив, що 
Рубін Милосердя повинен захищати я, тому додав: 

— Марія права, нам треба розділитися, щоб збити 
з пантелику тих, хто зазіхає на рубін. 

Таке рішення знову викликало суперечки, але я їх 
припинив, як і належить сержантові. Дюдон пробурчав, 
що він особисто розвалив асасину голову, тому нема 
чого боятися.  

— Не далі, як вчора, натовп бив його ногами за 
вбивство нотаря, а він ще брикався, — сказав я, щоб 
госпітальєри не розслаблялися. А Дюдон, чомусь зблід 
та перехрестився. «Слід його відпустити з Кудрею», — 
подумав я та сказав Адонісу, щоб він тримав шлях в 
Борисфен. У молодого капітана очі загорілися, як два 
нічних ліхтарі по бортах і він хвацько знявся з якоря. 
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Марії я нічого не сказав та надав Раймонду право 
повідомити їй приємну новину. Коли вона вийшла на 
палубу, то її щоки зашарілися, і вона поцілувала мене в 
щоку. Зовсім як сестра, але приємно, як поцілунок 
ангела. Порт Борисфена зовсім нікудишній, та й 
тутешній ринок не в приклад Кафі – сюди везуть те, що 
там не вдалося продати. Кудря, зазвичай мовчазний, 
коли прощався з Адонісом, розплакався, і бачити 
гігантського чоловіка, всього в сльозах, ще та потіха, від 
чого розплакалася і Марія. Адоніс, як справжній капітан, 
морщив ніс від вітру, від якого, зараза, сльозилися очі. 
Здоровань Дюдон де Компс кожного носив на руках, так 
обіймав, точно хотів видавити оливкову олію. Раймонд 
виніс йому мішок, чимось навантажений у трюмі. Дюдон 
заглянув у мішок та сказав, що гроші не візьме, але 
Раймонд, розумниця, переконав його, що гроші на 
будівництво церкви. Вже хотіли віддати кінці, коли Марія 
підбігла до Дюдону, обняла його, і довго шепотіла на 
вухо, а потім щось повісила госпітальєру на груди. На 
моє німе запитання, вона зі сльозами сказала: 

— Хрестик на пам'ять. 
Коли корабель відплив від берега, фігури Кудрі та 

Дюдона вже не здавалися великими, але ще довго 
бовваніли на пірсі, поки місто не зникло у туманній імлі. 
Як виявилося, ми розлучилися з друзями назавжди. Як 
мені хотілося, але довелося везти Марію та Раймонда в 
князівство Готію. Порт називався Авліта та стояв у гирлі 
річки, яка недарма називалася Чорна, так само, як і мої 
передчуття. Коли ми наблизилися до низького берега, 
порізаного бухтами, то здавалося, що ось-ось з цих 
щілин вискочать якісь пірати та візьмуть корабель на 
абордаж. Сонце, ніби співчувало та сховалося за 
хмарами, а серпанок, насичений вологим повітрям, все 
далеке занурив у непрозору синь. 
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Марія та Раймонд теж здавалися похмурими, а що 
у них робилося в душі – один Бог знає. Я наказав 
капітану Адоніса забезпечити Раймонда золотом та 
їжею на перший час, а далі їм доведеться піклуватися 
про себе самим. До порту не доплили та спустили 
човен, бо Адоніс не знав фарватеру, а лоцманів щось не 
спостерігалося. Їх висадили на правому березі річки, 
біля пласкої гори з вапняку, уздовж якої йшла дорога. 
Наче для того, щоб їх поквапити, на дорозі з’явилася 
пара низькорослих коней, що тягнуть чотириколісний віз. 
Жан ле Мен, переговорив з літнім греком та дізнався, 
що той везе вантаж в Доріс, княже місто, та підрядив 
його, щоб він довіз Марію та Раймонда. Марія довго 
дивилася на мене, а потім розцілувала в обидві щоки та 
притиснулася до мене. Я відчував, як тремтить її тіло і 
мою душу, розривала печаль, але старий грек квапив 
Жана та щось невдоволено йому віщав. Марія витягла з 
кишені Рубін Милосердя та сама повісила його мені на 
шию. «Бережи себе!» — прошепотіла вона мені на вухо 
та відштовхнула, тому що з її очей посипалися сльози. З 
Раймондом ми обнялися та потискали один одного, 
після чого я сказав йому: «Бережи Марію!» Він кивнув 
мені у відповідь та обійняв Жана. Марія з берега 
помахала Адонісу, і вони з Раймондом сіли у візок. Грек 
стьобнув по конях батогом, і віз покотився та підняв 
білий пил, який приховав і візок, і людей. 

— Куди тепер? — запитав Адоніс, як тільки я 
піднявся на палубу. 

— Ми їдемо в Кафу, — відповів я йому. Шлях в 
генуезьку столицю на Понті скидався на траурну 
церемонію, точно ми поховали одного. Я б сказав, що в 
моєму житті зникли чотири друга, бо й Кудря вже встиг 
полюбитися та став своїм. Я не знав, чи правильно я 
зробив, що погодився розділитися, та вже сумнівався у 
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своєму слові, даному маршалу Матьє де Клермону, бо 
обіцяв зберігати Рубін Милосердя та передати його тим, 
які прийдуть. Я сумнівався і в тому, що залишилися живі 
ті, хто прийдуть, та підозрював, що їх ніколи не існувало. 
У Кафі я наказав Адонісу завантажитися провізією, а сам 
відправився в міську в'язницю, де тримають перед 
судом боржників, розбійників та вбивць. За кілька 
аспрів45 я домовився зі стражником, щоб він дозволив 
мені побачити розбійника, який вбив нотаря Ламберто ді 
Самбучето. Стражник прийняв мене за цікавого купця, 
тому дав мені кілька хвилин і підвів до клітки, в якій 
тримали Хасана. Впізнати його було важко, бо все 
обличчя запливло суцільним синцем, але очі, гарячі 
внутрішнім вогнем, говорили про те, що він мене впізнав 
та навіть здивувався. 

— Так, — сказав я та витяг з-за пазухи Рубін 
Милосердя, — я живий, тому що мене захищає рубін. 

Хасана мало не з'їв мене живцем, так ненаситний 
був його погляд, а я продовжив: — Шкода, що мої друзі 
поїхали у Францію, а я їду в Трапезунд. Бажаю тобі 
легкої смерті, бо за вбивство тобі знесуть голову або 
повісять. 

— Я знайду тебе, — прошипів асасин, але я його 
вже не слухав, бо виконав своє завдання та ще 
повернувся стражник. З чистим серцем, я відправився 
на корабель. Тепер моїм друзям ніщо не загрожує, і 
Хасан буде шукати тільки мене. Від цього у мене 
піднявся настрій і я, коли опинився на борт корабля, 
запропонував вірному другові-госпітальєру Жану 
розпити пляшку вина. За приємною бесідою я розповів 
йому про відвідування Хасан аль-Каїна та розмові з ним. 

                                                 
45  аспр — дрібна арабська срібна монета 
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Жан сердився, що я не взяв його з собою, щоб 
подивитися на пику асасина при вигляді рубіна. 

— Ще встигнеш, — сказав я йому та не 
підозрював, що мої слова виявляться пророчими. Ми так 
засиділися в каюті, що не помітили, як корабель знявся з 
якоря. Через деякий час в каюту постукав Адоніс та 
запитав, куди ми йдемо. Я не знав, що йому відповісти, 
бо на Трапезунд, як я повідомив асасину, йти не 
збирався. Вирішив віддатися на волю долі, я сказав 
Адоніса: «Іди, куди хочеш», — а сам відкрив ще одну 
пляшку вина. Адоніс, якось дивно подивився на Жана, 
наче хотів щось повідомити та вийшов. Я навіть 
запідозрив їх у тому, що вони плетуть якусь змову. Я 
глянув на обличчя Жана, коли він повернувся до мене, 
та побачив таку задоволену посмішку, що відкинув всякі 
сумніви в сторону. Вранці, коли я вийшов на палубу, вся 
команда якось дивно на мене поглядала. Я підійшов до 
капітана Адоніса та запитав: — Що сталося? 

— Нічого, — відповів юний мореплавець та 
втупився поглядом вперед, хоча там нема чого 
розглядати, крім синьої далі. Ймовірно, після 
розставання з друзями у мене в душі стався якийсь 
надлом, який я не помічаю, але його чітко видно іншим. 
Я підійшов до Жана, який не стане мені брехати, та 
запитав: — Невже це так помітно? 

Жан підозріло на мене подивився і стривожено 
спитав: — Що? 

— Мій стан, — відповів я. Жан озирнувся навколо 
та чомусь пошепки запитав: — Тобі хтось щось сказав? 

— Ні, — відповів я та додав: — Я ж не сліпий. 
— Ти, що, все знаєш? — запитав Жан. 
— Я ж бачу ваші погляди, — відповів я. 
— І що ти про це думаєш? — якось дуже 

зацікавлено спитав Жан. 
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— Мені потрібно побути одному, та помолиться, 
— сказав я та зрадів, що знайшов розв'язання 
проблеми. Щоб знайти усамітнення, я відправився в 
каюту, в якій жила Марія під час свого недовгого 
перебування на кораблі. Тим більше, мене тішила 
думка, що її дух ще витає в каюті та цілюще подіє на мої 
розхитані нерви. В очікуванні блаженства, я відкрив 
двері та завмер від жаху – дикий вереск різонув по 
вухах. Я вихопив меч та приготувався захищатися, але 
почув ззаду голос Жана: — Якщо ти її вб'єш, я уб'ю тебе! 

Дивні слова мого друга-госпітальєра вразили 
мене, але не внесли ясність в моє становище. Крик 
припинився, і я знову заглянув у двері каюти. З подивом 
я побачив дівчину, яка притулилася до стінки каюти та 
дивилася на мене своїми величезними чорними очима. 
Якби не Жан, ми б довго стояли та дивилися одне на 
одного. Мій друг, коли підійшов до мене, поклав руку на 
плече та сказав: — Дівчина не винна, це я її сюди 
поселив. 

Ситуація вимагала пояснення і я вислухав Жана 
та здивувався ще більше. Виявилося, що в той час, коли 
я був з Хасан аль-Каїном, мій друг, Жан ле Мен, 
прогулювався біля ринку невільників та помітив красиву 
дівчину, яка зовсім не вписувалася в дане оточення. 
Попри те, що вона виявилася рабинею, дівчина 
гордовито поглядала навколо, точно не помічала свого 
становища. Жан, жаліслива душа, запитав у ординця за 
які гроші він готовий поступитися дівчину та дуже 
засмутився, коли дізнався про її ціну. Коли він 
повернувся на корабель, то запитав у капітана Адоніса, 
чи має він право на якусь частину піратських скарбів, що 
лежать, як баласт, в трюмі корабля. Адоніс розпитав 
Жана, а коли дізнався про його намір, то повідомив 
госпітальєру, що дана сума дрібниця, який він, як 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

189 

капітан, може видати без узгодження зі мною. У підсумку 
чорноока горда дівчина опинилася в каюті. Щоправда, 
повідомити мені про те, що на борту знаходиться 
дівчина, ніхто не наважився, так само як і те, що капітан 
Адоніс тримає курс на Поті в Колхіді. Цей порт 
знаходиться недалеко від тієї гірської місцевості Іберії, 
яка називається Мтіулеті, де проживала дівчина. Я 
вислухав Жана та, для виду, трохи насупив брови, а 
потім роздивився дівчину, через яку стався весь сир-
бор. Я тільки глянув на неї, я зрозумів, чому Жан 
втратив голову – дівчина виявилася дуже незвичайною. 
Вона відрізнялася красою, але не це вражало в її 
зовнішності, а в першу чергу гордий вигляд, ніби вона 
якась неприступна цариця. Коли я дізнався, за скільки її 
купили, то переконався, що ординець не прогадав – за 
дівчину Жан заплатив, як за королівську особу. Дівчину 
звали Ніно Чітаурі. Спочатку, вона нас цуралася, їла в 
каюті сама та виходила на прогулянку тільки вночі, коли 
всі спали. Якби не потреба відвідувати гальюн, я думаю, 
що вона б не виходила і вночі. Якось вранці вона 
пересилила свою гордість та запитала у капітана 
Адоніса грецькою мовою, яку трохи знала:  

— Куди ми йдемо? 
Адоніс із задоволенням повідомив Ніно, що її 

везуть в порт Поті. 
— Ви хочете мене продати? — запитала вона з 

пихою. Адоніс сказав їй, що Жан ле Мен купив її, щоб 
відпустити на свободу. Дане повідомлення капітана 
вразило її, і Ніно довго думала, а потім, почервоніла та 
спитала: — Я не знаю ваших звичаїв. Я щось повинна 
зробити для бідзія46 Жана ле Мена? 

                                                 
46  бідзія — дядько (з грузинської) 
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Адоніс сказав їй, що вона може йому подякувати, 
але, мабуть, вона не зрозуміла сенсу його слів, бо знову 
почервоніла та запитала: — Як я повинна дякувати? 

— Словами, — відповів Адоніс і тільки зараз 
зрозумів мотиви її розпитувань, — скажете йому дякую, 
при нагоді, і цього досить. 

Випадок відразу і представився, бо на палубу 
вийшов я та Жан. Дівчина підійшла до Жана та урочисто 
повідомила: — Якщо вам знадобиться моє життя, я 
віддам його без зволікання. 

Жан, не менш мене здивований її пафосною 
промовою, перекладеної Адонісом, повідомив Ніно, що 
вона йому нічого не винна, бо кожна християнська душа 
народжена вільною. Жан додав, що Ніно вчинила б так 
само, якби в неї була можливість когось звільнити, з чим 
дівчина щиро погодилася. Я слухав дівчину та 
дивувався її душевній цнотливості та чистоті вчинків. 

Згодом Адоніс, з яким вона розмовляла більш 
відкрито, повідомив нам, що Ніно, попри її юні роки, 
довелося багато пережити. На їх селище напали оси47, 
вбили братів та батька, а її продали в рабство 
ординцям. Проте, вона збиралася повернутися додому 
та покарати вбивць, що викликало у мене посмішку. 
Вона носила той же костюм, в якому її забрали в полон: 
темно-червона накидка-хустка з чорною бахромою по 
краю, що нависає на її чоло. Довге плаття з того ж 
матеріалу, що й хустку, з широкими укороченими 
рукавами, прикрашали трикутні вишиті візерунки, а на 
грудях виділявся чорний хрест з трикутників. Під верхнім 
одягом перебувало такого ж кольору плаття з вузькими 
рукавами до зап'ясть. Ноги у в'язаних до колін 
шкарпетках прикрашали м'які, без каблуків, шкіряні 

                                                 
47  оси — осетини 
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мокасини, які вона називала каламанами. Орлиний ніс з 
горбинкою та брови на зльоті додавали обличчю 
мужності та не псували його овал. Незвичайні зелені очі 
яскравим контрастом з червоними губами на білому 
обличчі доповнювали образ дівчини.  

Поступово Ніно ожила та вже не кидала 
насторожені погляди на кожного моряка, тому подорож в 
Іберію стало приємною прогулянкою. У ті часи ця 
нещасна країна виявилася розірваною на дві половинки: 
східна частина перебувала під владою ільхана Гайхату 
держави Хулагуїдів, а в Колхіді правив цар Давид VI 
Нарін, який платив данину хану Тохту із Золотої орди. 
Хан Гайхату подарував владу в східній Іберії синові 
царя, Вахтангу. Давид VI Нарін досяг похилого віку, і 
мета у хана Гайхату була одна – по смерті царя Давида 
його трон перейде Вахтангу, а Іберія безкровно 
збереться в одну країну та дістанеться Гайхату. Над 
сорока дворічним царем Вахтангом хан поставив 
атабагом48 свою довірену людину – Хутлубуга. 

З подивом я дізнався, що Ніно має намір відвідати 
царя Давида, коли добереться до Кутаїсі. Я злегка 
посміювався про себе – хто така Ніно та хто цар Давид. 
Згодом виявилося, що я помилявся – цар Давид не 
тільки прийняв Ніно, як найдорожчу гостю, але разом зі 
своєю дружиною Феодорою мав з нею довгу бесіду. Як 
виявилося, батько Ніно, хевіставі49, під час війни завжди 
ніс службу при царях Іберії. Горяни ніколи не 
обкладалися податками та всі як один воювали за царя. 
Попри свій вік, сімдесяти чотирирічний цар знав усіх 
братів Ніно на ім’я та дуже засмутився, що їх уже немає 

                                                 
48  атабаг — вихователь царевича, регент Грузії. 
49  хевіставі – правитель громади, селища, ущелини. 
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живих. А на прощання цар подарував Ніно коня та 
шаблю, якій дівчина зраділа, як дитина іграшці. 

Чим ближче ми підходили до Поті, тим більше 
замисленим ставав погляд Жана ле Мена. Варто було 
на палубі з'явитися Ніно, як він відразу оживав та сипав 
дотепами, хоча дівчина погано розуміла його 
французький. А Жан погано говорив грецькою, який 
добре розуміла вона. Я співчував Жану, бо бачив, що 
мій друг закохався в Ніно, хоча я в ній відповідного 
почуття не помітив. Жан часто підходив до мене та 
казав: — Ти бачив? 

— Що? — не розумів я. 
— Як вона на мене подивилася, — говорив Жан 

та не вимагав відповіді, бо відповідь звучала в його 
голосі. Я став побоюватися за друга та роздумував про 
те, що нам робити після приходу в Поті. Не варто 
забувати, що ми повинні зберігати Рубін Милосердя, 
який нам доручив маршал Матьє де Клермон. Що-
небудь конкретне не приходило мені в голову, як тут на 
мене знову натрапив Жан та запитав з серйозним 
виглядом, точно я його особистий священник: 

— Що ти думаєш про целібат50 ? 
Його питання мене приголомшило, бо менше 

всього я про це думав, тому перепитав: — Що ти маєш 
на увазі? 

— Ти давав обітницю безшлюбності? — запитав 
Жак у мене. 

— Ні, — відповів я, а по виду Жана зрозумів, що 
той вчинив таку дію. Щоб заспокоїти мого юного друга, я 
сказав: — Ти можеш дати нову обітницю. 

— Яку? — зацікавлено спитав Жан. 
— Дай обітницю, що ти не дотримуєшся целібату. 

                                                 
50  целібат — обов'язкова обітниця безшлюбності. 
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Лоб Жана відвідала одна глибока борозна, після 
чого він цілком серйозно сказав:  

— Я даю обітницю, що дотримуюсь шлюбу. 
Я сумнівався, що така обітниця має право на 

існування, але обличчя Жана, яке сяяло, як сонце, 
цілком виправдовувало мій малий гріх. Як же я 
помилявся, коли думав, що на цьому Жан заспокоїтися! 
Не минуло й півдня, як він знову приперся на сповідь та 
повідомив: — Нам не обов'язково залишатися на 
кораблі, коли ми прийдемо в Поті? 

— Що ти хочеш сказати? — запитав я у Жана 
навпростець. 

— Для безпеки Ніно нам варто проводити дівчину 
на її батьківщину, — сказав Жан та запитливо глянув 
мені в очі. У його словах було зерно правди – ми могли 
подорожувати куди завгодно, але так не хотілося 
залишати корабель та капітана Адоніса. 

— Подивимося, — дипломатично відповів я, щоб 
трохи остудити свого друга. Поті зустрічав нас не дуже 
радісно. Настала осіння пора, а разом з нею ранкові 
тумани, тому до берега йшли на єдиному клівері, який 
зрідка обвисав на носі у зв'язку з відсутністю вітру. 
Попри це, надзвичайно збуджена Ніно світилася та 
замінювала нам сонце, яке утопилося в тумані. Капітан 
Адоніс не мав досвіду плавання в таких умовах, тому 
сподівався тільки на стернового та старих моряків, яким 
не заважав своїми командами. Незабаром морський 
бриз вигнав туман в ліси, що покривали гори, та 
повільно відкрив сонячним променям узбережжя та 
порт. 

Зелена прибережна смуга, прикрита зверху 
далекими білими вершинами, синявою та туманом, 
радувала око своєю соковитістю та зовсім забула про 
те, що попереду осінь та зима. Правда, в цих місцях 
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зима настільки м'яка, що подібна на тривалу осінь. 
Всього цього ми не знали, а просто раділи тому, що 
відчуємо під ногами твердий ґрунт.  

Ми зійшли на берег та раділи разом з Ніно, бо 
окупували перший-ліпший духан51 та насолоджувались 
найніжнішої гебжаліа 52 , соковитим мегрельським 
хачапурі, їли сациві 53  та смажене м'ясо з приправою, 
гостроту якого запивали червоним вином. Ніно взяла на 
себе роль тамади та радісно проголошувала тости за 
своїх нових друзів, які перекладав Адоніс. Духанщик 
покликав музикантів, які під звуки гудаствірі54 та долі55 , 
заспівали речитативом, а далі затягнули триголосся, 
тому Ніно, трохи не заплакала, а потім пустилася в 
танок. 

Святкували до пізнього вечора, а повертатися на 
корабель так не хотілося, що до ранку гуляли берегом: 
Ніно насолоджувалась свободою, а хтось, як Жан, 
захоплювався дівчиною. Я та Адоніс милувалися обома 
та не поринали думками в майбутнє, яке може 
виявитися сумним. Вранці, коли ми повернулися на 
корабель, Жан відвів мене в сторону та сказав:  

— Після того, що сталося вчора, ми просто 
зобов'язані проводити Ніно до її будинку!  

Я не дуже розумів, що такого сталося вчора та 
чому ми повинні супроводжувати дівчину, але 
красномовний погляд Жана був настільки благальним, 

                                                 
51  духан – харчевня, заїжджий двір. 
52  гебжалія — рулет в соусі з молодого, не солоного 
імеретинського сиру та м'яти. 
53  сациві — блюдо з птиці. 
54  гудаствірі — духовий музичний інструмент, аналог 
волинки. 
55  долі — іберійський барабан. 
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що я не посмів зруйнувати його надії. Коли я повідомив 
Ніно про те, що ми супроводимо її до будинку, вона з 
такою вдячністю подивилася на мене, що розвіяла всі 
мої сумніви. Адоніс почув наше рішення та так 
засумував, що на нього не можна було дивитися. 
«Морський вовк» розкис, як дівчисько. Він пообіцяв, що 
прийде через рік та буде чекати мене в Поті, то мені 
довелося з ним погодитися, але поставити умову чекати 
тиждень, а потім вирушати у своїх справах. Збори були 
короткими. Адоніс щедро насипав нам в торбинки 
золотих монет різного карбування, але багато взяти ми 
не могли, бо подорож в горах не прогулянка вздовж 
Сени в Парижі. Адоніс купив двох ослів для поклажі, а 
нам доведеться йти пішки. Прощання з Адонісом ми не 
затягували, бо дивитися на його засмучене обличчя не 
було сили. Ми не стали чекати ночі, а рушили в дорогу, 
бо вважали, що краще заночувати в лісі, ніж розтягувати 
процедуру прощання.  

Через кілька днів ми дісталися до Кутаїсі, 
причому, Ніно, в поході, відчувала себе набагато краще, 
на відміну від нас. Дана територія досить щільно 
заселена, тому не складало труднощів знайти притулок 
та їжу, а в дорозі попутників. Місцевість, нехай і 
горбиста, не йшла ні в яке порівняння з горами, які 
підіймалися далеко білими вершинами. Річки, що 
перетинали цю місцевість, не настільки широкі, щоб 
бути перешкодою, але достатні для того, щоб напоїти 
будь-якого мандрівника кришталево чистою холодною 
водою. Місто Кутаїсі височів над усім районом та 
осідлав високу скелю на правому березі Ріоні. Оточений 
високою стіною, за якою ледь визирав храм Успіння 
Богородиці, він являв собою неприступну фортецю та 
віддаля вселяв довіру. Я побачив її далекий контур та 
перехрестився, а Жан, зробив це машинально та в усі 
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очі дивився на обличчя Ніно, що сяяло з кожним разом 
світліше. Крута дорога, що веде до міста, втомила нас, 
тому ми захекались, поки дісталися до міських воріт. 
Стражники перевірили нас поглядом, але пропустили, 
бо вважали, що ми супроводжуємо Ніно. Вона залишила 
нас разом з ослами біля духана, а сама вирушила у 
царський палац, який, здалеку, не здавався таким 
пишним, як ми очікували. Ніно була відсутня досить 
довго, і Жан почав мучити мене дурними питаннями, 
поки перед нами не з'явився джигіт в чорному одязі, 
який щось говорив та став жестами запрошувати нас йти 
за ним. Я подумав, що нам не варто застосовувати 
зброю, бо з Ніно, можливо, все в порядку, тому пішов за 
джигітом та подав приклад Жану. Нас привели до критої 
альтанки, оповитої виноградом, де перебувала Ніно в 
присутності чоловіка похилого віку з чорною сивою 
бородою та жінки з грецьким профілем, одягненої в 
білий одяг. Осторонь сидів другий чоловік років сорока 
п'яти, як я згодом дізнався, син царя Давида, на ім'я 
Костянтин. Вони вели жваву бесіду, яку перервали при 
нашій появі. 

Ніно побачила нас та жваво піднялася й 
представила нас царю Давиду Нарину. Син Давида 
тільки кивнув головою, а цариця Феодора стала 
розпитувати французькою про Константинополь та свого 
брата Андроніка, базилевса Східної Римської імперії. Я 
розповів про відвідини сестрою Марією брата цариці 
Феодори, а потім вона розпитувала про іонітів та про 
наш орден госпітальєрів. Жан, з люб'язністю 
придворного, витягнув з-за пазухи тріску від Хреста 
Господнього, вивезену ним з Єрусалима, та подав 
реліквію в ніжні монарші ручки, а потім і зовсім 
розщедрився та подарував реліквію цариці. Я не дуже 
вірив у божественне походження реліквії, бо в 
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Єрусалимі їх продають на кожному розі пучок, а проте, 
цариця прийняла подарунок з вдячністю. Давид хотів 
подарувати нам коней, але я благородно відмовився та 
заявив, що слугам божим слід ходити пішки. У Ніно 
причин відмовитися не було, а коли цар вручив їй 
шаблю, оброблену сріблом, то вона і зовсім все забула, 
кои розглядала смертельну іграшку.  

Ми переночували в духані, а з ранку вирушили в 
дорогу. Ніно не дуже добре знала шлях, яким ми 
подорожували, точніше, зовсім його не знала та мала ту 
перевагу, що розуміла місцевий діалект. Правда, її 
перевага зводилася нанівець, бо деякі зустрічні 
мандрівники говорили на такому діалекті, що Ніно ледь 
могла зв'язати два слова. Спочатку ми йшли вздовж 
річки Квіріла, яка впадає в Ріоні, поки не дісталися до 
Зестафоні, звідки почалися дикі місця. Ніно для 
зручності переодяглася в чоловічий одяг, куплений в 
Кутаїсі, але я підозрюю, що всьому причиною зброя, 
якою нагородив її цар Давид. Вона постійно хапалася за 
посріблену ручку свого скарбу, а на привалах, замість 
того, щоб відпочити, билася на палицях з Жаном, який з 
виглядом знавця вчив її вправам поводження з мечем. 

Його «миротворець», як він його називав, завжди 
залишався прихованим під плащем, але був їй 
важкуватий. Після кількох уроків з ним, вона зрозуміла, 
що це не її зброя і крім своєї шаблі в руки нічого не 
брала. Зовсім несподівано, їй довелося випробувати 
свій клинок, причому досить своєрідно. Я вже говорив, 
що місця, якими ми йшли, зовсім дикі та голодні, не те, 
що в долині. Напад виявилося несподіваним, але ми, що 
звикли до війни, спокійно витягли свою зброю. Кілька 
абреків оточили нас зі злим виглядом обличчя, бо мали 
намір позбавити нас не тільки майна, але і життя. На 
відміну від нас з Жаном, що знають ціну життя, у Ніно очі 
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загорілися азартом, і вона з задоволенням витягла свою 
шаблю. Бій був коротким, бо ми з Жаном вибили у двох 
нападників зброю та оглушили їх мечами, а Ніно 
рубонула розбійника, що її атакував, по руці, від чого той 
впустив свій клинок та зловісно дивився на неї. Інші 
розбійники сипонули в різні боки, а проте, не йшли і їх 
ворожі погляди свердлили нас здалеку. Ніно, з піднятою 
шаблею, завмерла над пораненим абреком та не знала, 
що робити. Вид поваленого ворога, зовсім ще юного, та 
кров, що фонтаном юшила з руки розбійника, 
паралізував її. Я без розмов, витягнув з кишені свій 
заповітний флакончик та полив на рану юнаки, від чого 
він завив, наче дикий вовк. Юний абрек чинив опір, то я 
дав йому по пиці, від чого він відключився, а я спокійно 
зайнявся раною. Коли я перев'язав рану, Ніно запитала 
мене французькій мовою, якою трохи навчилася за час 
нашої подорожі: — Він жити буде? 

— Куди ж він дінеться, — відповів я, а в її очах 
побачив задоволення. Коли ожили два інших розбійники, 
Ніно поговорила з ними та непомітно від нас сунула їм у 
руку монети, ймовірно, з тих, які на дорогу дала їй 
цариця Феодора. Як я зрозумів, розбійники не сказали 
спасибі, а цікавилися долею юного абрека та тикали на 
нього пальцем. Ніно підняла на мене очі та запитала, що 
я збираюся робити з полоненими, і я повідомив, що 
нехай ідуть геть. Розбійники зібрали свою зброю та не 
стали чекати, поки малий прийде в себе, та потягли його 
в рідкий ліс неподалік. Незабаром я помітив, що нас не 
залишили, бо чиїсь очі супроводжували кожен наш рух 
та ховалися за камінням, чи за кущем. Я попередив про 
це Жана та Ніно. Через деякий час Ніно, що до цього 
часу була пригнічена, засміялася та повернулася до 
мене: — Це Гочо. 

— Який Гочо? — не зрозумів я. 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

199 

— Той, якого я поранила, — відповіла Ніно та 
зупинилася. 

— Він що, хоче тобі помститися? — запитав я, бо 
не збирався заохочувати кровну ворожнечу. 

— Не знаю, — відповіла Ніно та звернулася з 
мелодійною мовою до кущів. Кущі гортанно відповіли, а 
потім із них з'явився юнак, якого Ніно називала Гочо. 

— Він каже, що ти його кунак56 , — сказала Ніно та 
насмішкувато глянула на мене. Коли вона пояснила 
сенс слова, я сказав, що це вона пожаліла юнака, але 
Ніно посміхнулася та, щоб познущатися, повідомила, що 
я врятував своїм ліками юнака від смерті, тому його 
обов'язок врятувати мене. 

— А він по-братерськи не заріже мене вночі? — 
запитав я, але Ніно зробила такі круглі та здивовані очі, 
що я зрозумів – тут сумніви недоречні. Мій брат вийшов 
з-за кущів та попрямував до нас. Він гордо щось 
повідомив гортанним голосом і Ніно перевела:  

— Ви повинні обмінятися кров'ю. 
Виявилося, що потрібно порізати зап'ястя, а потім 

притиснути руки один до одного. Я не став сперечатися 
з дикуном, який дряпнув мою руку та щедро порізав 
свою, а потім полегшено притиснувся до мого зап'ястя. 
Він завершив всі справа чоловічими обіймами та 
задоволено присів біля багаття, яке розвів Жан. 
Виявилося, що Гочо – земляк Ніно, а до банди прибився 
після бою з загоном монгол. Вони припустили, що 
монголи найняли хрестоносців для приборкання 
картвелебі57 , тому напали. Коли Гочо дізнався від Ніно, 
що вони йдуть в Картлі, то вирішив приєднатися до нас. 
Я подумав, що Гочо ніякий не кунак, а шахрай, який 

                                                 
56  кунак — друг, брат, якому зобов'язаний життям. 
57  картвелебі — самоназва жителів Грузії. 
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скористався нагодою, але своє спостереження не 
оголошував. Правда, мій кунак теж здивувався, коли 
дізнався, що отримав рану від рук дівчини. Її чоловічий 
костюм обдурив Гочо, і коли він дізнався її жіночу 
сутність, то густо почервонів від сорому. Під сміх Ніно, 
він повідомив, що вночі не виспався, бо його кусали 
комахи, тому пропустив удар дівчата. Мабуть, сором 
збудив його апетит, або, по всій видимості, він кілька 
днів не їв, бо швидко розправився зі своєю часткою та 
розгублено подивився навколо. Ніно поклала йому свого 
коржика та пояснила обуреному Жану, що хворому 
потрібно більше їсти. Очі Жана говорили, що хворому не 
завадив би хороший прочухан, але госпітальєр повинен 
був посміхатися Ніно та погоджуватися з її словами». 

— Москва! — штовхнув Маргіну кіт, і вона 
відірвалася від книги та здивовано озирнулася навколо. 

— Дейда Маргіна, де ви були? — запитала Маріко 
Кураурі й Маргіна із соромом запитала: — Тебе 
нагодували? 

— Тебе чекали! — хмикнув Туманний Кот, а 
Маріко його погладила. «Вже встигли збитися в зграю», 
— подумала Маргіна та погладила Маріко по голівці. 

— А мене? — подав голос Туманний Кіт і вони 
засміялися. «Як добре, що у мене є вони!» — думала 
Маргіна та притиснула Маріко за котом, який злизував з 
її голови емоції та це її не дратувало. «Як добре!» — 
повторила Маргіна, а провідниця, що йшла по коридору, 
наполегливо стукала в усі двері та повторювала: 

— Москва! Москва! 
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Реплікація сьома. Ліліт 

Поїзд прибув до Москви. 

— Ти куди далі? — запитав Плутін. Хто-небудь зі 
сторони міг би подумати, що питання суто риторичне, бо 
асасин, Хасан аль-Каїн, зовсім не родич Плутіну та, 
навіть, не друг. Суть полягала в тому, що коли їх 
поклали в труну, то переплутали голови. Те, що обидві 
голови приросли до тіл, говорило про те, що тіла 
безсмертні, то яка різниця, кому тіло належить. Але 
деякі сумніви шкрябали душу Плутіна, та й Хасан був не 
проти отримати назад своє тіло, перевірена часом. 
Знову відрубати голови та помінятися вони не могли, бо 
не довіряли один одному.  

— Я, на якийсь час, залишуся в Москві, — сказав 
Хасан, коли виходив з вагона. Плутін полегшено зітхнув, 
бо не довіряв Хасану. Він всю дорогу не спав, бо боявся  
Хасана, який мав при собі два гострих меча. Плутін 
відправився в касу та взяв квиток на нічний 
ленінградський поїзд. До відправлення залишалося 
всього дві години, які Плутін продрімав на 
Ленінградському вокзалі. Коли подали поїзд, Плутін 
відразу взяв білизну та завалився спати. Спочатку, він 
спав, як убитий, але потім якась темна тінь схилилася 
над ним та ніжно сказала: «Спи». Коли тобі пиляють 
голову, то спати не хочеться. Плутін хотів крикнути, але 
тільки засопів, бо не вистачало повітря, а відкриті очі 
роздивилися в напівтемряві Хасана, який тягнув тіло без 
голови по коридору. Плутін знепритомнів та не бачив, як 
Хасан вийшов на станції Лихославль та тягнув на плечі 
тіло в чорному костюмі. Він пройшов по Лихославському 
провулку та заглибився в ліс, де закріпив обидві шаблі 
під кутом в рогатці берези, а тіло без голови поклав 
поруч. Хасан впав на шаблі та відсік собі голову, яка 
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скотилася до його колишнього тіла. До ранку Хасан 
прийшов у свідомість та промацав себе, а потім 
задоволено гмикнув. Колишнє тіло Плутіна він копнув 
ногою та супроводив це словами: «Здохни, падло!» — 
після чого відправився на вокзал та взяв квиток до 
Ленінграда. Сусід Плутіна по купе прокинувся у Чудово, 
але не помітив відрізаної голови та пішов вмиватися, а 
коли повернувся, то закричав, як лось у лісі, та розбудив 
весь вагон. Потяг залишався на станції, чим порушив всі 
розклади, поки не прийшов черговий міліціонер, якому 
вручили голову. Міліціонер з огидою покрутив її в руках 
та повідомив, що без тіла він голову не візьме та нехай 
везуть її в Ленінград. Зрештою, міліціонера, разом з 
головою, виштовхали з вагона пасажири, які не бажали 
подорожувати по сусідству з таким жахом. Начальника 
вокзалу не було в кабінеті, коли черговий міліціонер 
з'явився до нього доповісти про подію.  

Міліціонер спокійно поклав голову у холодильник 
та пішов здавати нічну зміну. У журналі дописав: «В 
наявності є одна втрачена голова чоловічої статі», — та 
в дужках вказав: «У холодильнику начальника вокзалу». 
З почуттям виконаного обов'язку, черговий покинув 
робоче місце, а той, хто його змінив, в журнал навіть не 
заглядав, бо побіг в буфет, взяти вирізку, як замовляла 
дружина. Оскільки холодильник був один, у начальника 
вокзалу, то черговий відкрив його у відсутність 
господаря та виявив чиюсь голову. Перша думка, що 
хтось згубив начальника вокзалу, була відкинута, бо 
обличчя Плутіна не скидалося на місцеву залізничну 
знаменитість. Закралася друга думка, що начальник 
вокзалу убив якогось пасажира, але що робити з цією 
думкою, черговий міліціонер не знав. З'явився 
начальник вокзалу, який побачив чергового з м'ясом та 
послужливо відкрив холодильник, де виявив голову, яку 
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супроводжував питанням: «Що, на холодець взяв?» — 
бо не відразу зрозумів, що голова – людська. Після 
деякого міркування він гепнувся в непритомність, то 
довелося викликати швидку допомогу. Коли начальника 
привели до тями, черговий міліціонер запитав у 
медсестри, не візьме вона з собою голову. На питання: 
«Звідки вона у вас?» — черговий відповів: 
«Завалялася». Медсестра озвучила діагноз: «Ти 
дурень!» — та поїхала, а начальника вокзалу залишила 
лежати на дивані. Черговий міліціонер був у глибоких 
роздумах, бо ходив, як маятник, повз холодильник. 

Невідомо, скільки б часу тривав колообіг голови, 
якби не телеграма, одержана черговим по вокзалу. У ній 
йшлося про тіло без голови, знайдене у Лихославлі, то 
начальник вокзалу відправив телеграму про знайдену 
голову. Після переговорів начальства, голову 
відправили до тіла, де, через добу, вони з'єдналися в 
морзі. Наступного ранку тіло зникло, бо купило квиток на 
денній ленінградський поїзд, куди й вирушило. Плутін 
пам'ятав, що таку підлоту йому зробив Хасан аль-Каїн, 
але не скаржився на долю, бо рідне тіло належало йому. 
Складніше було з грішми, бо гаманець, що лежав у 
внутрішній кишені, вкрали. Довелося купувати квиток на 
заначку, по-шпигунськи зашиту в полу піджака.  

Добре, що його паспорт, виписаний на ім'я 
Цибульського Іллі Лазаровича, вихідця з Вінниці, 
славного міста в західній Україні, перебував у 
прозекторській моргу, то його ніхто не поцупив, інакше 
мороки не оберешся. До Ленінграда приїхав під вечір та 
довелося переночувати на вокзалі. З ранку товариш 
Цибульський відправився в спортивне товариство 
«Праця», де, після показового виступу, його прийняли 
тренером з самбо. Ночувати дозволили в підсобці, поки 
не знайде собі квартиру, та суворо попередили, щоб не 
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водив у дане приміщення комсомолок та спортсменок. 
Через місяць товариш Цибульський найняв квартиру на 
Ливарному проспекті та тільки тоді дозволив собі знайти 
Вовку та поговорити з ним. Вовка, коли побачив старого 
знайомого, зовсім не зрадів та хотів втекти, але товариш 
Цибульський спритною підсік його у дворову пилюку.  

— Тобі не варто мене боятися, — сказав товариш 
Цибульський та простягнув руку Вовці. Той так не думав, 
але за руку схопився. 

— Хочеш бути сильніше за всіх у дворі? — 
запитав товариш Цибульський та по очах Вовки 
зрозумів, що хоче. 

— Завтра, о шостій вечора, приходь в зал «Праці» 
на вулиці Декабристів, будинок 21. Запитай Іллю 
Лазаровича, — сказав він Вовці, а на німе запитання 
хлопчика повідомив: — Ілля Лазарович – це я. 

Після цього Цибульський залишив Вовку, бо 
твердо знав, що він обов'язково прийде на тренування. 
Вовка прийшов, але не до Цибульського. Він би й не 
дізнався, що приходив Вовка, якби не почув розмову 
двох хлопчаків з секції боксу. Виявилося, що Вовка 
з'явився в нижньому залі, коли там тренувалися юні 
боксери, які прохали тренера взяти новачка. Тренер, 
побачив худеньку дитину, пожалів, дав Вовці рукавички 
та поставив до груші – нехай набирається сил. Поки 
тренер возився зі старшими хлопцями, малеча, щоб 
потренуватися, використовувала Вовку, як грушу, та 
відпрацьовувала удари. В результаті Вовці розквасили 
носа, а голова, точно дзвін, дзвеніла та крутилася. Його 
відправили додому, щоб тренер не побачив, та з кривою 
посмішкою запрошували приходити на тренування ще. 
На наступний день в залі для тренувань Вовка не 
з'явився, як і у дворі, бо розквашений ніс перетворився 
на червону грушу, яку показувати дворовій шпані не 
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рекомендується. Цибульський не став його турбувати, а 
через тиждень, коли ніс Вовки втратив свій екзотичний 
вигляд, покликав його у двір та повідомив: — Потрібно 
було знайти мене, — потім поклав руку на плече та 
додав: — Завжди бий першим.  

З Вовкою він займався сам та не перевантажував 
організм дитини. Інші тренери, коли розглядали 
низькорослого та кволого Вовку, з сумнівом хитали 
головою, а хто й відкрито говорив, що з хлопчини толку 
не буде. З такого віку в секцію самбо не брали, а те, що 
тренер займається індивідуально, нікому не заважало. 
Вовка не вирізнявся відмінним здоров'ям та часто 
хворів, тому тижнями не приходив у зал. Проте 
Цибульський знав, що  Вовку чекає велике майбутнє. 

*** 

Москва подобалася Ліліт своєї відчайдушністю та 

життям, яке б'є, як фонтан. Вони покинули вагон поїзда 
на Курському вокзалі та вийшли на привокзальну площу. 
Круглий годинник між двома квадратними вежами 
показував дванадцять годин московського часу. Дві 
масивні білосніжні колони, що вельми нагадували 
пофарбованих у вапно демонів, Гаагтунгра та 
Веельзевул, точно заснули та підпирали величезний 
дах. Ліліт спустилася по сходинках вниз, на тротуар, де 
була атакована таксистами, які перекрили прохід до 
яскравих біло-червоних тролейбусів. Ліліт не збиралася 
їхати на громадському транспорті, тому вибрала 
гарненького молоденького водія, який млів від її краси та 
послужливо відкрив перед нею дверцята білого 
автомобіля «Волга». Вона сіла на переднє сидіння біля 
водія, а демони, Гаагтунгр та Веельзевул, ледь 
помістилися ззаду. Ліліт порилася в голові водія таксі та 
дізналася, що найкращий готель в Москві називається 
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«Радянський», тому наказала везти туди. Водій відразу 
зрозумів, що клієнтка – особа дуже важлива, а два 
квадратних комоди, що сиділи ззаду, не інакше як 
охоронці, тому рвонув направо, на Чкалівську, та 
розігнався по Садовому кільцю. 

— Не жени, — сказала Ліліт та розглядала, як 
змінилося місто, яке останній раз вона бачила десь в 
сімнадцятому році. Водій послужливо пригальмував 
свого коня та дав можливість розглянути будівлі, що 
пливли за вікном та зрідка коментував побачене. Водій 
звернув ліворуч, на Чернишевського, та м'яко виплив на 
Чистопрудний бульвар, а по Бульварному кільцю 
повільно доїхав до пам'ятника Пушкіну, біля якого 
повернули направо. Ліліт провела поглядом величезну, 
з Гаагтунгра, фігуру Маяковського, а машина вискочила 
на міст біля Білоруського вокзалу та зупинилися перед 
готелем «Радянський». Сірі колони біля входу в готель 
так нагадували такі ж, але білі, на Курському вокзалі, що 
Ліліт мимоволі озирнулася на демонів, які нудьгували на 
задньому сидінні. Прямо над входом висів величезний 
плакат, який сповіщав, що будинок моди Крістіана Діора 
буде демонструвати колекцію літніх моделей у палаці 
культури «Крила Рад». Ліліт хмикнула, та на ній 
з'явилося таке ж плаття, як на плакаті. Водій послужливо 
відкрив двері, і Ліліт випурхнула з машини та легкою 
ходою попливла до входу. Швейцар ошелешено 
дивився на Ліліт та забув відкрити двері, але 
Веельзевул відсунув його плечем та так потягнув двері, 
що вони застрягли, бо відкрились навстіж. Портьє ледь 
глянув на Ліліт та зрозумів, що вона птиця дуже 
високого польоту. 

— Appartement Staline, — сказала вона портьє 
французькою, і він, точно заворожений, подав їй ключі 
від номера 301. Гаагтунгр вивалив на стіл купу бабла, 
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яку портьє не рахував, а згріб в касу, а Ліліт уже 
крокувала до ліфта. Сивий ліфтер не закривав двері та 
вирячив очі на Ліліт, поки її чекав. Поруч з ним стояв 
молодий чоловік у краватці та строгому костюмі, який, 
відкрив рота та зачаровано дивився на Ліліт крізь 
скельця круглих окулярів. Вона заглянула йому в голову 
та прочитала там збентеження та занепокоєння, а його 
суперечлива та тонка нервова душа шукала розради. 
Вміст їй сподобався і вона посміхнулася йому, а потім 
провела долонькою по обличчю та повідомила: — Ne 
vous inquiétez pas. Aura Tout lieu dans la meilleure façon 
possible58 . 

— Ви француженка, — розчулено запитав 
молодий чоловік французькою мовою і Ліліт йому чесно 
відповіла: — Для тебе – так! 

Молодий чоловік повідомив, що його звуть Ів, і він 
вражений красою Ліліт. Вона вийшла на третьому 
поверсі та залишила палкого Іва наодинці з сивим 
ліфтером. Не встигла вона наповнити ванну водою, як в 
номер постукали й Гаагтунгр, коли відкрив двері, 
побачив нервового юнака з величезним букетом троянд.  

— Mademoiselle Lilith, — повідомив він Гаагтунгру 
та заглядав під його руку. Ліліт в блакитному не 
запхнутому халаті відсторонила рукою Гаагтунгра та 
прийняла букет з рук Іва. Ніякі пристойності не змусили 
юнака відвести очі від неприкритих принад Ліліт. 

— Ходімо зі мною, — сказала Ліліт та взяла в руку 
кінчик краватки юнаки й потягнула його за собою. 
Гаагтунгр розплився усмішкою, але Ліліт один раз 
подивилася на нього та сказала: «Зникли обидва!» — 

                                                 
58  Ne vous inquiétez pas. Tout aura lieu dans la 
meilleure façon possible — Не турбуйся. Все пройде в 
кращому вигляді. (французька) 
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після чого демони зробили кислі обличчя та зникли за 
дверима. 

— Що ти вмієш? — запитала Ліліт, зняла з носа 
француза окуляри та стала роздягати його. Ліліт 
заглянула Іву в голову, перевірила його пізнання в 
мистецтві любові та з задоволенням зрозуміла, що їй 
доведеться багато чому навчити мсьє француза. 

*** 

На наступний день їй довелося вийти на подіум, 

бо Ів відповідав за ту виставку мод, афіша якої висіла 
над входом в готель. Він не просто відповідав, а 
виявився метром, що конструював жіночий одяг. Довгий 
поміст, споруджений під дерев'яним куполом залу, 
оточували ряди сидінь в партері, наповнені дружинами 
партійної номенклатури, а в амфітеатрі розташувався 
контингент простіше, з представників біля текстильної 
промисловості. По прильоту з Франції, застудилася одна 
з манекенниць, яку лікували антибіотиками, але тільки 
погіршили її стан. Мабуть, у неї виникла алергія на якісь 
місцеві квіти й Ліліт могла поставити її на ноги, але не 
хотіла, бо Ів із задоволенням запропонував їй замінити 
постраждалу. Варто сказати, що всі чоловіки, які 
опинилися на демонстрації колекції, із задоволенням 
подивилися б на Ліліт без одягу, а жінки, що бачили нову 
француженку, розуміли, що ніякий одяг не замінить 
природну красу. Тому несамовито плескали Ліліт, варто 
їй було з'явитися, бо намагалися бути причетними до її 
краси. Після виступів у палаці, Ів повідомив, що їх 
запрошують на якийсь завод, де вони повинні 
продемонструвати колекцію.  

Виступати перед робітниками Ліліт категорично 
відмовилася та демонструвала, тим самим, свою 
буржуазну сутність, бо мотивувала це тим, що їй, бачте, 
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не комільфо. Ів не став наполягати, бо Ліліт, як він 
зрозумів, могла послати не тільки його, але і будь-кого 
іншого. Він прошепотів їй на вухо епічне: «Чекай мене, і 
я повернуся!» — та посадив у машини свої моделі й 
поїхав. Не встигла Ліліт повернутися в номер, як у двері 
постукали. Ліліт, збиралась зайнятися справою, з-за якої 
вона приїхала до Москви, тому нікого не хотіла бачити й 
Гаагтунгр, коли відкрив двері, голосно видихнув в 
обличчя незнайомця: — Пані не приймає.  

— Мене прийме, — нахабно відповів відвідувач та 
сунув під ніс демона якусь ксіву. Гаагтунгр не став 
сперечатися з нахабою та надав Ліліт можливість 
розслабитися й викинути мерзенного типа у вікно. 

— Полковник Володимир Павлович Ленський, — 
представився відвідувач, статечно та без запрошення 
сів на шкіряний диван та закинув руки на спинку. Ліліт 
сіла навпроти, поклала ногу на ногу та назвала себе: — 
Ліліт. 

— Ви не француженка?! — запитав, неначе 
підтверджував полковник. 

— Ні, — відповіла Ліліт. 
— Будете працювати на мене, — повідомив 

полковник Ленський, — поїдете з дизайнером у Францію 
та налагодите зв'язку з французькими офіцерами. Я 
думаю, що у вас добре вийде, — самовдоволено 
закінчив полковник. Ліліт заглянула в душу полковника. 
На її подив, у товариша Ленського душі не виявилося. 
«Невже так буває?» — подумала Ліліт, та озирнулася на 
Гаагтунгра: «Ти вкрав?» — але ображений вигляд 
демона говорив, що він полковника й пальцем не чіпав. 
Про себе Ліліт зазначила, що в Закритих Темних Світах 
можливо все. Сірість, як цвіль, роз'їдає грішну душу та 
може зовсім її погубити. Вона з подивом виявила, що її 
краса на полковника абсолютно не діє. Ліліт порилась у 
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його голові та побачила таку мерзоту та темінь, що не 
стрималася та стерла все до чортової матері. Порожня 
оболонка втупилася очима в стінку та абсолютно не 
реагувала на навколишнє середовище.  

З огидою, Ліліт накидала в голові полковника 
структурну логічну конструкцію на виконання її завдання 
та попередньо взявла з голови Гаагтунгра портрет 
дівчинки, що той витягнув з голови Вовки. Полковник 
отримав завдання, витріщив очі та вийшов із кімнати. 
Ліліт наказала Гаагтунгру притягти Іва, як тільки він 
з'явиться, а сама напустила води у ванну. Вона 
занурилася в неї та викинула всі думки про полковника, 
Рубін Милосердя та Сатанаїла, будь він проклятий. Та 
не помітила, як заснула, точно звичайна людина. Цього 
вона навчилася у своєї подруги, Маргіни, і думки про неї 
навіяли їй приємний еротично-солодкий сон. Ів з'явився 
надвечір, втомлений, але задоволений. Сонна Ліліт, як 
кішка, обвилася навколо Іва, повільно пестила, поки 
себе не роздражнила. Їй подобалися нервові, стурбовані 
хлопчики з пораненою душею, для яких вона була і 
музою, і насолодою, а вони, коли розлучались з Ліліт, 
все життя пам'ятали про неї. Ліліт кидала їх завжди 
несподівано, а чоловіки, коли втрачали її, або 
спивалися, або створювали щось незвичайне в пам'ять 
про неї. Ласки, ненаситні та квапливі, точно вони 
розлучалися зараз, збуджували людські гормони, за 
дією яких любила спостерігати Ліліт.  

Вона, створена поза суспільством та в єдиному 
екземплярі, не стала вічною подругою Адама, бо не 
могла терпіти насильства. Покарана за норовистість, 
вона завжди вважала стягнення надмірним, а ображене 
самолюбство штовхнуло її в руки Сатанаїла. Вона 
багато разів встигла про це пошкодувати, але не 
змінювала свого теперішнього становища в ієрархії 
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світу, бо завжди розуміла, що за свої вчинки вона 
відповідальна сама. Коли вони прокинулися вранці, Ів, 
майже благав та запросив її на прогулянку в місто. 
Виявилося, що Ів злукавив, бо вилазка запланована для 
всіх моделей. Ліліт одягнула на себе якийсь вайлуватий 
костюм та разом з Івом та декількома моделями 
відвідали московський кремль та гуляли містом та 
викликали навколо себе здивування та захоплення.  

 
Мідно-червоне волосся виділяло Ліліт серед 

інших моделей та притягало погляди перехожих. Вони 
побродили по кремлю та разом з Івом втекли, щоб 
погуляти вздовж набережної річки, після чого зайшли в 
якийсь ресторан та пообідали. Ліліт не потребувала 
харчування, але завжди включала людські смакові 
рецептори та пробувала страви. Така гра додавала 
градації, бо чоловіків вона відчувала за запахом та 
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смаком, а приголомшливий букет Маргіни досі 
зберігався в гліфомах59 Ліліт. Вона згадала про Маргіну 
та не чула слів Іва, який їй щось казав, і вона 
запитально подивилася на нього.  

— Я хочу запропонувати тобі руку та серце, — 
повторив він та простягнув їй синю оксамитову 
коробочку. Ліліт відкрила її та побачила каблучку зі 
смарагдом. 

— Я нікому не належу, але якщо захочу зв'язати 
себе тенетами шлюбу, то ти будеш першим, — щиро 
збрехала Ліліт та відсунула коробочку. Сумний Ів знову 
посунув коробочку та промовив:  

— Нехай це кільце нагадує про мене.  
Ліліт дозволила Іву надіти кільце, чим його трохи 

заспокоїла, а ніч, що настала, була не гірша, як перший 
раз. Правда, під ранок пролунав безцеремонний стукіт і 
Гаагтунгр, який з насолодою слухав боротьбу в спальні 
Ліліт, відкрив двері та з задоволенням впоров по пиці 
полковнику Ленському, що ломився в номер. 

— Я по службі, — безпристрасно сказав 
полковник та поправив нижню щелепу, яка вискочила від 
удару демона. Поява товариша Ленського давало привід 
Гаагтунгру заглянути в спальню Ліліт на законних 
підставах, що він і зробив. В цей час пара, що злягалася, 
зі стогоном мордувала один одного та зовсім не бажали 
перерви. 

— Що тобі потрібно? — промовила Ліліт та не 
перестала підкидати Іва під стелю. Юнак теж не зважав 
на розмови, а посилено рухався та потів, поки не 
здригнувся від несамовитих конвульсій. 

— Полковник прийшов з доповіддю, — сказав 
Гаагтунгр та посміхнувся, а ще висвічував величезним 

                                                 
59  гліфоми — осередки пам'яті дімензіальних структур. 
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органом, який рвав його штани. Йому не світило, так 
само, як і полковнику, до якого Ліліт вийшла гола. 
Полковник сухо подав конверт, який Ліліт прочитала та 
сказала товаришеві Ленському: — Продовжуй 
спостереження та відправ аналогічні запити по всіх 
містах Московії. 

Гаагтунгра так і кортіло зазирнути в листочок, який 
Ліліт витягла з конверта, але якби він його прочитав, то 
відчув би розчарування. Там було написано кілька слів:  

«Маріко Кураурі в місті Москві не виявлено». 
*** 

Майор Буранов не любив своїх товаришів по 

службі, в особливості полковника Володимира 
Павловича Ленського, безпосереднього начальника та 
особистого мучителя. На відміну від свого літературного 
тезки, полковник Ленський мав кепський та мстивий 
характер. Здавалося, що гидоти, які він робив своєму 
підлеглому, доставляють йому справжнє задоволення і 
задовольняють його ниці садистські нахили. Причіпки 
Ленського викликали у майора Буранова бажання вбити 
начальника та закопати в глибокій ямі. Вчора полковник 
дав завдання знайти в Москві якусь дівчинку, Маріко 
Кураурі та здивував майора, бо намалював портрет 
дівчинки. Всі агенти збилися з ніг, коли показували 
зображення розшукуваної та розпитували двірників в 
ЖЕКах про новоприбулих людей, але дівчинку з таким 
прізвищем та ім'ям не знайшли. Інших даних, за які 
варто було зачепитися, начальник не повідомив і 
Буранов надрукував начальнику довідку про те, що такої 
особи в Москві не виявлено. Останні два дні полковник 
поводився досить дивно, і його поведінка насторожила 
Буранова. Полковник не знущався з майора, як раніше, 
тільки відчужений вигляд Ленського лякав більше, ніж 
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звичайні причіпки. Майор Буранов радісно подумав, що 
полковника знімають з роботи, але Маша, знайома з 
відділу кадрів, переконала Буранова, що це не так. 

Гадати на кавовій гущі не хотілося, тому майор 
Буранов вирішив таємно постежити за полковником 
Ленським. Коли начальник пішов та забрав з собою 
довідку, то Буранов покинув своє робоче місце та 
нишком подався за ним. Машина, на якій їхав полковник, 
зупинилася біля готелю «Радянський», куди Ленський 
відразу ж відправився. Майор Буранов поспішив за ним 
та дізнався, що полковник Ленський знаходиться в 
апартаментах Ліліт. Майор показав своє посвідчення та 
запитав у портьє, хто така Ліліт. Портьє відповіді не дав, 
але зобразив на обличчі таку міну, точно в номері 
перебувала коханка Першого Секретаря. Майор вважав, 
що інформації більш ніж достатньо, і потрібно її 
осмислити, тому поспішив на робоче місце.  

Незабаром повернувся полковник Ленський, який, 
наказав оголосити в розшук Маріко Кураурі по всьому 
Радянському Союзу. Майор не полінувався та послав 
надійного шпика в готель, який повернувся до півночі та 
повідомив, що Ліліт приймає у себе французького 
модельєра Іва з будинку Крістіана Діора. Буранов 
відпустив втомленого шпика та напружено потирав руки, 
бо на горизонті маячила міжнародна шпигунська змова, 
в якій замішаний його начальник. 

На наступний день майор Буранов викликав на 
Луб'янку портьє готелю «Радянський» та після деяких 
подробиць, що з ним станеться в разі відмови, 
службовець готелю добровільно погодився кожен день у 
письмовій формі доповідати про всіх відвідувачів 
товаришки Ліліт. Не встиг портьє піти, як в кабінеті 
з'явився полковник Ленський, який запитав без 
передмов, як йдуть справи з пошуком Маріко Кураурі. 
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Майор бадьоро доповів, що інформація, яка приходить, 
обробляється, але порадувати полковника він не може 
— дівчинку ще не знайшли. Ленський пішов та нічого не 
сказав, але майор не засмутився – з деяких пір, а саме: 
з вчорашнього дня, він чхав на полковника. Така думка 
дуже сподобалася Буранову, і він відчув задоволення 
від своєї роботи.  

*** 

Через кілька днів виставка мод закінчилася, і мсьє 

Ів відправився в Париж та так і не вмовив Ліліт покинути 
з ним Москву. Ів полетів убитий горем, але Ліліт 
вважала, що такому художнику, як він, любовні 
страждання не завадять, а стануть хорошим фоном для 
творчості. Приблизно через тиждень, після того, як Ів 
зник з життя Ліліт, на порозі з'явився адміністратор 
готелю. Він запитав у Ліліт, не погодиться вона перейти 
в інший номер, а готель, в подяку, не буде стягувати з 
неї плату за апартаменти. Адміністратор пояснив, що в 
Москву, на американську національну виставку в 
Сокільниках прилетів віцепрезидент Сполучених Штатів 
Америки містер Ніксон і товариш Хрущов доручив 
поселити його в «сталінський» номер. Ліліт підійшла до 
адміністратора, взяла його за підборіддята сказала: 

— Ні, мій милий, я звикла до цього номера. Нехай 
містер Ніксон знайде собі інші апартаменти. 

Адміністратор хотів щось сказати, але Ліліт 
хльоснула його хвостом по щоці, від чого той звалився 
на підлогу. Гаагтунгр підняв його за комір та запитав: 

— Куди його, у вікно? 
— Викинь в коридор, — сказала Ліліт та махнула 

перед носом рукою: — Чим тут смердить? Ви, що, смолу 
курите? 
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— Ні, коноплю, — виправдовувався Гаагтунгр, 
замахав руками та потягнув у коридор адміністратора, 
що втратив свідомість. Коли Мікоян, який опікувався 
справами зі Сполученими Штатами Америки, доповів 
Хрущову, що «сталінський» номер зайнятий, а 
мешканець не хоче його звільняти, Перший Секретар 
розлютився та почав стукати туфлею по столу: «Хто 
такий! Як посмів!» Мікоян посміхнувся в вуса та доповів 
Хрущову, що якась Ліліт. 

— Вона, що, баба? — Хрущов завмер, а потім 
розсміявся та повернувся до Мікояна: — Баба, от 
молодець! Ти скажи Ніксону, що номер зайнятий, а ми 
не маємо права вигнати жінку. 

Хрущов цілий день сміявся та всім розповідав, як 
якась Ліліт вигнала зі «сталінського» номери Ніксона. 
Вони в цей день відвідали з Ніксоном американську 
виставку, яка не засмутила Хрущова, завдяки діям Ліліт. 
Генерал КДБ Бельченко, в суворому цивільному 
костюмі, посміхався, коли слухав розповідь Хрущова. 
Варто було йому повернутися на Луб'янку, як він відразу 
заглянув до полковника Ленського, щоб дізнатися, хто 
така Ліліт, про яку всі говорять, а він, заступник голови 
КДБ, про це нічого не знає. На біду полковника, він був 
відсутній, а майор Буранов дуже до речі виявився на 
місці. Він витягнув зі столу теку спостережень за Ліліт та 
додав генералу, що спостерігав за нею з власної 
ініціативи у не робочий час. Генерал ознайомився з 
матеріалами, похвалив майора Буранова та наказав 
спостерігати далі, а всі результати доповідати особисто. 
Коли генерал залишив кабінет, майор підскочив під 
стелю від радості, але не дістав – стара будівля вітала 
тільки дуже високі відносини. У кабінет зайшов 
полковник Ленський, втупився на Буранова в польоті та 
запитав: — Що чути про Маріко Кураурі? 
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— На даному етапі пошуки нічого не дали, — 
бадьоро доповів майор Буранов, бо нітрохи не боявся 
начальника. Наступним ранком майор Буранов 
відправився в готель «Радянський». Майор купив перед 
входом букет яскравих троянд та з гордим виглядом 
пройшов повз швейцара. Завербований ним портьє, був 
на місці та доповів, що мадемуазель в місто не 
виходила та, ймовірно, ще спить, бо не вимагала, як 
завжди, сніданок в номер. На третьому поверсі майора 
зупинив полковник КДБ з двома чмирями, бо в 
сусідньому номері ночував містер Ніксон. Буранов 
сказав, що він за завданням генерала Бельченко і 
полковник може йому передзвонити. Той з кислою пикою 
залишив Буранова, бо з'явився особистий кухар Ніксона, 
і його слід було, хоча б для виду перед двома 
американськими амбалами перед дверима номера 
віцепрем'єра США, перевірити на наявність бомби. 
Буранов пройшов в сусідній номер та постукав. Двері 
відчинив Веельзевул та втупився на майора. 

— Я б хотів побачити мадемуазель Ліліт, — 
ввічливим, але не підлесливим голосом сказав Буранов.  

— Мадемуазель не приймає, — байдуже сказав 
Веельзевул та хотів закрити двері. 

— Хай увійде, — пролунав чарівний голос крізь 
напівзакриті двері й Веельзевул відчинив перед 
майором двері: — Заходь, лишенец60 ! 

Буранов не реагував на репліку демона, бо давно 
зрозумів, що псувати нерви через інших нераціонально 
та згубно для власного здоров'я. Не варто людей 
любити або ненавидіти з-за їх слів та вчинків. Завжди 
слід діяти раціонально. Єдиний, кого майор виключив з 

                                                 
60  лишенец — неофіційна назва громадянина СССР в 
1918-1936 позбавленого виборчих прав. 
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цього правила, був полковник Ленський, ненависний 
йому, та ще численні подружки, яких він просто по черзі 
любив та нікого не виділяв. Жінки теж любили солодкого 
майора та використовували його за призначенням, але 
знали про те, що він ніколи ні на одній з них не 
одружиться. Ліліт ще не встала та ніжилась у ліжку. 
Вона любила виконувати доручення у Темних Замкнутих 
Світах, бо тут, крім пари демонів, ніхто з Темряви не 
з'являвся, то була можливість трошки насолоджуватися 
життям. Коли перед нею з'явився Буранов та простягнув 
їй букет, вона одразу помітила, що в його очах 
спалахнув вогонь. Його відверті думки про те, що б він з 
нею зробив, сподобалися Ліліт, і вона запропонувала:  

— Забирайся до мене. 
Майор повільно зняв свій одяг, а Ліліт з цікавістю 

роздивлялася його. 
— Як добре, що тебе звуть не Клеопатра, — 

сказав Буранов і Ліліт, прочитала його думки. 
— Ах, ти, розумненький Буратіно, — засміялася та 

сказала Ліліт, — не бійся, після ліжка я тебе не вб'ю. 
— А я б убив, — буркнув Веельзевул, залишений 

на господарстві Гаагтунгром.  
— Не заважай мені, — сказала Ліліт та запитала у 

Буранова: — Ти чого прийшов? 
Майор розповів усю правду про своє стеження та 

завданні генерала Бельченко, а також історію поселення 
в готель віцепрезидента Ніксона. 

— Хто такий Хрущов? — запитала Ліліт, яка 
погладжувала опуклі біцепси майора, а він, коли почув 
питання, припинив пестити її груди та здивовано 
промовив: — Ти не знаєш? 

По її очах майор зрозумів, що не знає та розповів 
кілька провокаційних анекдотів про Хрущова, 
заборонених в суспільстві, але доречних, при лові лохів. 
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Ліліт не дуже розуміла суть анекдотів, а ритися в голові 
Буранова не хотілося. До того ж молодий майор, між 
розмовами, вже ялозив її губи та забував, про що 
говорив хвилину тому. Ліліт заглянула йому в голову та 
знайшла в ній обожнювання й пристрасть, що змусило її 
відкинути всі розмови та поринути в солодкі людські 
почуття. Прийшов Гаагтунгр, а слідом за ним якийсь 
великий чиновник, скаржитися на стукіт з їх квартири. 
Гаагтунгр постукав йому кулаком по голові та запитав 
побілілого чиновника: — Такий? 

Чиновник підтвердив та мотнув головою, а 
Гаагтунгр розвів руками та повідомив: — Ти ж чуєш, у 
нас тихо. 

В цей час Ліліт голосно стогнала, а майор 
Буранов ахав, точно дрова рубав. Чиновник розгублено 
озирався, відкривав та закривав вуха руками, немов їх 
заклало, а потім подивився на стелю та промовив:  

— Дійсно, тихо! 
Він боком ковзнув за двері, спустився до портьє, 

де виписався з номера, а потім побіг в інший готель. 
Крики тривали всю ніч, попри те, що майор давно 
вичерпався, але Ліліт підживлювала його своєю 
енергією, бо Буранов палав любов'ю до неї. Вранці вони 
зупинилися, і Ліліт поспала людським сном, щоб 
освіжити свої почуття, а Буранов спав без задніх та 
передніх кінцівок.  

День почався з відвідувача. Гаагтунгр, збирався 
провчити кандидата в морг, що до них прийшов, тому 
відкрив двері та приготував кулак, але побачив 
відсторонене обличчя полковника Ленського та байдуже 
сказав: — А, це ти!? 

Ленський пройшов прямо в спальню та зупинився 
біля ніг коханців, бо збирався чекати, поки вони 
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прокинуться. Буранов, розплющив одне око та мало не 
підскочив на ліжку, коли побачив Ленського. 

— Полковник, вовк ти ганебний, що ти тут робиш? 
Ленський не вшанував Буранова відповіддю, а 

чекав, поки прокинеться Ліліт. Майор, ображений такою 
поведінкою, голий піднявся з ліжка та врізав 
полковникові межи очі. Ленський безпристрасно відповів 
двома ударами: у вилицю та живіт. Вони сопіли та 
вовтузили один одного, наче танцювали перед ліжком, а 
демони встромили голови у двері спальні, з цікавістю 
спостерігали боротьбу та, здається, робили ставки на 
переможця. 

— Що тут відбувається? — обурилася Ліліт: — 
Поспати не дали, тупі тварюки! 

Вона почала шмагати всіх підряд хвостом, і 
незабаром побоїще перетворилося в хованки. Спіймані 
та понівечені демони, разом з Ленським, валялися на 
килимі та розмазували криваві соплі, а Буранов кудись 
зник. Ліліт принюхалася, обійшла весь номер, але 
майора не знайшла. «Втік!» — трохи розчаровано 
подумала вона, але її привернув шум на вулиці. Коли 
вона виглянула у вікно, то побачила внизу, на тротуарі, 
натовп, який дивився на її вікна. «Що відбувається?» — 
подумала Ліліт та глянула навкруги – можливо, предмет 
уваги натовпу не вона. Зліва від вікна Ліліт виявила 
голого Буранова, що стояв на вузькому карнизі. Натовп 
внизу з цікавістю спостерігав за невдалим коханцем.  

— Залазь! — наказала Ліліт. 
— Будеш бити? — запитав Буранов та повернувся 

дупою до народу. 
— Не буду, жвавенький ти мій, — хіхікнула Ліліт та 

простягнула йому руку. Коли він опинився на підвіконні, 
Ліліт підступно посміхнулася та сказала:  
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— Я передумала, — і хльоснула майора хвостом 
по голій дупі. Буранов скрикнув, а юрба внизу радісно 
зойкнула, бо очікуювала падіння тіла. Демони та 
Ленський теж ожили, бо радісно спостерігали за 
екзекуцією. Мабуть, для власного задоволення, Ліліт 
хльоснула майора кілька разів, але не випустила кігті на 
кінчику хвоста. Демони розчаровано відвернули розбиті 
морди, а Ленський доповів: — Маріко Кураурі на 
території Радянського Союзу не виявили. 

— Тоді ти мені не потрібен. Подай у відставку та 
застрелься, — сказала йому Ліліт. Полковник по-
військовому повернувся та пішов до виходу.  

— Зі мною ти так само поступиш, коли я не стану 
тобі потрібен? — серйозно запитав Буранов. 

— Розслабся, солоденький, — сказала Ліліт та 
провела рукою по неголеній пиці майора, — коли ти 
станеш непотрібний, я тебе відпущу. 

Коли Ленський прибув на Луб'янку, то написав 
рапорт про звільнення та попрямував до голови КДБ. 
Офіцера, який хотів зупинити його, полковник ударом 
кулака відправив у нокдаун та не став чекати, поки 
рефері дорахує до дев'яти. Голова КДБ Шелепін пив чай 
з коньяком та лимоном, бо щось давило серце, та 
здивовано втупився на Ленського, який увірвався в 
кабінет. 

— Полковник, в чому справа? — невдоволено 
запитав він та відставив склянку. 

— Прошу прийняти рапорт, — сказав Ленський та 
поклав листок перед Шелепіним. Голова КДБ хотів 
вичитати полковника, що зарвався, але той витягнув 
пістолет, від чого Шелепіну захотілося вийти в туалет і 
він натиснув тривожну кнопку під столом. У цей час у 
кабінеті з'явилася відома дама, яка приходить в певних 
випадках, бо хотіла відправити в чистилище товариша 
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Шелепіна, що помер від інфаркту, але побачила 
неприємну їй сцену. «Не люблю самогубців, які 
руйнують струнку систему», — подумала вона, але не 
мала права втручатися в події. Ленський приставив 
пістолет до скроні, вистрілив та окропив кров'ю стіл та 
самого Шелепіна. 

— Що за гидота! — вигукнув голова КДБ, витяг 
хустину та витер обличчя. «Тобі пощастило, дорогий, ти 
проживеш зайвих тридцять п'ять років», — сказала 
дама, але Шелепін не міг її чути, як і будь-хто з людей. 
Вона закинула косу на плече та вилетіла в закрите вікно. 
Черговий офіцер, який увірвався до кабінету, оговтався 
від побаченого та став розмахувати своїм пістолетом, 
чим лякав Шелепіна.  

— Прибери його, — гидливо сказав Шелепін та 
показав на підлогу, де з закривавленою головою лежав 
Ленський, а сам подався додому, щоб прийняти ванну та 
пообідати. Йому на шляху зустрівся генерал Бельченко, 
який вже знав про подію, та подав йому теку майора 
Буранова, і голова мигцем глянув на неї. 

— Оформиш все, як слід, — сказав Шелепін, а 
коли пішов, то додав: — А цього майора провести в 
полковники. 

*** 

Ліліт нічого не залишалося робити, як 

відправитися до Сатанаїла та доповісти про те, що 
зроблено. Результатом всіх її пошуків на Землі був 
ланцюжок, відібраний в асасина Хасана, на якій висів 
Рубін Милосердя. Ліліт помацала ланцюжок, що висів у 
неї на шиї, та подумала, що він – слабкий захист від 
гніву Сатанаїла. Вона залишила демонів в готелі 
«Радянський» та полинула в небо, щоб вирушити на 
край Всесвіту, але минала станції реплікації, щоб її не 
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ніхто не виявив. Кількість часу, що залишився до того, як 
її покарає Сатанаїл, вона визначала сама. Ліліт не 
поспішала, бо, з точки зору вічності, будь-яка справа 
вимагає певної витримки, а інакше вона не варта того 
часу, який на неї витрачено. Договір, укладений з 
архистратигом Михаїлом в ті далекі часи, коли вони 
були не тими, чим зараз є, залишався в силі, але не 
радував Ліліт. Сатанаїл її не підозрював, бо вона 
домовлялася про інші речі, потрібні йому, що служило 
гарним прикриттям. Подвійне життя не радувала Ліліт, 
але суть полягала в тому, що Темряви вона не хотіла, а 
Світ її не брав. Якщо бути зовсім точним, то вона хотіла 
у Світі не те, що їй пропонували. Коли її створили, то 
створене вважали помилкою та не піклувались про те, 
що ця «помилка» відчуває та має свою думку в 
відношенні до свого призначення.  

Їй пригадався Едемський сад. Тупий Адам 
переслідував її та пускав слину, і вона вимушено тікала, 
поки не опинилася під яблунею. Вона зірвала перший-
ліпший плід, бо відчула потребу закусити, відкусила 
червонуватий бік та жувала, коли побачила Його. Він 
прикинувся Змієм, шепотів на вухо Ліліт сальності та 
пропонував прилягти з Адамом. «Як же так можна, адже 
я люблю Тебе?» — пробелькотіла Ліліт, бо розуміла, що 
покірно лягла б з Ним, а дебіла Адама вона й бачити не 
хоче. Її слова розлютили Змія, і він перемикнувся на 
Адама, який прибіг та похропував, як кінь. Адам розвісив 
вуха та слухав, а Змій учив, що треба з нею робити. 
Ліліт побачила, як очі Адама загорілися хіттю, тому 
знову втекла, але не далеко: під ліщиною її обплутало 
щось невидиме, і вона звалилася у траву. З’явився 
Адам, якого супроводжував Змій, а Ліліт зрозуміла, хто її 
обплутав. Змій щось нашіптував на вухо Адаму і той, 
прямо з ходу, навалився на Ліліт всім тілом та стискав в 
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руках її груди. «Не смій!» — закричала Ліліт та 
побачила, що хіть горить в очах Змія, що схилився над 
ними. Адам несамовито розсував їй ноги, а вона не 
відводила погляду та дивилася в очі Змія, в яких, крім 
пожадливості, майнув сумнів. Адам засунув в неї свою 
отверділу плоть і з очей Ліліт бризнули сльози, крізь які 
вона безупинно дивилася в очі Змія. Адам майже 
відразу закінчив, але ще здригався конвульсіями, і пута, 
які тримали Ліліт послабли, а потім зовсім опали. Ліліт 
схопилась на ноги, підняла камінь та вигукнула: «Якщо 
він наблизиться до мене, я розтрощу йому голову!» 
Адам сопів та ховався за Змієм, а Ліліт кинула камінь та 
стрімголов побігла по саду. Гілки дерев стібали її 
обличчя, але вона не відчувала болю. З усього маху 
вона натрапила на Сатанаїла, одного з архангелів Світу 
та хотіла відсахнутися, але він пригорнув її та запитав: 
— Що з тобою сталося? 

Ліліт захлиналася від сліз та розповіла про те, як 
над нею поглумилися, а Сатанаїл гладив її по спині та 
заспокоював. Вона вважала, що його співчуття щире, 
тому притиснулася до нього та виливала свій біль 
словами. Сатанаїл поклав Ліліт на траву і гладив по 
голові та слухав її одкровення. В той момент їй був 
потрібен саме такий мовчазний слухач, і вона не 
пручалася, коли він гладив її, бо вважала це співчуттям. 
Несподівано, Сатанаїл вп'явся губами в її груди, і Ліліт 
здивовано на нього подивилася та запитала: «Що ти 
робиш?» «Тобі потрібно розважитись», — сказав 
Сатанаїл та розсунув їй ноги. Ліліт заціпеніла, та не 
могла повірити, що за останній час обдурена двічі та 
знову зраджена. Вона закричала: «Ні!» — але Сатанаїл 
закрив її рот своїм та вп’явся в губи Ліліт. Розчавлена та 
надламана вона могла тільки ридати, а Сатанаїл 
несамовито вганяв в неї свою плоть та закочував очі. 
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Вона зомліла та нічого не відчувала, а очуняла, коли 
Сатанаїл сповз з неї у бік. 

— Що ви тут робите? — пролунав грізний голос, і 
Ліліт побачила сердиті очі Світлосяйного, які вивергали 
презирство та огиду. Сатанаїл піднявся, криво 
посміхнувся та повідомив: — Цього хотіла вона. 

В третій раз ошукана за останній час, Ліліт не 
могла сказати ні слова у своє виправдання, тим більше 
що її словам ніхто не повірить та вони нікому не 
потрібні. Пролунав грім серед ясного неба, і вона, разом 
з Сатанаїлом, провалилася вниз, де в цю мить 
утворилася непроглядна Темрява. Ліліт сіпнулася та 
побачила, що вона, коли вдалася до спогадів, перетнула 
кордон Замкнутого Темного Світу. Темна плівка, що 
ледь світилася, залишилася позаду, а попереду горіло 
яскраве світло Ессенаріума. 

Вона знову пірнула у спогади... 
Одного разу Він, як месії, вирішив опуститися на 

Землю, його найголовніший смарагд творіння. В 
оточенні своїх земних учнів, а, вірніше, дармоїдів, Він 
проповідував на Землі, здійснював дива, в які більшість 
народу не вірило. Ліліт ходила за ним під ім'ям Марії з 
Магдали й Він, коли побачив її, став виганяти з Ліліт 
бісів та карав її за те, що вона була з Сатанаїлом. Інші 
люди, з душею, наповненою гидотою, не могли 
зрозуміти Його світлі думки та з задоволенням били 
Його камінням, за те, що такі, як Він, відрізнялися від 
усіх. Люди відкидають не схожих на себе, а чесноти 
інших сприймають, як образу себе. Його учні зрадили 
Його при першій нагоді, причому, найкращий став самим 
меркантильним та продав Його за гроші.  

Місцевий правитель зображав єзуїтське співчуття 
та розіп'яв Його на хресті разом з розбійниками, бо 
прирівняв Його до ізгоїв суспільства. Коли Його тіло 
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стало мертвим, бо Він, з упертості, хотів випробувати 
все по-справжньому, Ліліт, що весь час ходила за ним, 
викликала бурю, і в небі пролунав грім, який метнув на 
грішну землю яскраві блискавки. Справжній потоп 
розігнав натовп, і вона зняла Його тіло з хреста, бо 
виривала зубами цвяхи з його ніг та рук. Зроби Ліліт це 
раніше, коли Він був ще живий, то Він би зненавидів її та 
прокляв на віки. Ліліт опустила Його на мокру траву, 
обернула Його білим саваном та, оточена ореолом 
світла, підняла його в Едемський сад. Вона перший раз 
у своєму житті припала до вуст Сонцесяйного та 
оживила тіло коханого своїм диханням.  

Перші Його слова були дивними для Ліліт. «Чи 
бачив хто з людей, як Я підносився?» — запитав 
Світлоосяйний, і Ліліт переконала Його, що ні. Її слова 
привели Сонцесяйного в лють, і Ліліт згадала, що 
бачила трьох жінок, що збирали жолуді з дубових дерев, 
які спостерігали за Вознесінням. Слова Ліліт заспокоїли 
Світлосяйного, і Він ляснув у долоні. Перед ним виникли 
Престоли, які підхопили його та забрали на небо, а пара 
Серафимів засурмила в сурми та сповістили про 
повернення Сонцесяйного. 

— Про що мріємо? — запитав тонкий голосок, і 
Ліліт відкрила очі. Перед нею стояв молодий Янус, а за 
ним смугою майорів зелений промінь чистилища. 

— Хочеш, щоб тобі відірвали голову? — нагадав 
молодому горбатий Янус, який з'явився ззаду, та сказав 
Ліліт: — Проходь, люба. 

— Спасибі, рідний, — сказала Ліліт та чмокнула 
дідка в щоку. Горбатий Янус зашарівся, але, не побачив 
ніякого підступу, тому щиро побажав: — Щасливої 
дороги. 

Ангел Аваддон, який звісив в безодню ноги та не 
чекав гостей, здивувався: — Знову ти? 
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— Знову, не знову, відкривай, — відповіла Ліліт. 
Аваддон підняв ланцюг та наклав ключ на безодню. 
Червоний промінь вирвався з ключа, описав коло, яке 
провалилося вниз. 

— Стрибай, — запропонував Аваддон і Ліліт 
стрибнула. Вона давно вже не страждала відчуттям 
падіння, якого немає, а є відчуття руху. Ліліт 
відмовилася від послуг черепахи Ацедії, що з'явилася 
перед нею, а коли до неї підкрався підступний змій 
Інвідіас, то вона вдарила його хвостом по морді та 
вибила одне око, від чого він заскиглив та зник. В'язкий 
віртуальний ліс, що з'явився на шляху Ліліт, вона 
спалила разом з Інгавісом, який побіг скаржитися 
Сатанаїлу. «Навіщо ці віртуальні екрани, що приховують 
Сатанаїла від очей демонів?» — здивувалася Ліліт. 

Ліліт трохи подумала та зрозуміла, що Сатанаїл 
дуже схожий на Сонцесяйного своїм пафосом, бо 
зарозумілий та непогрішимий від того, що він робить. 
Вона задумалась та врізалася в товстий живіт Гулі, від 
якого відскочила в пащу Аварітії. Ліліт не дуже 
панькалась, а розірвала ненаситної тварюці живіт та 
тільки тоді подумала, чому так поспішає на зустріч з 
Сатанаїлом. «Щоб швидше звільнитися!» — єхидно 
підказала пам'ять і Ліліт з нею погодилася – так і було. 

Вона зраділа ясністю та із задоволенням зламала 
роги хтивому козлу Ранді, а гнівна, але хитра рись Іра не 
стала з нею зв'язуватися. Злісна тварюка Імпеті, 
розкрила пащу, щоб її проковтнути, та заскиглила ззаду 
з вивернутою щелепою, а у гордої Супербії вона 
видерла розпущений вогненний хвіст. Темні ієрархи, 
спостерігали, як вона б'є смертельним хвостом в різні 
боки, тому розступалися перед нею та ні про що не 
питали. Супербія, яка чомусь опинилася перед нею, з 
гучним криком понеслася в сторону та втратила яйце 
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гордині, яке Ліліт копнула ногою. Кощій перед темною 
кулею Сатанаїла, попри те, що був на ножах з Ліліт, 
попередив її словами: — Він на тебе чекає. 

— Навіщо ти руйнуєш Світ Темряви? — варто 
було їй з'явитися, запитав Сатанаїл, але його тон, на 
подив Ліліт, не звучав погрозливо: — Супербія 
приходила з видертою дупою, кудкудахкала тут, 
скаржилась на тебе. 

— Потрапила під руку, — рівним тоном відповіла 
Ліліт. 

— Ти принесла Рубін Милосердя? — запитав 
Сатанаїл та заглянув їй в голову. Ліліт напружилася, але 
рівним тоном відповіла: — Я знайшла ланцюжок, на 
якому висів Рубін Милосердя. 

Вона зняла ланцюжок з шиї та подала його 
Сатанаїлу. Не встиг він взяти його в руку, як закричав, як 
різаний, а ланцюжок світився, точно розпечений. 
Сатанаїл відкинув його вбік і він потрапив до темного 
ієрарха, що примчався на допомогу. Його обличчя, на 
яке потрапив ланцюжок, задимілося, і він віддер його 
руками, які теж закурились, а він відкинув ланцюжок на 
Ліліт. Вона підхопила його хвостом, на який його ж 
намотала. Сатанаїл, у нестямі від злості, хотів вдарити її 
пазуристою лапою, але стримався та дуже тихо запитав, 
аж ієрарх, що до цього скиглив, завмер, точно миша.  

— Ти знайшла Рубін Милосердя? 
— Ні, — відповіла Ліліт та все розповіла про 

пошук. Мабуть, Сатанаїла не цікавив розповідь, бо він 
підійшов ззаду та схопив її за волосся. Ліліт хотіла 
хльоснути його хвостом з ланцюжком, але відчула, що 
не може поворухнути й пальцем. Сатанаїл здер з неї 
залишки паризького костюма, подарованого Івом, та 
оголив свою плоть й встромив її в Ліліт. Вона закричала 
від болю, точно їй всередину запхали їжака, та хотіла 
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прибрати все людське, що у неї залишилось, але її 
дімензіальна сіточка відмовлялася їй коритися. Сатанаїл 
знову та знову нівечив її своєю жахливою зброєю, й Ліліт 
зрозуміла, що керує ним не пристрасть, а злість. Вона 
кричала, скільки могла, а потім не мала сил від болю, 
що охопив все її єство. Сатанаїл задовольнив свою 
злість та хіть, а потім викинув Ліліт за межі темної кулі, 
де зграя сексуально стурбованих тварюк накинулися на 
неї. Попри те, що вона знову володіла своєю 
дімензіальною оболонкою, у Ліліт не вистачало сил 
відбиватися від монстрів, які тримали її за руки та ноги й 
нахабно ґвалтували. Коли якийсь дрібне гаденя 
прилаштувало свою піпіську до її лона, вона зібрала 
сила та накинула йому на шию ланцюжок від Рубіна 
Милосердя. Тварюка задимілася, а її мерзенна голова 
відвалилася від тулуба, який продовжував палити 
ланцюжок. Ліліт зняла дімензіальну сітку з тіла гаденя і 
його відразу роздерли інші тварини. Вона заткнула 
сіточку за пояс, встала та обертала ланцюжок на руці, а 
всі охочі лілітського тіла вирішили втекти. Вона 
повернулася в темний шар, стала та опустила очі. 

— Я даю тобі зграю сірих, — рівним голосом, ніби 
нічого не сталося, сказав Сатанаїл: — Знайди мені Рубін 
Милосердя. 

Через кілька миттєвостей Ліліт перемогла біль 
всього тіла та летіла в бік чистилища, а за нею, клином, 
тягнулися сірі, майже невидимі тварюки. Всі монстри 
навколо розступилися, бо варто було Ліліт вказати 
пальцем, і вся зграя накинеться на обрану жертву. Ті, 
хто зовсім недавно ґвалтували Ліліт, вважали за краще 
сховатися якомога далі, бо доля у Пітьмі мінлива. Ліліт, 
що летіла попереду, скам'яніла душею та відчувала 
себе огидно. Вона ненавиділа Світло та Темряву і 
вперше замислилася про те, як можна зникнути 
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назавжди. Стерти свою пам'ять та знову повернутися 
іншою особистістю вона не хотіла, бо минуле, нехай 
вона і не знатиме, буде волочитися за нею темним 
хвостом та гальмувати нове життя. 

*** 

У Москві пішла дивна мода – всі будівлі почали 

прикрашати сірими крилатими монстрами. Не можна 
сказати, що фігури міфічних істот, поставлені по кутах 
на дахах будинків, псували вигляд або не вписувалися в 
архітектуру будинків. Навпаки, «сірі», як їх називали 
городяни, виглядали органічно та жваво, точно 
справжні, бо привертали увагу туристів своєю 
оригінальністю та історією походження. Хрущов 
проїжджав повз готелю «Радянський», помітив на 
фасадній частині даху цілий ряд монстрів та вигукнув:  

— Ну, це вже занадто! Хто займається цими 
прикрасами? 

Аджубей, його зять, подивився на крилатих 
потвор та сказав мимохідь:  

— Хтось із твоїх заступників, — після чого поринув 
у думки про нову статтю, де опише крилатих монстрів, 
що втекли з Америки, де погано годують, у Московію, 
багату кукурудзою.  

— Адже, правда, непогано?! — закінчив він, бо 
думав про статтю, на що Хрущов скептично сказав:  

— Що ж тут хорошого?! Вже краще б зобразили 
курей-несучок і то більше користі. 

Аджубей не став сперечатися з тестем та 
переконувати його, що крилаті монстри яєць не несуть, а 
якщо несуть, то кам'яні, непридатні в їжу. «Американські 
птахи несуть у Москві кам'яні яйця» — відразу виникла 
назву заголовку, і до самого аеродрому Аджубей мовчав 
та розписував в уяві сюжет статті. Можливо, що якісь 
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пташки відіграють відому роль в той час, коли Хрущов 
буде відпочивати в Піцунді, але вони не відносяться до 
сірих пташок на будівлях, які могли тільки накаркати 
долю. Правда, сірі пташки теж поводилися підозріло, бо 
по приходу ночі вони оживали та розліталися в різні 
боки, нюхали запах міст та сіл і знову летіли далі. 
Здавалося, що вони шукали якийсь винятковий запах, 
властивий чомусь незвичайному та рідкісному на Землі. 
Ця осінь виявилася важливою не тільки для державних 
мужів в Москві, але і для Вовка, що жив в Ленінграді, – 
він, після закінчення четвертого класу, вперше пішов у 
п'ятий клас. У селі Метехі, йому не вдалося це зробити, 
бо його, після другого класу, забрали демони та 
відвезли в Ленінград, де в наступному році він знову 
пішов у перший клас. У його житті нічого істотного не 
відбувалося, якщо не вважати відвідування тренувань та 
навчання в школі.  

Товариш Цибульський, як іменував себе Плутін, 
після тренувань, намагався з ним говорити та чомусь 
вчити, але Вовка не любив ці розмови, а опіку 
Цибульського сприймав, як тягар. Тим більше, що його 
віддали іншому тренеру, який Вовці подобався більше. 
Постійні нагадування товариша Цибульського, що йому 
належить важлива державна роль, не подобалися Вовці, 
бо він мріяв про розвідників та чекістів, на відміну від 
інших хлопців, які, всі як один марили стати 
космонавтами. Товариш Цибульський, слухав 
захопленого Вовку, а в душі розумів, що долю не змінити 
та марно тикав йому під ніс тонкий конспект, в якому на 
першій сторінці його нерівним почерком було написано 
«Макіавеллі. Государ». Негативний досвід у нелегкому 
житті Вовки не дуже сприяв довірі до оточення, 
особливо до товариша Цибульського. Постійна Вовкіна 
невпевненість в собі та занижена самооцінка змушували 
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приховувати це, та прагнути стати вище та більш 
значущим, але тільки в тому, де він відчував себе хоч на 
крапельку вище своїх однолітків. Вовка, як знав товариш 
Цибульський, завжди жив всередині себе, поїдав своє я, 
а стосовно інших людей був упертим та непоступливим, 
точно всі навколо хотіли його образити та зневажити. 
Ніколи не розумів жінок та вважав, що їх роль зводилася 
до торгівлі своїм тілом. Трагічно обірвана дитяча любов 
до Маріко Кураурі на все життя відбила у товариша 
Цибульського бажання володіти жінкою. Якщо він і 
виявляв якісь емоції стосовно протилежної статі, то 
тільки тому, що не хотів бути білою вороною. Одруження 
довело повний крах цього інституту суспільства в 
даному окремому випадку, але захищала товариша 
Цибульського від непотрібних інсинуацій його ворогів. 
Якось, після чергової непотрібною та нудної бесіди 
Цибульського зі своїм підопічним, Вовка запитав: — А 
навіщо вам Рубін Милосердя? 

Його питання насторожило товариша 
Цибульського, бо останнім часом вони про це не 
говорили.  

— Той, хто його носить, живе, не вмирає, — 
відповів Цибульський, а очі Вовки засвітилися знайомим 
внутрішнім світлом. 

— Ти знаєш, де він знаходиться? — запитав 
товариш Цибульський, але Вовка його не слухав та 
тільки відмахнувся рукою. 

— Бувай, — сказав він та кинув через плече:  
— Мене вдома чекають батьки. 
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Реплікация восьма. Ніно 

— Маріко, вставай! — сказала Маргіна, але 

наперед знала, що її слова марно тривожать осіннє 
повітря. 

— Деда61 , ще рано, — сонно промугикала Маріко 
та обіймала подушку. 

— Маріко, літо закінчилося, ти спізнишся в школу, 
— суворо прогарчала Маргіна, але Маріко і не думала 
вставати. 

— Кіт, зроби що-небудь, — штовхнула Маргіна 
кота, який лежав на сусідній подушці. 

— Вихованням дітей повинні займатися мами, а 
не коти, — промимрив філософську сентенцію Туманний 
Кіт та вивернув пузо догори, а лапи розкинув у сторони. 
Маргіна набрала в рот води та щедро полила сплячих 
родичів. Маріко схопилася з ліжка та волала про 
насильство, а мокрий кіт повідомив, що йому в школу 
без потреби та залишився на подушці. Маргіна зігнала 
Маріко та присіла на незастелене ліжко,а на неї 
нахлинули спогади: «З того часу, як вони покинули 
Метехі, минуло три роки, і Маріко йшла у сьомий клас. 
Коли вони приїхали в Москву, то вона подумала, що їм 
доведеться там залишитися. Маргіна пам'ятала те, що 
було в минулому, а по часу зараз – колишнє своє життя 
в Москві. Распутіна Маргіна Астарівна тулилася в 
однокімнатній квартирі, розташованій в Мар'їному гаю, і 
Маргіна побоювалася, що зіткнення сама з собою 
колишньою, що може породити незаплановані 
реплікації. Але виявилося, що їх шлях лежить в 
Ленінград. Про це повідомив кіт, який виловив лапою з 
повітря два квитки в спальний вагон та один посадковий 

                                                 
61  деда — мама грузинською. 
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талон, де було написано: «Дійсний на всій території 
СРСР. Транспортування тварин «red Cat», що приречені 
на вимирання, охороняється законом СРСР та 
здійснюється безкоштовно. При невиконанні карається 
кримінальним переслідуванням згідно з Кримінальним 
кодексом СРСР». Маргіна сумнівалася, що такий закон 
на рудих котів існує, в чому переконалася на 
Ленінградському вокзалі при посадці на поїзд. 
Провідниця подивилася на цидулку та повідомила 
Маргіні: — Кіт не рідкісний вид! Був би він, наприклад, 
мавпою, я б його пропустила і то, з довідкою від 
ветеринара. 

Туманний Кіт спорудив з себе мавпу з синім носом 
та дупою в райдужних візерунках, але провідниця була 
непохитна: — Яка ж це мавпа?! Це симулянт-
безбілетник! На мого чоловіка схожий, коли той платню 
отримає. 

Кіт сунув їй в руки зелений папірець з Верховною 
Радою та запитав: — Сподіваюся, інцидент вичерпаний? 

— Вичерпаний, тільки ви мяукайте, а не говоріть, 
— попросила провідниця та пропустила компанію у 
двомісне купе. Коли вони напились чаю, Маргіна знову 
відкрила старовинну книгу, яку тримав батько Маріко.  

«В Сурамі, розташованому зовсім в дикому місці, 
яким володів гідний правитель Сурамелі, ми запаслися 
провізією та вирушили підкорювати Лихітський хребет. 
Для Гочо і Ніно такий шлях звичайний, хоча і ми з 
Жаном звичні до будь-яких похідних тягот. Зарослі 
схили немов зливали з гір на перевал зелену піну, 
готову покотитися вниз. Подекуди зачеплена жовтизною, 
зелена хвиля ховалася на тій стороні перевалу, де, як 
ми далі дізналися, купалася у швидких та холодних 
водах Мткварі. Ніно їхала на коні, який їй подарував цар 
Давид, а ми йшли за нею та підганяли навантажених 
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ослів, немов супроводжували царицю. Попри те, що 
перевал не дуже високий, для нас з Жаном, жителів 
рівнин, довелося нелегко, але ніхто не нарікав. 
Зупинилися лише тоді, коли перед нами виявився обрив, 
і ми заглянули вниз. 

 
— Сакартвело, — сказала Ніно та розглядала 

долину, що розкинулася під ногами, а по ній змійкою 
звивалася Мткварі. Несподівано, Ніно заспівала пісню, 
яку підхопив Гочо та взявся за стремено коня. Мелодія 
так зачарувала мене, що я мимоволі задивився на 
дівчину, ніби перший раз побачив. Ніно закінчила 
співати, а пісня і далі вібрувала в повітрі та 
повторювалася слабким відлунням. Тихим кроком ми 
спустилися до Мткварі. Настав уже вечір і Жан, разом з 
Гочо, розводив багаття, а ми, разом з Ніно, вирушили до 
річки за водою. 
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— Ніно, ти вибери, як-небудь, хто тобі миліше, а 
то Жан та Гочо скоро один одному горлянки переріжуть, 
— сказав я, бо момент здавався мені вдалим – ніхто з 
претендентів на руку та серце Ніно не знаходився поруч. 
Ніно, відвернулася, набрала води в глечик та стояла 
біля річки, точно задумалася. Вона мовчала, і я побачив, 
що її плечі здригаються. Я повернув її до себе, бо 
думав, що вона сміється над моєю пропозицією, та 
збирався її відчитати, але, виявилося, що Ніно плаче. 
Вона різко підвела на мене очі та випалила прямо в 
обличчя: — Як ти не зрозумієш, сліпий, що я люблю 
тебе?! Я полюбила тебе відразу, як тільки побачила, але 
ти ігнорував мене, точно порожнє місце. Я уважно 
спостерігала за тобою та бачила твої нескромні погляди 
на інших жінок. Чому ж ти ігноруєш мене? 

— Ти мені, як дочка, — пробелькотів я та 
відчував, як моє обличчя спалахнуло пекучим 
рум'янцем, але Ніно на мене накинулася: — Яка я тобі 
дочку? Я хочу тебе любити та мати від тебе дітей, — 
скоромовкою закінчила вона. 

— Я старий для тебе, — промовив я, хоча 
сумнівався у своїх словах, бо старіший за Жана на пару 
років. 

— Ти старий душею, — вже без сліз припечатала 
мене Ніно. Вона притиснула глечик води до грудей та 
попленталася до вогнища. Я нахилився до води та 
сьорбнув кілька ковтків, але крижана вода не остудила 
душу, а, навпаки, розпалила. Я піднявся з колін та 
відправився до вогнища, де Ніно ставила воду на 
вогонь. Любовний трикутник несподівано перетворився 
на квадрат, який ось-ось розвалиться. Я, як виявилося, 
сліпий пеньок, що не помітив палких поглядів дівчини. 
Коли я підійшов до вогнища, Жан та Гочо так на мене 
подивилися, точно я вчинив святотатство. Засмучений 
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вигляд Ніно давав їм привід звинуватити мене в якийсь 
гидоти, яку я зробив. 

— Ти її домагався? — не витерпів та запитав Жан, 
коли ми вкладалися спати. 

— Ні, — відповів я. 
— Тоді що? — не вгамовувався Жан. 
— Сказав їй, що вона дурна, — бовкнув я. 
— Ти... ти... сам дурень! — сказав Жан і 

повернувся до мене спиною. Мій кунак Гочо, який все це 
підслуховував, осудливо зашипів: «Хіба можна 
ображати жінку?!» — і теж повернувся до мене спиною. 
Я заснув, пригрітий їх спинами, а Ніно спала одна, 
закутана в єдину верблюжу ковдру. Вранці ми довго 
брели вздовж берега Мткварі, поки до вечора не 
прийшли в Горі, де переночували у харчевні. Місця були 
неспокійні та пустельні, бо, крім війни з ільханами, що 
тривала добрий десяток років, на цей край робили 
набіги оси, яких тіснила Золота Орда. Наступний день 
ми провели на ногах йшли за Ніно, що мандрувала на 
коні, поки не натрапили на покинуте село, посеред якого 
височіла церква. Село покинули недавно та спішно, бо 
пилюка ще не встигла осісти на господарському начинні. 
Зупинилися в церкві, яка, якщо закрити її масивні двері, 
перетворювалася на неприступну фортецю. Жан та Гочо 
вирішили розвідати, що сталося та дійти до наступного 
села. Вони пішли в ніч, попри те, що я заборонив їм, але 
після позавчорашньої сварки мене ніхто не слухав. 
Світив місяць та заглядав в довгі, щілиноподібні вікна. Я 
приліг біля стінки та спостерігав через щілину освітлене 
місяцем небо, де намагався розгледіти зірки. Ніно 
прилягла поруч, закуталась у ковдру та дивилася на 
розмальовану стелю, на якій, при світлі місяця, на них 
дивилася сумними очима діва Марія. 



Реплікация восьма. Ніно 
 

238 

— Обніми мене, коханий, — промовила Ніно та 
притиснулася до мене. 

— Це ж церква, Ніно, — слабо заперечив я, але 
обняв її рукою, на яку Ніно поклала голову. 

— Нічого, що церква, — прошепотіла Ніно, — 
вона ж нас і обвінчає. 

З цими словами вона притулилася губами до моїх 
губ, і я не стримався та відповів. Ніно немов ожила, 
обхопила мене руками та притиснулася до мене всім 
тілом. Я відірвався від губ Ніно та сказав: — Якщо нам 
судилося бути разом, то завтра тут повінчаємося. 

— Так, коханий, — погодилася Ніно та не 
переставала мене цілувати. 

— Жан нас і обвінчає, — з сумнівом у голосі 
сказав я, а Ніно гаряче прошепотіла: — Ми вже 
обвінчані Богом та дівою Марією. Іди до мене, мій 
чоловік. 

Я не дуже пручався, а солов'ї за вікнами церкви, 
ніби ангельський хор, цілу ніч співали божественні пісні. 
Коли я прокинувся під ранок, Ніно дивилася на лик діви 
Марії та тихо молилася. До її молитві я приєднав свою 
та питав благословення у безмовної Матері Божої. Я 
зняв з себе Рубін Милосердя та надів його на шию Ніно. 

— Що це? — запитала вона та роздивлялась 
червоне сердечко. Я повідомив їй про нашу місію та 
сказав: — Тепер ти передаси рубін тим, хто за ним 
прийде. 

— Хто прийде? — запитала вона мене, і я 
відповів, як маршал Матьє де Клермон: — Ти їх взнаєш. 

У двері загупали, і я схопився та витягнув меч. 
— Це ми, — почувся бадьорий голос Гочо і ми 

почервоніли та заходилися гарячково одягатися. 
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— Ви що там бавитеся? — пролунав голос Жана, 
а ми поспішили відкрити двері. Жан розглядав наші 
обличчя та запитав: — Що у вас знову сталося? 

— Жан, ти не погодишся повінчати нас? — 
запитав я ошелешеного Жана. Він обвів поглядом 
церкву, бо збирався знайти мою суджену, але, крім Ніно, 
жінок в ній не було. Гочо, більш тямущий, ніж Жан, хотів 
поглядом просвердлити в мені дірку та стискав у руці 
кинджал, який швидше встромив би в себе, ніж у свого 
кунака. Після недовгого мовчання, я знову запитав:  

— Так ти нас обвінчаєш? 
— Шлюб за обопільною згодою? — поцікавився 

Жан та кинув швидкий погляд на Ніно. Щаслива 
посмішка на її обличчі, говорила без слів, але Ніно 
відповіла: — Так, за взаємною любов'ю. 

Жан взяв у руки свій хрест, поглянув на Гочо та 
сказав: — Нехай ті, хто проти цього шлюбу, зараз 
говорять чи мовчать вічно. 

— Що ти кажеш? Як я можу бути проти, якщо Ніно 
любить мого кунака?! — сердито відповів йому Гочо. 

— Я повинен був запитати, — виправдовувався 
Жан, — так належить за церковним каноном. 

— Роби, що належить, за каноном, — сказав Гочо, 
і Жан попросив його: — Ти можеш привести наречену 
замість її батька? 

Гочо забрав Ніно та урочисто провів її від дверей 
до Жана, а потім передав мені. Жан, точно з нами 
зовсім незнайомий, вітав нас, прочитав коротку 
проповідь про обов'язки подружжя, потім поклав перед 
собою «Євангеліє» та запитав: — чи ви прийшли сюди 
добровільно, щоб укласти подружній союз? 

Ми з Ніно поклали руки на «Євангеліє», в один 
голос відповіли: «Так!» — та посміхнулися один одному. 
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— Чи готові ви любити один одного та поважати 
все життя? — запитав Жан. Наше «Так!» прозвучало 
одночасно і ми знову з Ніно посміхнулися. 

— Чи готові ви з любов'ю прийняти від Бога дітей 
та виховати їх відповідно до вчення Христа та церкви? 
— запитав Жан і почув третє «так». Він перев'язав наші 
руки якоюсь мотузкою, за браком стрічки, та 
благословив нас.  

— Тепер ви чоловік та дружина, — повідомив нам 
Жан, ніби з деяким полегшенням. Гочо зняв свій 
кинджал з пояса та простягнув його нам. 

— Вітаю, від душі! — сказав він та посміхнувся. 
Ніно побачила кинджал, схопила його, а її очі запалали, 
наче в них заглянув промінь світла. 

— Спасибі, — сказала вона, погладила кинджал 
та запитала: — Кама62 з Дагестану? 

Гочо кивнув головою, задоволений тим, що 
кинджал гідний події та сподобався. Він по черзі обняв 
нас: спочатку Ніно, потім мене. Збентежений Жан 
подарував чотки, а Ніно посміхнулася та передала їх 
мені. Частування було простим: хліб, вода, так сушений 
виноград. Після того, як закінчили скромну трапезу, Гочо 
та Жан розповіли, що на селище напали оси, а жителі 
втекли, бо всіх здорових чоловіків забрали у військо 
ільханів, яке вирушило воювати в Сирії. Я вислухав їх та 
хотів з ними порадитися, що робити далі, але моя 
дружина мене перебила: — Ми підемо в Тбілісі, я 
обіцяла цареві Давидові, що буду захищати його сина.  

Така норовистість мені не сподобалася, і я 
обсмикнув Ніно: — Ти повинна слухати свого чоловіка. 

                                                 
62  кама — кинджал (кавказька назва) 
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Ніно почервоніла та опустила очі, правда, вогонь, 
що промайнув в них, говорив про те, що вона навряд чи 
змирилася. 

— Я слухаю тебе, мій кмари63 , — сказала вона та 
сіла біля мене й взяла мене за руку. Така її позиція 
заважала мені міркувати, і я запитав у Жана і Гочо: 

— Що ви думаєте робити далі? 
— Служити в охороні царя – справа для джигіта, 

— сказав Гочо. 
— Я піду за вами куди завгодно, — сказав Жан та 

залишив за мною право вибору. 
— Добре, нехай буде по вашому, — злукавив я, — 

послужимо царю Вахтангу. 
Ми покинули село, яка називалося Метехі, і 

вирушили в сторону Каспі. 
— Ти не забула, що ми повинна охороняти 

реліквію? — тихо сказав я Ніно, коли ми трохи відстали 
від Жана та Гочо. 

— Це не завадить нам послужити Сакартвело, — 
майже серйозно сказала Ніно, і її гордий профіль 
говорив про те, що слова її щирі. Йти довелося довго, 
минули Каспі, потім Мцхеті, де Арагві вливається в 
Мткварі, та лише тоді прийшли в Тбілісі. Ніно неодмінно 
хотіла поговорити з царем та передати йому лист від 
батька, царя Давида, про який ми навіть не знали. Її не 
хотіли приймати, а лист пропонували передати через 
атабага царя, Хутлубугу, але Ніно вперлася та 
повідомила, що передасть його тільки в руки царя. 
Нарешті, на другий день, їй дозволили з'явитися перед 
обідом. Цар Вахтанг, сорокарічний чоловік, що сидів у 
дерев'яному різьбленому кріслі за великим столом. По 
праву руку від нього з незадоволеним обличчям 
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розташувався, як ми потім дізналися, атабаг царя, 
Хутлубугу. Зліва від нього сиділа цариця, а поруч з нею 
троюрідний племінник Вахтанга, Давид. В обличчі 
Ольджат, дружини Вахтанга, тільки очі, злегка розкосі, 
видавали її походження від чингізидів, все інше, в тому 
числі й грецький профіль, дістався їй від матері, Марії 
Пелеолог. Вона з нудьгою слухала мою розповідь та 
тільки тоді пожвавішала, коли я почав розповідати про 
відвідини Константинополя. Ольджат поцікавилася, як 
здоров'я дядька Андроніка і я розповів їй про 
відвідування нашої сестри Марії-Агнеси-Катрін де 
Морель царя та цариці Східної Римської імперії. 
Ольджат слухала мене, дивилася на Ніно та допускала, 
що вона і є сестра Марія, але я з посмішкою пояснив, що 
це моя дружина Ніно Чітаури.  

Ольджат зажадала, щоб я розповів все докладно і 
я, як міг, описав нашу подорож, але не посвячував 
царицю в те, що ми охороняємо Рубін Милосердя. Вона 
запитала, чому сестра Марія залишилася в князівстві 
Готія, і я пояснив, що вона вирушила туди не сама, а з 
нашим другом Раймондом де Торном. Я помітив, що 
Ніно якось дивно дивиться на мене, але не надав цьому 
ніякого значення. Нас запросили пообідати разом з 
царською сім'єю, після чого цариця Ольджат забрала 
синів, Андроніка та Мелхіседека та запросила Ніно на 
свою половину, де протримала до вечора. Ми 
розмістилися в орендованому будинку, де одна кімната 
дісталася нам з Ніно, а в другій спали Жан та Гочо. Коли 
ввечері Ніно повернулася від цариці, то я відразу 
помітив, що вона сердита, та попросив пояснити, що 
трапилося. Ніно, почервоніла, точно зрілий перець, 
блиснула очима та випалила: — Ти її любив? 

— Кого? — запитав я, хоча знав, про кого вона 
питає, але не подавав знаку. 
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— Сестру Марію? — нагадала Ніно. 
— Вона була нам, як сестра... — почав я, але Ніно 

перебила: — ...але вибрала Раймонда де Торна? Не 
тебе! Ти її любив? 

— Вона мені подобалася, — зізнався я та розумів, 
що в інше Ніно не повірить. Спали ми спина до спини, 
але не по моєму бажанню. На наступний ранок Ніно 
відійшла від вчорашнього гніву та з задоволенням 
повідомила, що нас приймають у дружину царя, а вона – 
особистий охоронець цариці Ольджат. Нам, по суті, 
втрачати нічого, коли ми перебуваємо під крилом царя, 
тому ніхто не нарікав, лише Гочо зі сумом повідомив, що 
не може з'явитися на службу, бо у нього немає зброї. 
Жан подивився на мене, і я схвально кивнув головою. 

— Ходімо зі мною, — сказав Жан та забрав Гочо і 
мій кунак, ще не знав, що його чекає, поплентався за 
госпітальєром. 

— Ти на мене не сердишся? — запитав я у Ніно, 
яка вдягнула чоловічий костюм та начепила на нього 
свою шаблю та кинджал Гочо. 

— Ні, — сказала Ніно, бо в такому вигляді, як 
вона, сердитися не пристало.  

— Тоді нам доведеться надолужити згаяний час, 
— сказав я, притиснув її до себе та впився в 
напіврозкриті здивовані губи. Вона слабо пручалася, а 
потім їй довелося роздягнутися. Маленька сварка 
сприяла тому, що шаленство нашої любові перевищило 
наші очікування, а навколишній світ звузився до відчуття 
подвійного замкнутого я. Час, як категорія існування, 
зникла та перетворилася в нескінченну солодку знемогу 
почуттів, яка злилася в величезну різнобарвну кулю, що 
пульсувала в такт пристрасті.  

*** 
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З Ніно ми бачилися рідко. Вахтанг призначив 

мене чухчарехі, начальником особистої охорони, тому 
дещиця вільного часу з'являлася тоді, коли цар 
знаходився в Тбілісі. Таке траплялося не часто, бо 
Вахтанг весь час їздив по країні, розмовляв з азнаурами, 
заспокоював народ та примушував тавади зменшувати 
податки для народу, щоб Сакартвело піднялося з колін. 
Дошкуляли набіги осів на чолі з царевичем на ймення 
Багатар, які тіснили картвелебі до річки Мткварі. Вахтанг 
збирав дружину та відганяв осів, але їх постійні набіги 
зупинити не міг – для цього слід було в цьому місці 
постійно тримати війська, яке потрібне ільхану Гайхату. 
Дратував дрібними капостями Хутлубуга, який хотів сам 
керувати Сакартвело, а не бути спостерігачем, але 
Вахтанг не звертав на нього уваги, бо Гайхату не вірив 
доносами атабага та не чіпав Вахтанга.  

Ніно залишалася при Ольджат та виконувала ті ж 
функції, що і я і, по-моєму, якби не любов до мене, то 
вона б і спала біля цариці. Жан та Гочо командували 
двома загонами, які по черзі змінювалися при царі та, 
наскільки я знав, така служба їх не обтяжувала. Так 
пройшла зима та весна, а потім у Ніно з'явився живіт, 
приховати який вона не могла. Ольджат негайно 
позбавила її посади та перевела її у становище подруги, 
бо з дружинами грузинських дідебулів 64  у неї не 
склалися довірливі стосунки. Моя служба мені 
подобалася, бо я слідував за царем та бачив, як 
змінюється на краще життя картвелебі та, з деякою 
гордістю, вважав, що я причетний до цих хороших змін. 
За законом підлості доля не може так довго бути 
прихильною до одної людині, тому моє відро дьогтю я 
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отримав вже перед весною, коли вся природа раділа 
новому життю. Моє становище коло царя мало ту 
особливість, що я часто стикався з атабагом царя, 
Хутлубугу. Цей тип з розкосими очима не сподобався 
мені з першого разу та з часом моя думка про нього не 
змінилося. Можна зрозуміти, який шок я відчув, коли 
побачив поруч з ним ненависного мені асасина Хасан 
ібн аль-Каїна. Дивно, як він міг затесатися в друзі 
Хутлубугу, бо в цей час йшла війна з арабами. Невідомо 
що асасин наплів атабагу Хутлубуга, але його мета 
залишалася одна – викрасти Рубін Милосердя. Я 
повідомив про асасина своїм друзям, але Гочо та Ніно 
не сприйняли загрозу, бо не знали Хасана, а Жан 
відразу заявив: — Потрібно, щоб Ніно виїхала з Тбілісі 
та десь заховалася. 

Ніно і Гочо, точно змовилися, почали трясти 
повітря палкими фразами, від яких асасин, будь він 
поруч з нами, згорів би на місці. Я терпляче вислухав їх 
браваду та самим серйозним тоном повідомив Ніно, що 
вона дурна вагітна жінка, а Гочо – шмаркач, який не має 
бойового досвіду. Моя дружина, звична до мого 
прямолінійним характером, тільки хмикнула, а мій кунак 
завмер на місці, ошелешений такою образою. Я підняв 
свою сорочку та показав грубий та довгий шрам на 
животі. Ніно його бачила, але не знала, що це зробив 
Хасан, а на Гочо моя рана справила враження.  

— Я не хочу, щоб кому-небудь з вас розпороли 
живіт, — примирливо сказав я. Довелося поговорити з 
Гочо й доручити йому забрати Ніно та де-небудь 
сховатися, щоб навіть ми не знали. Гочо пройнявся 
серйозністю та кивав головою, коли слухав мої 
настанови, а ввечері переодягнувся в сімейну пару й 
вони пішли з Тбілісі. Цариці Ольджат я пояснив швидкий 
від'їзд Ніно тим, що якийсь дядько виявився живий і вона 
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їде його провідати. Я заспокоїв царицю тим, що з Ніно 
їде з Гочо, чим її розсмішив, бо вона з посмішкою 
запитала, чи не ризикую я, коли відправляю дружину з 
молодим джигітом. Я нагадав їй, що Гочо мій кунак, чим 
ще більше її розсмішив. «Вкраде він її в тебе! — сказала 
Ольджат та додала: — Я бачила його очі, коли він 
дивився на Ніно». «Вона ж вагітна!» — парирував я 
цариці, на що вона зі сміхом відповіла: «А чи ти 
батько?» Те, що все перетворилося в жарт, радувало 
мене, бо ніхто не стане шукати Ніно».  

Абзац тексту закінчився і Маргіна, що вже звикла 
до почерку сержанта Гуго де Монтегю, загальмувала на 
наступному рядку, бо писав хтось інший. Поїзд мірно 
стукав по рейках, а на сусідній полиці спала Маріко та 
обіймала Туманного Кота, який хропів, як кінь. За вікном 
проносилися сірі тіні дерев та рідкі нічні вогні, що на 
мить освітлювали все навколо та знову занурювались у 
темряву. Маргіна знову схилилася над книгою.  

«Непередбачені обставини змушують мене 
записати події, що відбулися. З того часу, як пішла Ніно, 
яку супроводжував Гочо, пройшло зовсім небагато часу. 
Як зараз, пам'ятаю, що ми знаходилися в черговій 
кімнаті воїнів палацу Ісані. Був уже вечір і ворота 
фортеці Кала закрили до ранку. Ми з Гуго де Монтегю не 
поверталися в місто, а ночували тут же, в палаці, що 
вельми зручно – нема потреби піклуватися про дах та 
їжу. Гуго налив собі в кухоль вина з глечика, що стояв на 
столі та збирався випити, як зайшов цар Вахтанг, щоб 
попередити Гуго про поїздку в Кахеті прямо з ранку. Цар 
переговорив з Гуго та з посмішкою запитав, яке вино 
подають його воїнам, потім взяв кружку Гуго та випив. 

— Гірчить щось, — сказав цар та виплеснув 
залишки в вікно: — Сходіть на кухню та скажіть, щоб вам 
не давали таку гидоту. 
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Трохи роздратований цар пішов у свої покої, а ми 
з Гуго сходили на кухню та передали слова царя 
виночерпію. 

— Я вам не приносив вина, — сказав він та 
показав на кошик з глечиками: — Ось ваше вино. 

Я забрав кошик, а коли ми повернулися до себе, 
трохи задумливий Гуго запитав у джигіта, що стояв на 
посаді: — Хто заходив у це приміщення? 

— Сюди заглядав атабаг Хутлубуга зі своїм 
арабом, — сказав джигіт, — питав вас, але не застав. 

Гуго понюхав кухоль, в якому було вино, а потім 
спробував язиком напій у глечику. Його обличчя стало 
похмурим та блідим, і він кинувся геть з кімнати. Я побіг 
за ним, поки ми не зупинилися перед покоями царя. 
Перелякана Ольджат відкрила двері на стукіт Гуго та 
втупилася на нього. 

— Де цар Вахтанг? — нетерпляче запитав Гуго. 
— Спить, — розгублено сказала Ольджат. 
— Його отруїли, — сказав Гуго, і вони кинулися в 

царську спальню. Вахтанга ледве розбудили, але, 
мабуть, отрута вже діяла, бо цар був непритомний. 
Ольджат почала відпоювати його молоком, а няньки 
повели Андроніка та Мельхіседека, її малолітніх синів, 
які прокинулися від криків. Шлунок царя разом з кров'ю 
вивергав залишки їжі та вина. Тільки до ранку з'явилася 
надія, що Вахтанг не помре. Гуго взяв ранкову зміну 
воїнів та відправився до атабагу Хутлубуга. Той побачив 
Гуго з воїнами та обурився, а коли госпітальєр запитав, 
де знаходиться Хасан, він зарозуміло відповів: — Я його 
сьогодні не бачив. А що сталося? — запитав Хутлубуга 
та глянув на Гуго. 

— Він мало не отруїв царя Вахтанга, — відповів 
Гуго. Від такої звістки Хутлубуга зблід – якщо тільки слух 
дійде до вух брата Ольджат, Гайхату, ільхана Ірану, то 
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атабагу в кращому випадку знесуть голову. Він зараз же 
покликав свого нойона65 сотні та наказав знайти Хасана 
та стратити на місці. На останньому він особливо 
наполягав, мабуть, боявся, що Хасан може сказати 
зайве. Хутлубуга кинувся в царський палац, але цариця 
не пустила його до царя. Скоро Гуго покликали і він 
побачив блідого Вахтанга, що лежав у ліжку. 

— Дякую тобі, що врятував мені життя, — кволим 
голосом промовив цар. Гуго не став говорити, що хотіли 
отруїти не царя, а його, та тільки сказав: 

— Я знайду цього Хасана і вб'ю. 
Після кількох фраз цар відпустив Гуго, бо ще був 

слабий говорити. Гуго розставив пости в палаці, а потім 
оглянув фортецю Калу. Ворота з ранку залишалися 
закритими, і натовп купців чекав, коли їх відкриють.  

— Жан, стань з тієї сторони брами та уважно 
спостерігай за тими, хто від’їздить, раптом Хасан не 
залишив фортецю, — сказав мені Гуго і ми стали з двох 
боків воріт. Я уважно вдивлявся в обличчя та 
притримував не в міру завзятих, а одного дотепника, що 
надумав жартувати, уперіщив мечем навзнаки нижче 
спини. За штовханиною не помітив, що Гуго кудись 
пропав. Я виглянув за ворота та побачив, що мій друг 
направляється до скелястого берега Мткварі, слідом за 
дідом з посохом. Я спостерігав за бадьорою ходою 
старого та зрозумів, що це переодягнений Хасан. Я не 
став гаяти час, а послав одного воїна попередити 
атабага Хутлубуга, а сам побіг слідом за Гуго, який зник 
за високою скелею. Коли я вискочив на берег Мткварі, то 
побачив Гуго, що тіснив Хасана до краю скелі. 
Здавалося, ось-ось і мерзенний асасин звалиться у 
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десятків у війську монголів. 
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воду, але Хасан зміг підставити свою палицю під ноги 
Гуго. Той повалився і вони помінялися місцями. Хасан 
демонстративно опустив шаблю в другій руці та не став 
добивати Гуго, а зупинився та сказав:  

— Тобі варто віддати рубін і я дам тобі спокій. 
— Він не дістанеться нікому! — вигукнув Гуго та 

витягнув щось із кишені. У променях сонця, що било в 
очі, червоним полум'ям спалахнуло щось блискуче та 
полетіло вниз, у бурливі води Мткварі. 

— Ах, ти так! — зі злістю вигукнув Хасан та 
змахнув шаблею.  

— Гуго, тримайся, я йду! — закричав я та обдирав 
руки, що ковзали по каменю. Хасан побачив мене, 
ощирився та стрибнув у воду. Поки я рухався вниз, він 
кілька разів пірнув, але, мабуть, спроби знайти рубін 
залишилися безрезультатними, бо асасин знову пірнув у 
воду. Гуго затискав рану на правому боці, звідки текла 
кров. Я зняв сорочку та роздер її на смуги й намагався 
зупинити кров. Зверху, до мене, біг нойон зі своєю 
сотнею, і я показав йому Хасана, що борсався в річці. 
Підійшли бійці з мого загону, і ми потягли Гуго до 
фортеці. Спочатку він тримався, але потім, від втрати 
крові, знепритомнів. Повернувся сотенний та повідомив, 
що асасина зловили та відрубали голову. З цими 
словами він похвалився золотим ланцюжком, знятим з 
шиї Хасана. Підійшов Хутлубуга забрав ланцюжок та 
запитав у мене, що потрібно для Гуго. Я ввічливо 
відмовився, бо життя мого друга знаходилася в руках 
Бога. Цілу ніч Гуго метався в жару та тільки під ранок 
трохи затих. Я крокував по кімнаті та перевертав її верх 
дном, але ніде не знайшов те, що мені було потрібно. 

— Жан, що ти шукаєш? — запитав мене Гуго, що 
прийшов у себе. Я, навіть, здригнувся від несподіванки 
та розгублено повідомив: — Твою пляшечку з еліксиром. 
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— Не шукай, — сказав Гуго, — вона на дні 
Мткварі. 

— Так ти обдурив Хасана! — захоплено вигукнув 
я, бо зрозумів, що асасин прийняв пляшечку з еліксиром 
за Рубін Милосердя. Недарма він пірнав у річку та 
розшукував його. Я розповів Гуго, що Хасану відрубали 
голову, і ця звістка заспокоїла Гуго. Він відкинувся на 
подушку та знову заснув, але його сон став не таким 
неспокійним. Прокинувся я від погляду. Гуго, який, 
спостерігав за мною, побачив мої відкриті очі та сказав:  

— Нам треба виїхати з Тбілісі.  
На моє запитання про таку необхідність, Гуго 

відповів просто: — У мене передчуття. 
У той час я був далекий від думки, що ми повинні 

звертати увагу на якісь передчуття. Тільки з часом я 
зрозумів, що Гуго мав рацію, а його інтуїція врятувала 
мені життя. Я запитав його, куди ми повинні виїхати й 
Гуго відповів: — У Метехі. 

Я подумав, що Гуго хоче відправитися в церкву на 
іншому березі Мткварі, щоб проводити час в молитвах, 
але виявилося, що він прагнув до села Метехі неподалік 
від Каспі. Я підозрював, чому Гуго тягне туди, але Ніно 
навряд чи там виявиться, бо оси не дають спокою 
тамтешнім землям. Цар Вахтанг хворів та не приймав, і 
я запитав у Хутлубуга дозволу, щоб залишити службу, 
поки мій друг не одужає. Атабаг вислухав мене та з 
задоволенням відпустив, бо ми заважали йому у дворі. 
Він розщедрився та дав двох монгольських коней зі 
свого стада, а також свій батіг, щоб ніхто з ільханських 
нойонів не надумав брати з нас «улуп», місцевий 
податок. Я ввічливо подякував Хутлубуга, а він, так само 
чемно, порадив мені не поспішати повертатися до 
служби, щоб не нашкодити здоров'ю шановного Гуго. Я 
не став зволікати з від'їздом, так і Гуго квапив, тому ми 
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залишили ворота фортеці Калу та виїхали в ніч. Коли ми 
минули передмістя Тбілісі, на небо піднялася повний 
місяць, так що ображатися на долю нам не пристало. 
Щоб не розтрусити рану Гуго, ми їхали кроком. Він 
стоїчно переносив подорож та не скаржився, попри те, 
що його обличчя морщилося від болю. В небі шугали 
якісь тіні, і я витягнув меч, але виявилося, що це тільки 
кажани. Дана подія викликала у нас веселий настрій, і 
Гуго спробував заспівати пісню, яку чув від Ніно.  

*** 

На наступний день ми були в Мцхеті, де 

відпочивали цілу добу, а потім вирушили в довгий шлях 
до Каспі, який подолали за три дні. Звідти до Метехі – як 
рукою сягнути, і це додало Гуго сили, а то я боявся 
втратити його по дорозі. Село залишалося таким же 
порожнім, як і тоді, коли ми його покинули. Гуго 
спрямував коня до церкви, і я йшов за ним. Коли ми 
зайшли під високі склепіння, Гуго став оглядати стіни 
церкви, поки не знайшов з західної сторони хрест на 
стіні. Намальований вугіллям хрест не вразив мою уяву, 
бо він не мав релігійного сенсу. Коли ми вийшли з 
церкви, Гуго взяв коня за вузду та попрямував 
навпростець, через городи, на захід, куди показувала 
мітка вугіллям. 

— Куди ми йдемо? — запитав я, бо підозрював, 
що Гуго домовився з Ніно і хрест говорив про напрямок, 
де її шукати. Ми минули село і я розчаровано озирався, 
бо не знаходив ніякого житла. Вздовж невеликого 
струмка розраслася шовковиця і коли ми спустилися 
нижче, до берега Мткварі, то побачили складену з 
каменю хатинку, криту сірим сланцем. Гуго попрямував 
туди та віддав мені поводи свого коня. Він постукав у 
двері, але ніхто їх не відкрив. Як тільки Гуго схопився за 
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ручку дверей, вона відкрилася та на порозі з’явилася 
молода жінка. Її округле обличчя спотворював 
непомірно величезний ніс, більше схожий на пташиний 
дзьоб, ніж на людський орган відчуття запаху. 

— Що вам потрібно? — запитала вона грецькою 
мовою, а Гуго відсторонив її та відповів:— Я хочу бачити 
Ніно.  

Коли ми увійшли в будинок, то, засліплені 
вулицею, нічого не могли розглянути. 

— Гуго? — пролунав голос Ніно, і я побачив, як 
чиясь тінь метнулася до мого друга. Коли очі звикли до 
напівтемряви, то я розгледів Ніно, Гочу, що визирав у 
вікно, та трьох жінок у чорно-білих вбраннях. 

— Ти мене знайшов? — запитала Ніно, обняла 
коханого, на що Гуго відповів: — Це виявилося просто. 
Якби вас шукали вороги, то ваша безпечність коштувала 
б вам життя, — закінчив він та глянув на Гочо. Той нічого 
не відповів Гуго, але по його очах я зрозумів, що він 
зовсім нас не чекав та був би радий не бачити вічність. 

— Знайомтеся, це дейда Букринда, дейда 
Мокринда та дейда Кукринда, — сказала Ніно, щоб 
розрядити напругу. Три жінки по черзі присідали, щоб 
зробити реверанс, що говорило про європейське 
виховання, але не пояснювало те, як вони тут 
опинилися. Гуго хотів галантно вклонитися, але скрикнув 
та схопився за правий бік, а потім повільно повалився на 
підлогу. Я встиг його підхопити та покласти на ліжко біля 
стіни, на якому, як виявилося, спали всі разом Букринда, 
Мокринда та Кукринда. Коли ми зняли з Гуго одяг та 
сорочку, то погляду відкрилася кривава рана, з якої 
знову юшила кров. Вдалося зупинити кров та 
перев'язати Гуго, а потім покласти його на лівий бік, щоб 
не ятрити рану. Мабуть, Гуго тримався до останнього, 
щоб дійти до Ніно, але сили людські конечні, а життя 
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підвладне тільки Богу. Тітоньки квокали, як курки, але 
толку від їх плачу ніякого. 

— Залиште його, нехай виспиться, — сказав я 
Ніно, бо сподівався на цілющий сон. Я розповів про наші 
поневіряння та бійку з Хасаном. Ніно слухала розсіяно, а 
коли я сказав, що Хасан убитий, то витягла з-за пазухи 
Рубін Милосердя та запитала: — Це все через нього? 

Я дуже здивувався, бо думав, що рубін 
знаходиться у Гуго, а не на шиї Ніно. Гуго не казав, що 
віддав його своїй дружині, але, можливо, його скритність 
врятувала рубін від лап асасина». Маргіна зупинилася, 
бо далі не могла читати текст – його писали якимись 
карлючками. Маргіна підозрювала, що це грузинський 
шрифт, але Маріко так солодко спала, що вона не 
наважилася її будити. За вікном червонів світанок і 
скоро вже Ленінград, бо в коридорі раз за разом лунав 
тупіт ніг, що порушував тишу.  Безцеремонно та з 
гуркотом відчинилися двері в купе й провідниця 
запитала: — Чай будете? 

Маргіна кивнула головою, а провідниця запитала: 
— Три склянки? 
— Коту не потрібно, — нагадала Маргіна, чим 

засмутила провідницю, яка гримнула дверима, коли їх 
закривала, та розбудила Маріко. 

— Що, вже Ленінград? — сонно запитала 
дівчинка. 

— Так, сонечко, умиймося, а потім заплетемо тобі 
коси, — сказала Маргіна. Коли провідниця принесла чай, 
вони вже чинно сиділи за столиком. Провідниця, коли 
розставляла стакани з чаєм та бутерброди з ковбасою, 
скоса подивилася на Туманного Кота, який вгору 
черевом спав на подушці.  

— А що, кіт жерти не буде? — запитала вона. 
Маргіна заспокоїла її меркантильний інтерес – сунула 
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провідниці в руку звичний зелений папірець з Верховною 
Радою. На Московському вокзалі Туманний Кіт їх 
залишив та повернувся назад через годину з ордером 
на квартиру на 1-й лінії Василівського острова, недалеко 
від Тучкова моста. Кіт по-діловому стрибнув у 44 
автобус, зупинився перед якимось телепнем на 
першому сидінні та голосно, на весь автобус, сказав:  

— Звільни місце ветерану! 
Телепень ошелешено скочив, а на його місце 

всілася Маріко з Туманним Котом на руках. 
— У нас картка, — сказав кіт кондукторці, і вона 

кивнула головою, а потім довго згадувала, що не так з 
пасажирами, що сіли. Автобус довіз їх під самий 
будинок, варто було тільки перейти вулицю. Трикімнатна 
квартира перебувала на третьому поверсі старовинного 
будинку. Маргіну порадував великий балкон, на який 
виходили двоє дверей з різних кімнат. На кухні був ще 
один балкон у двір, вихід з якого дивився на 
Магдалинський провулок. 

— Тут буде мій кабінет, — сказав Туманний Кіт та 
сів у добротне крісло, в яке відразу ж запустив свої 
пазурі та почав дерти шкіряну обшивку. Маргіна 
безцеремонно скинула його на підлогу та крикнула: 

— Не смій псувати крісло! До речі, звідки тут чужі 
речі? 

— Нехай це тебе не хвилює, — ухильно відповів 
кіт, — квартиру нам виписали з меблями. 

Маргіна не стала його допитувати, та лізти 
симпотами в його голову, бо залишила все на совісті 
кота, а взяла Маріко та вийшла у двір, де дізналася у 
бабусь адресу найближчої школи. Знайти її виявилося 
просто, бо вона перебувала поруч, на набережній 
Макарова 28. Директора в школі не виявилося, бо 
заняття ще не почалися, але черговий викладач, що від 
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нудьги читав книгу, забрав документи та переконав 
Маргіну, що їй турбуватися нема чого. Він би ще 
поговорив з миловидною матусею, але Маргіна 
потягнула Маріко в книжковий магазин, де купили їй 
книжки та зошити, а розрахувалися незмінними 
зеленими папірцями з Верховною Радою. «Нас коли-
небудь посадять!» — подумала Маргіна та 
розмірковувала про те, чи забезпечені золотом зелені 
папірці кота, як на них написано. Коли вони прийшли 
додому, Маргіна крикнула коту, що валявся на балконі 
та сонно витріщався на Тучковий міст, що ремонтувався:  

— Обід та вечеря – за тобою, — а Маріко, що 
усілась на диван, сунула в руки старовинну книгу, яку 
зберігав її батько та наказала: — Читай! 

— Деда, я так втомилася, — розпустила нюні 
Маріко, але Маргіна миттєво перемістила її через 
балкон на вулицю і дівчинка завмерла в повітрі над 
машинами та автобусами. Маріко кричати не стала, а 
тільки сказала: — Я більше не буду, — після чого 
опинилася на дивані. 

— Деда, ти така жорстока! — радісно вигукнула 
Маріко та запитала: — А можеш ще? 

— Якщо будеш добре поводитися, ми з тобою 
політаємо, — пообіцяла Маргіна. 

— Як відьми? — радісно вигукнула Маріко. 
— Як відьми! — підтвердила Маргіна та знову 

сунула їй книгу: — Читай. 
Деякий час Маріко розбиралася з почерком, а 

потім завалилася з ногами на диван та стала читати.  
— Не бубни, — зупинила її Маргіна, — читай з 

вимовою і Маріко почала: «В сумні дні мені довелося 
писати в цій книзі, що належить моєму коханому 
чоловікові, славному сержанту-госпітальєру Гуго де 
Монтегю», — почала читати Маріко. «Попри наші 
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зусилля, бідний Гуго помер на моїх руках. Ми поховали 
його на кладовищі в Метехі. Поїздки в моєму становищі 
не дуже зручні, тому довелося залишитися в селі, поки я 
не народжу. Народу в Метехі не додалося і, крім нас з 
Гуго та Жаном, тут ні одної живої душі. Від дейд, що 
дали нам притулок, толку немає, непрактичні вони якісь. 
Жан їздив в Каспі та купив там кілька мішків зерна, 
половину якого ми посіяли, а половину тримаємо на їжу. 
Гуго зайнявся запущеним виноградником та стежить за 
кількома вівцями, які пасуться на березі Мткварі.  

А тепер відкрию великий секрет: дейди, по-моєму, 
чисті відьми, бо вночі вилітають у вікно, а повертаються 
вранці. Жан, якому я про це сказала, сміявся наді мною. 
Йому то що, він хропе всю ніч, а я боюся, що дейди 
вкрадуть мого сина та відлетять. Чому я думаю, що у 
мене буде син? Я це відчуваю! Назву його Георгієм, 
буде Георгій де Монтегю. Але Гочо каже, щоб назвала 
сина його прізвищем, яке не буде виділятися в 
Сакартвело. Не впевнена, що погоджуся з Гочо. Тоді ім'я 
сина буде звучати, як Георгій Кураурі!? Не знаю...»  

— Все! — сказала Маріко. 
— Все? — здивувалася Маргіна та заглянула 

Маріко в очі – чи не бреше...» 
Маргіна прокинулася від спогадів, що сталися три 

роки тому. У квартирі панувала дивна тиша і Маргіна 
озирнулася. Туманний Кіт та Маріко безтурботно спали 
поряд на ліжку та забули про те, що їх тільки що будили. 

— Це вже занадто! — вигукнула Маргіна та 
почала торсати Маріко: — Вставай негайно, не то я 
скупаю тебе в Неві! 

— Мама, у мене голова болить, — сказала Маріко 
і Маргіна занепокоїлася: зазвичай дочка називала її 
грузинською мовою – «деда». Вона помацала її лоб та 
відсмикнула руку – голова у Маріко горіла. 
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— Кіт, Маріко хвора! — сказала Маргіна, але 
Туманний Кіт тільки потягнувся і промимрив: — Зараз я 
... переберу їй ... кісточки...  

Маргіна не стала сподіватися на кота-костоправа, 
та і сама не полізла в клітини дочки, щоб не нашкодити, 
а дала Маріко таблетку анальгіну. 

— Спи! — сказала вона дочці та поцілувала її в 
гарячий лоб. 

*** 

Варто їй з'явитися в готелі «Радянський», як вона 

жорстоко віддухопелила Веельзевула та Гаагтунгра та 
повідомила їм, що так буде кожен день. Демони з 
радістю б втекли, тільки боялися гніву Сатанаїла, перед 
яким побої Ліліт – дитячі пустощі. Ліліт знов та знов 
переживала в душі ті приниження, які вона перенесла по 
волі Сатанаїла, та пообіцяла собі, що помститься йому 
та всьому світу. Тіло вже зажило, бо Ліліт витягла з 
гліфом свій образ та відновилася, але реакцією на 
найменший рух залишалася біль, мимоволі записана 
симпотами в тих же гліфомах. Сірі, які прилетіли разом з 
Ліліт, окупували всі будинки в Москві та завмели на них, 
точно статуї, але день і ніч винюхували запах невідомої 
грузинської дівчинки. Коли наступала ніч, вони 
розліталися на нові місця, а використовували, як 
інструмент, тільки нюх. Коли жага помсти та знищення 
трохи вщухла і Ліліт придбала можливість міркувати, 
вона сіла на диван та задумалася. Вона прокрутила в 
голові грузинські пошуки в безвісному селі Метехі, та 
знову зупинилася на імені Маргіна, такому знайому, що 
тепло від його згадки трохи розтопило похмурість її душі. 
Та Маргіна, яку вона знала, давно на небесах та 
розмовляє зі Світлоосяйним, а Маргіна, яка забрала 
грузинську дівчинку Маріко, просто її тезка. Щоб себе 
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заспокоїти, вона свиснула, і у вікно влетів сірий без 
імені, який уважно вислухав наказ Ліліт та безшумно 
вилетів у вікно. Трохи заспокоєна, Ліліт, згадала звичку 
Маргіна та прилягла на диван і заснула людським сном. 
Правда, сон виявився короткий.  

Коли вона відкрила очі, то побачила перед собою 
сірого, який відразу повідомив, що Распутіна Маргіна 
Астарівна живе в Мар'їному гаю. Здивована Ліліт навіть 
не повірила та вирішила вночі її провідати. Але 
виявилося, що вже настала ніч і вона проспала цілий 
день. Вона, слідом за сірим, вирушила по нічній Москві 
та розглядала зверху згаслі будинки та освітлені 
ліхтарями вулиці, що розкраяли великий московський 
пиріг на дрібні порції, доступні новим москвичам. Деяка 
відстороненість від життя міста, яка відчувається на 
висоті, давала простір думкам і Ліліт з розчуленням 
розглядала світ, створений Світлоосяйним. Тепла думка 
про нього сколихнула в душі Ліліт легку ностальгію, 
приправлену гіркотою втраченого. Думки Ліліт перервав 
сірий, що блиснув у темряві ліхтарями своїх очей та 
показав своїм довгим пальцем на непримітне вікно в 
багатоповерховому будинку. Коли Ліліт наблизилася, то 
виявилося, що воно відкрите і Ліліт влетіла у нього, але 
намагалась нічого не звалити. Маргіна лежала на ліжку 
та спала. Однокімнатна квартира – ось і все, що Маргіна 
отримала у влади, але і це, за радянськими мірками, 
велике досягнення. Ліліт обережно влізла в голову 
Маргіни, але намагалась не турбувати її сон. Виявилося, 
що це колишня Маргіна, заслана Сазаном на Землю, яка 
ще не знає Ліліт. Вона, навіть, не дихала, а завмерла в 
повітрі та лежала поруч з Маргіной й переглядала її сон, 
зовсім сумбурний, наповнений спогадами, в яких 
снилася Елайні, що сміялася, а за нею мчала її дочка 
Байлі. Маргіна поворухнулася і Ліліт стривожилася, що її 
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розбудила. Вона вилетіла з вікна та на автоматі 
вирушила в готель «Радянський». Веельзевул та 
Гаагтунгр, коли побачили її, побіліли, але Ліліт не чіпала 
їх, а просто махнула рукою, і вони забралися з номера 
та стали під дверима. Ліліт присіла на розкішне ліжко, 
біля якої на тумбочці хтось поставив портрет Сталіна. 

— Що дивишся, тарган! — вишкірилася на нього 
Ліліт та викинула портрет у вікно. Вона знову свиснула, і 
сірий заглянув у вікно. 

— Шукайте Маргіну! Шукайте по всій країні! — 
крикнула вона йому, а сама розпустила симпоти та 
обплутала ними всю планету, але, на подив, Маргіни 
ніде не знайшла. «Куди ж ти поділася, мила?» — думала 
Ліліт та запідозрила, що Світлоосяйний затіяв якусь гру. 
Він завжди любив опустити Сатанаїла нижче плінтуса 
аби довести, наскільки нікчемна у нього мета. Іноді Ліліт 
відвідувала крамольна думка, що вони, у своєму 
прагненні до верховенства, схожі, як близнюки. Вона 
здригнулася, бо відчула на собі чийсь пильний погляд. 
Ліліт підняла голову та побачила круглі очі сірого, який 
втупився на неї, та чітко зрозуміла, що вивідувача 
підіслав Сатанаїл. Вона різко підскочила до нього і, 
перш ніж сірий що-небудь зрозумів, відірвала тварюці 
голову, яку викинула за вікно. Вона відкрила двері в 
коридор та сказала блідому Гаагтунгру: 

— Приберіть внизу, під моїм вікном...  
Гаагтунгр захопив Веельзевула та відправився на 

вулицю, під вікно Ліліт. На траві лежав сірий без голови, 
то злякані демони вкрилися слизьким потом та 
поспішили проковтнути його останки. Веельзевул 
подавився головою сірого, але Гаагтунгр щосили врізав 
Веельзевулу кулаком по спині, і голова сірого опинилася 
в його шлунку. Ліліт не спала до ранку, а коли за вікном 
настав світанок, свиснула. У вікні затріпотів маленький 
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сірий, мабуть, пташеня, який тремтів від страху та чекав 
своєї остаточної долі. «Злякалися, тварюки!» — з 
деяким задоволенням подумала Ліліт та сказала у двері: 
— Я хочу їсти! 

Гаагтунгр за дверима понісся в ресторан, де 
піднятий за комір шеф-кухар повідомив, що все вже 
готове. Поки Гаагтунгр, що нікому не довіряв, ніс 
сніданок, Ліліт розглядала сірого, що тріпотів крилами у 
вікні. Маленький сірий по-іншому сприйняв слова Ліліт, 
бо бачив вчора поїдання демонами свого родича та 
вважав, що його з'їсть Ліліт. Він не думав, що це робить 
йому честь, бо дорожив своїм проклятим життям та хотів 
дожити, принаймні, до статевої зрілості.  

— Як тебе звати? — запитала Ліліт та розглядала 
крилате маленьке неподобство. Маленьке гаден 
затремтіло та відповіло: — С-с-с-е-т-т! 

— Не сси, Сет, я тебе не з'їм, — заспокоїла його 
Ліліт, але малюк її словам не повірив.  

— Що нового? — запитала Ліліт, хоча розуміла, 
що хороших новин немає, бо на заклання надіслали цю 
дрібноту. Але вона помилялася, бо маленький сірий 
повідомив: — Маргіну знайшли в Ленінграді. 

Гаагтунгр постукав та без відповіді заніс сніданок, 
який поставив на низькому столику. Ліліт повеселіла від 
радісної новини, присіла перед столиком, подивилася на 
Гаагтунгра та запитала Сета: — Ти їсти хочеш? 

Сет глянув на Гаагтунгра та подумав, що їжа для 
нього завелика, а Ліліт копирсалася у його думках та 
розсміялася. 

— Сідай за стіл, — сказала вона Сету та з 
посмішкою запитала: — Що ти хочеш їсти? 

Сет показав довгим пальцем на тарілку з чорною 
ікрою, і Ліліт віддала її в розпорядження маленького 
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сірого. Через мить тарілка була порожня і Ліліт наказала 
Гаагтунгру: — Відведи його на кухню та нагодуй. 

Після обіду Ліліт сказала Гаагтунгру, що відлітає в 
Ленінград, а його залишає в Москві. Гаагтунгр радісно 
кивнув головою, бо зрозумів, що екзекуцій не буде. 

— А де цей замірок? — запитала Ліліт про Сета. 
— Обжерся на кухні ікри та відпочиває, — відповів 

Гаагтунгр та облизався, бо підозрював, що Сета 
відгодовували для нього. 

— Нехай летить за мною, — сказала Ліліт, чим 
розчарувала демона, та злетіла в повітря. Вона взяла 
курс на Ленінград та неквапливо змахував крилами, а 
очима неспішно розглядала ліси та луки, що 
розкинулися внизу. Позаду пролунало безладне 
ляскання крилами, і Ліліт побачила поряд із собою 
змиленого Сета. Його політ нагадував пірнання 
поплавка на воді й Ліліт знову розвеселилася. Вона не 
стала гнати коней, а повільно ширяла у хмарах та 
ковзнула в сторону колишньої північної столиці. 
Незабаром з’явилися два шпилі, і Ліліт пізнала собори: 
Петропавлівський та Ісаакіївський. Ліліт обережно 
розкинула симпоти, але так і не виявила Маргіну. 

— Це тут, — принюхався та послужливо підказав 
Сет, й показав довгим кострубатим пальцем у бік 
набережної Неви. Він завмер в повітрі перед квартирою 
Маргіна на третьому поверсі. Обидві двері на балкон 
були відкриті й Ліліт наказала Сету вартувати на вулиці, 
а сама склала свої крила та м'яко приземлилася на 
балкон. Вона зазирнула в кімнату та побачила похмуру 
Маргіну, що сиділа біля ліжка дівчинки, яка розкинула 
чорні кучері по подушці. Туманний Кіт, що лежав на 
сусідній, відкрив очі та буркнув: — Вештаються тут всякі. 

Маргіна здивовано на нього подивилася, бо не 
бачила Ліліт, а коли озирнулася – здригнулася. 
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— Кіт, ти куди дивишся? — сказала Маргіна та 
розглядала Ліліт, бо не розуміла, що від неї очікувати. 

— Я тобі не сторожова собака, — резонно 
відповів Туманний Кіт, що й не думав вставати. 

— Здрастуй, Маргіна, — сказала Ліліт та 
запам'ятала кожну рисочку її обличчя. 

— Здрастуй Ліліт, — сказала Маргіна та вловила в 
голосі Ліліт якийсь надрив, тому щиро співчувала їй. 
Маргіна повела Ліліт на кухню пити чай, а по правді – 
поговорити, бо душа лікується тільки словом. Коли Ліліт 
трохи розслабилася, то попливла та виклала Маргіні, 
все як є, виключно з завдання Сатанаїла. 

— У Маріко немає рубіна, — трохи з докором 
сказала Маргіна, а Ліліт обняла її й почала мочити 
людськими сльозами та розповідала про те, що робив з 
нею Сатанаїл. Маргіна обхопила руками цей 
скривджений шматочок плоті, створений з примхи та 
закоханий у свого творця. Ліліт зазнала самі жахливі 
катування, але не втратила надію на те, що коли-небудь 
побачить прихильний погляд Світлоосяйного. 

— Всі чоловіки тварини! — вимовила Маргіна, 
щоб втішити Ліліт. 

— Найкращі чоловіки – це жінки! — відповіла Ліліт 
в тон Маргіни та обійняла її. Маргіна відвела її в 
спальню та поклала, як маленьку. Вона лягла поруч з 
нею та гладила її обличчя й витирала їй сльози. Вони 
повільно цілувалися, і Ліліт потихеньку відтанула та 
відновила свою знівечену душу. Вона обняла Маргіну, а 
потім заходилася цілувати її тіло, чим викликала в душі 
колишні спогади. Їх любовні ігри перервав Туманний Кіт, 
який нахабно та безцеремонно зупинився біля ліжка та 
повідомив: — Маргіна, тобі слід доглянути за дитиною. 

Кіт повернувся до Ліліт та менторським голосом 
повідомив: — А твій птах скоро здохне за вікном. 
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Маргіна кинулася до Маріко, а Ліліт з деякими 
докорами совісті згадала про Сета. Вона виглянула за 
балкон та побачила своє гаденя, яке ледь тріпотіло 
крилами та збиралося впасти на роззяв на вулиці. 

— Лети сюди, — сказала Ліліт, і Сет гепнувся на 
балкон. Розчаровані глядачі розбіглися та обговорювали 
між собою, що вони бачили – знівеченого орла, 
фарбованого пелікана, чи летючу мавпу. Кіт обурено 
подивився на Сета та запитав: — Він буде тут жити? 

— Не бійся, він котів не їсть, а тільки ікру, — 
заспокоїла його Ліліт. Сет, надмірно обласканий Ліліт, 
підтвердив її слова помахом голови, попри те, що жер 
будь-яке падло. 

— У Неві лососеві не водяться, — попередив 
Туманний Кіт та вирушив до Маргіні, яка заклопотано 
розглядала Маріко. Обличчя дівчинки покрилося потом і 
вона уривчасто дихала. Маргіна повернулася до 
Туманного Кота та наказала: — Перебирай клітинки. 

— Не допоможе, — спохмурніла Ліліт. 
— Чому? — запитала Маргіна. 
— На ній печатку Морті, — сказала Ліліт. 
— Хто така Морті? — запитала Маргіна 
— Душа формується протягом життя. Душа, 

насичена світлом може його втратити, а темрява в душі, 
поки людина жива, – очиститися. І тільки Морті вирішує, 
коли душа покине тіло, — сказала Ліліт та додала: — 
Можливо, я допоможу. Одягни на неї це. 

Ліліт витягла з-за пояса дімензіальну сіточку 
тварюки, убитої в Темряві та простягнула Маргіні. Та, 
прочитала заповнені гліфоми, здригнулася від жаху, але 
взяла себе в руки та все стерла, а записала туди образ 
Маріко. Маргіна накинула на дівчинку сіточку, зітхнула та 
з вдячністю сказала Ліліт: — Спасибі! 
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— Вам це не допоможе, — промовив чийсь 
роздратований голос, і перед ними з’явилася жінка та 
демонстративно показала косу в руці. 

— Чому? — запитала Маргіна 
— Я повинна її забрати, і суперечка тут марна, — 

жорстко сказала Морті. 
— Он воно як, — промовила Маргіна та відразу 

запропонувала: — Тоді забирай моє життя. 
— Твоє життя не можна, — сказав Туманний Кіт, 

що з'явився, — на твоєму житті – печатка Сонцесяйного. 
— А твоє життя мені й даром не потрібне, — 

сказала Морті та глянула на Ліліт, яка теж хотіла 
запропонувати своє життя. Сет, що поворухнувся, 
звернув на себе увагу та, під поглядами суддів, 
приречено промовив:  

— Забирайте мою, видно мені на роду написано. 
— Навіщо мені життя сірого! — обурилася Морті, 

немов її образили. 
— Тоді забери життя будь-якого перехожого, — 

запропонувала Ліліт. 
— Як ви мені набридли на цій Землі, — сказала 

Морті та повернулася до Маргіні: — За життя дівчинки ти 
мені віддаси те, про що не знаєш.  

Вона вистрибнула у вікно, та забрала життя у 
товариша Цибульського, що йшов перед будинком 
Маргіни. Його вона вибрала випадково і коли чекала на 
душу у Чистилища, то Морті набридло слухати 
компліменти кастрованого молодого Януса. «Що ж душа 
не поспішає в Чистилище?» — подумала Морті та 
кинула свої симпоти на Землю. Цибульського, що впав 
на тротуар, побачили жалісливі перехожі та 
зателефонували у швидку допомогу, яка забрала його, 
вже мертвого, в морг. Через деякий час Цибульський 
ожив та відправився в прозекторську, щоб забрати 
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паспорт. По дорозі його зупинила дама, яка, для 
залякування, взяла в руки косу. 

— Впізнаєш? — запитала вона у безпаспортного 
Цибульського. Товариш Цибульський знав, з ким мав 
справу, тому повідомив він солодким голосом: — 
Вибачте мені, шановна Морті, але на мені відбиток 
дімензіальної сіточка, так що мені поки рано, — чим 
розлютив даму до шаленства. Вона забрала життя двох 
санітарів, що смоктали палену горілку, куплену поруч в 
пивному кіоску, та сама віднесла їх душі в Чистилище. 

— Беріть, — сказала вона та віддала душі в руки 
горбатого Януса. Той не сказав ні слова та кинув душі на 
зелений промінь Чистилища. Душі санітарів вирушили 
до Аваддона, який смикнув ланцюг та скинув грішників у 
Темряву пекла. В будинку Маргіни не чекали, що Морті 
повернеться так швидко, та остовпіли, коли вона стала 
на порозі кімнати. Маріко вже ожила та гасала по кімнаті 
за новою іграшкою – Сетом, а за нею несхвально 
спостерігала Маргіна, яку заспокоювала Ліліт, що 
переконувала її, що звір зовсім ручний. 

— Я прийшла за тим, що ти мені обіцяла, — 
сказала Морті та простягла руку до Маріко: — Віддай 
Рубін Милосердя. 

— Морті, у нас немає рубіна, — м'яко сказала 
Маргіна. 

— Вона знає, — сказала Морті та пильно 
подивилася на дівчинку й додала: — А не то, заберу 
ваші життя! 

Маріко запустила руку під матрац та витягла 
ганчірочку, яку віддала Морті. Та розгорнула шматочок 
тканини, і на світ з'явився Рубін Милосердя. Всі 
заворожено дивилися на яскраво-червоний камінчик, 
блискучий під світлом люстри, а Морті повісила його 
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собі на шию. — До побачення, — сказала вона й 
розтанула в повітрі. 

— Він весь час був у тебе і ти мовчала? — 
повернулася Маргіна до дівчинки. 

— Я боялася, що ти мене кинеш, коли отримаєш 
рубін, — сказала Маріко та опустила голову. Але 
пригоди на цьому не закінчилися, бо на порозі з'явився 
асасин Хасан ібн аль-Каїн, який вкрадливо промовив:  

— Я чув, що у вас є рубін? Вам краще віддати 
його мені. 

Всі засміялися, а Сет розтягнув свою пащу до вух 
та заковтнув Хасана. 

— Виплюнь, у тебе буде нетравлення шлунку, — 
сказала Ліліт та додала: — І не смій більше жерти 
людей, ... поки я не скажу. 

Щоб не травмувати оточення непривабливим 
виглядом злегка перетравленої їжі, Сет вийшов на 
балкон та позбавився від їжі, яка швидко втекла вздовж 
вулиці. 
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Реплікація дев’ята. Маріко 

— Мені пора! Прощатися не будемо! — сказала 

Ліліт та вилетіла у вікно. Сет збурив крилами повітря, 
немов джміль та кинувся за нею. 

— Ні, ви бачили! — обурилася Маргіна та 
здогадалася: — Так це, що, Ліліт підступала до мене із-
за Рубіна Милосердя? 

Уражена низькими моральними засадами своєї 
подруги, вона вивела нову сентенцію: «Всі жінки – 
сволота! Кращі з них – коти!» Яким боком туди потрапив 
Туманний Кіт, Маргіна не могла сказати, ймовірно, 
спинилася на ньому поглядом. 

— Кіт, у нас вкрали рубін, — звернулася вона до 
нього, але Туманний Кіт, ніби це його не торкалося, 
продовжував лежати на дивані. 

— Ти це спеціально влаштував? — здогадалася 
Маргіна, але Маріко її зупинила: — Деда, він же був з 
нами! 

— Від цього кота всього можна чекати, — зробила 
висновок Маргіна та вивела новітню сентенцію: «Всі 
коти – сволота! І кращі з них – кішки!» «Як на зло, немає 
жодної знайомої кішки», — подумала Маргіна та стала 
витоптувала місце, щоб лягти. Маріко побачила та 
сказала: — Мамо, ти навіщо стала кішкою? 

Маргіна подивилася на себе з боку та побачила, 
що коли розмірковувала, то сама перетворилася на 
кішку. «А ти казала, що немає знайомої кішки!» — 
пролунав у голові Маргіни єхидний голос кота. Поки 
Маргіна порпалась зі смислами своїх сентенцій та 
раділа одужанню Маріко, Ліліт давно покинула 
Чумацький шлях, юо скоротила дорогу через кільце 
реплікації. Ставки підвищувалися, то Ліліт, щоб не 
засвітитися, підставляла Сета, який довірливо простягав 
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свою довгу лапу для реєстрації мандрівника. Як і 
очікувала Ліліт, перед Чистилищем вона виявилася 
першою. Морті тягла наступну мертву пару, щоб 
очистити душу в Чистилищі та відправити по 
призначенню. Зазвичай вона робила це дистанційно та 
не афішувала себе, але в цьому випадку Морті 
спеціально з'явилася перед братами Янус. На шиї у неї 
красувався Рубін Милосердя, і Морті вважала, що в 
цьому випадку цей предмет знаходиться на місці. 

— Привіт, дволикі! — проспівала Морті, трохи 
хизувалася та кокетливо запитала: — Як я виглядаю? 

— Чудово! — пропищав кастрований Янус, а 
горбатий Янус схвально крякнув. Морті їм посміхнулася, 
чого ніколи не робила у своєму нескінченному житті. 
Невідомо, з чиєї волі вона стала рефері в одвічній 
суперечці Сатанаїла та Світлоосяйного, але завжди 
виглядала жінкою суворої, і той, хто зустрічав її вперше, 
не одразу міг визначити її статеву належність. 
Залишалося загадкою, чим обумовлено її дивне 
прагнення звернути на себе увагу, мабуть, в мертве 
море її існування хтось випадково впустив камінчик, що 
відновив її жіночу сутність. Несподівано для всіх перед 
ними з'явився Сет, який нахабно зірвав Рубін 
Милосердя з шиї оторопілої Морті. Сет, що зробив такий 
блюзнірський вчинок, розкрив свою величезну пащу та 
проковтнув Морті разом з косою, яку вона елегантно 
тримала в лівій руці. 

— Всім привіт! — сказала Ліліт, яка з'явилася з 
мороку, який сама ж і створила, але брати Януси не 
озирнулися до неї та не відповіли, вражені тим, що 
трапилося. 

— Яка дрібничка! — вигукнула Ліліт, висмикнула з 
лап Сета Рубін Милосердя та сказала при цьому:  

— Ти мені його подарував, так, милий? 
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— Так, — розплився в усмішці Сет та гикнув, бо 
Морті в його шлунку не збиралася бути перевареною. 

— До побачення, хлопці! — махнула рукою Ліліт 
та попрямувала до Аваддона. Той спостерігав за нею 
здалеку й без слів відкрив пекло. Ліліт не поспішала, 
коли попливла до Сатанаїла, бо відчувала певне 
задоволення від того, що кине в обличчя свого тирана 
цей рубін. Настрій відразу став глузливо-нахабний та 
переможний, тому Ліліт не дерла огидні морди демонів 
по шляху прямування, а тільки всім усміхалася. Пекельні 
тварюки спостерігали її настрій, відпускали їй услід 
сальні жарти, що в даному місці на кшталт компліменту. 
Коли вона здалеку побачила темну сферу Сатанаїла, то 
підтягнулася, але все одно не могла зупинити тремтіння 
в тілі. Її відразу пропустили до Сатанаїла. Вона не сміла 
підіймати на нього очі, бо він цього не любив, але 
осміліла та голосно вимовила: — Я принесла тобі Рубін 
Милосердя! — та сама дивувалася твердості свого 
голосу. Сатанаїл підняв свої важкі повіки, розглядав 
Ліліт та рубін на її грудях. Він задоволено гмикнув та 
вимовив з явним глузуванням: — Я завжди вважав, що 
маленька прочуханка сприяє ретельності в роботі 
співробітників, — та покликав до себе дрібного писаря 
біса: — Принеси мені рубін! 

Біс кинувся до Ліліт та ледь не відірвав їй голову й 
потягнув міцний ремінь на якому висів рубін. Ліліт 
виплуталась з зашморгу та побачила, як біс затиснув в 
руці Рубін Милосердя та помчав до Сатанаїла. Ліліт 
охопив непевний сумнів. Щось неправильне вона 
спостерігала, а зміркувати, що, не могла. Ліліт охопила 
тривога і м'язи самі собою напружилися, а вона 
заціпеніла від відчуття своєї беззахисності. Сатанаїл 
довго вертів в руках Рубін Милосердя, а потім кинув у 
неї та потрапив прямо в лоб. 
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— Що ти мені принесла? — рівним голосом 
спитав Сатанаїл, але вона знала, що за цим буде вибух і 
їй знову не поздоровиться. Болів від удару лоб, а спина 
похолола від поту до самого хвоста, який мимоволі 
смикався в різні боки, немов підпорядковувався не Ліліт, 
а інший сутності. 

— Ру-рубін, — мало не стала заїкою Ліліт, яка 
стискала в руці червоний камінчик та догадалась про те, 
що слід було перевірити раніше, а Сатанаїл промовив: 

— Ти принесла дурницю, йди та не повертайся, 
поки не знайдеш мені справжній Рубін Милосердя. 

Щаслива, що так легко відбулася, вона помчала з 
чорного кулі, немов за нею гналися послані Сатанаїлом 
біси. Мерзенна тварюка, яка потрапила її на дорозі, 
поплатилася життям, а Ліліт на ній розрядилася люттю, 
бо з жорстокістю розквасила їй морду. Найближчі сусіди 
не дали перепочинку тварюці й, поки вона приходила в 
себе, зжерли її з тельбухами. «Що я роблю!» — 
жахнулася Ліліт, але розрядка її заспокоїла і в голові 
промайнула думка: «З вовками жити...» Те, що її 
підставили, вона вже зрозуміла, але не вирішила, хто. 
Першою, кого Ліліт запідозрила, була Маргіна, яку вона 
вважала подругою, бо їй довіряла свої думки. Гіркота від 
зради найдошкульніша і Ліліт горіла всередині та 
придумувала для Маргіни витончені кари, одну 
жахливіше іншої. «Дівчисько її отрую, щоб довго 
мучилася!» — злилася Ліліт, бо знала схильність 
Маргіни співчувати дітям. Вона згадала, як Маріко 
майстерно розіграла виставу, а Маргіна так природно 
висловила здивування тим, що рубін знаходиться у 
дівчини. Хто б довірив цій малечі зберігати таку 
реліквію!? Коли вона опинилася біля Аваддона, то 
штовхнула його плечем, і бідний ангел полетів вниз, 
куди йому, слава Богу, не годиться. Ангел змахнув 
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крилами та вибрався на край Світу, а розлючену фурію 
проводив розлюченим поглядом. Кастрований Янус 
відразу заткнувся, бо побачив вираз обличчя Ліліт, 
інакше його б кастрували вдруге, а старий Янус мовчав 
та проводжав Ліліт співчутливим поглядом. До того часу, 
поки Ліліт повернулася, ситуація у Сета та Морті 
змінилася: дама витягла свою косу, розсікла черево 
Сета та вибралася на волю. Підійшла Ліліт побачила, 
що Морті кришить Сета, як салат, на дрібні частини.  

— Ти ображаєш хлопчика, забери свою іграшку, — 
сказала Ліліт та простягла Морті рубін. Та схопила рубін 
та недовірливо його розглядала, а потім подивилася на 
Ліліт та мстиво повідомила: — Ми з тобою більше не 
друзі! 

Ліліт не пам'ятала, щоб вона коли-небудь 
дружила з Морті, але не стала їй перечити, щоб не 
наживати ворогів. Тому показала на купку плоті Сета та 
примирливо сказала: — Прости його, нетяму, — після 
чого подивилася на Морті, яка повісила рубін на шию та 
додала: — Тобі дуже йде! 

Бліде обличчя Морті спалахнуло і вона 
почервоніла та сказала: — Спасибі! — від чого й Ліліт 
заспокоїлася, а Морті запитала, точно вони давні 
подруги: — Ти звідки й куди?  

— Це Сатанаїл послав мене за Рубіном 
Милосердя, — зізналася Ліліт та лукаво додала: — Але 
я йому камінчик не віддала! 

— Спасибі! — ще раз промовила наївна Морті й 
додала: — Я цього не забуду! — та віддано заглянула в 
очі Ліліт. Вони притулилися одне до одного й Ліліт 
пошкодувала Морті, нікому не любу, яка мужньо несла 
на своїх тендітних плечах печатку самотності. 
Прощалися вони вже друзями і Ліліт, навіть, пустила 
сльозу, бо розчулилася своїм станом. Вони помітили 
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Сета, що ожив, який розмазував своєї довгою долонею 
соплі по щоках, а з його очей, які з розчуленням 
дивилися на них, котилися великі сльози. Така картина 
зворушила Морті, тому, на додачу, вона пробачила й 
Сета. Морті взяла за шкірку душі, які супроводжувала, та 
вирушила далі по сірій безмовності. Вона захоплено та 
пошепки говорила про себе: «Боже, які люди! Які люди!» 
— а мала на увазі дивну Ліліт та не менш бадражного 
сірого Сета. 

*** 

У п'ятому класі школи номер сто дев'яносто три 

маленький фурор – на уроці німецької мови з'явилася 
нова вчителька. Епітет «нова» не повною мірою передає 
те враження, яке вона справила на учнів та учениць, 
особливо на перших. На відміну від інших викладачів, 
нова вчителька своїм виглядом нагадувала школярам 
про те, що між чоловіками та жінками існують статеві 
відмінності. Варто було вчительці зайти в клас, як вона 
посміхнулася та сказала: — Guten Tag.  

Клас відповів цвинтарною тишею, бо, крім того, 
що не знали, як відповісти, всі учні втратили здатність 
говорити. В цій тиші слова Вовки пролунали, як гуркіт 
грому в ясний день: — Guten Tag. 

— Приємно, що хтось із вас знає, як потрібно 
вітати вчителя, — сказала фея, що з'явилася в класі, та 
повідомила: — Мене звуть Лілі Мойсеївна. 

З Вовкою народ збирався розібратися на перерві, 
щоб не випендрювався перед новою «німкенею», а поки 
всі витріщалися на вчительку, точніше, на її дивовижні 
форми. З того дня, як з'явилася нова вчителька, Вовку 
потягнуло в школу, а уроки німецької не пропускав, 
якщо, навіть, хворів. Нова вчителька допомагала 
здійснити його мрію – стати міжнародним розвідником, 
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тому Вовка вперто повторював німецькі дієслова, в усіх 
майбутніх та минулих часах. Вчителька була 
милостивою до Вовки та заохочувала його прагнення 
вивчити німецьку мову, яка, щоправда, давалася йому 
важкою працею. Ілля Лазарович Цибульський, помітив, 
що Вовка після школи розмовляє з новою вчителькою, 
придивився до неї та жахнувся: — Не смій з нею 
спілкуватися та краще зміни школу. 

Вовка пропустив слова колишнього наставника 
повз вуха та вперто повідомив йому: «Я сам вибираю, з 
ким мені спілкуватися». Після цього, варто було йому 
побачити Цибульського, Вовка завжди переходив на 
інший бік вулиці. Щоб не втрачати час дарма, 
Цибульський сів у дванадцятий трамвай та попрямував 
у бік річки Охти в район Порохових, де знайшов відділ 
кадрів одного надзвичайно похмурого закладу та 
попросився на кафедру фізичної підготовки. Полковник 
КДБ скептично погортав трудову книжку та повідомив, 
що штат укомплектований. Товариш Цибульський 
заперечив та сказав, що після знайомства, його 
обов'язково візьмуть понад штату. Полковник подзвонив 
внутрішнім телефоном та переговорив з кимось, а потім 
скептично повідомив: — Йдіть у спортзал, а потім 
зайдете за документами. 

Коли Цибульський увійшов в спортзал, курсанти 
вищої школи КДБ працювали парами. Викладач у 
спортивному костюмі подивився на мішкуватий фігуру 
товариша Цибульського та з усмішкою запитав:  

— Що ви можете нам показати? 
— Бій з п'ятьма суперниками, — сказав товариш 

Цибульський таким упевненим голосом, що викладач не 
став сперечатися, а покликав п'ятірку здорових хлопців 
та пошептався з ними. 
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— Може, вам варто переодягнутися? — з 
усмішкою запитав викладач, але Цибульський негативно 
похитав головою. Як розумів викладач, Цибульський, то 
«мішок» для биття, який вийшов на середину залу, а 
молоді дебіли з посмішкою чекали старого козла, щоб 
поламати йому всі кістки. Ситуація швидко змінилася, бо 
коли молоді шакали кинулися на жертву, то полетіли в 
різні боки. Збентежений молодняк швидко підвівся та 
знову кинувся на товариша Цибульського, але, через 
загальну неузгодженість, курсанти знову полетіли на 
підлогу. 

— Щоб перемогти одного суперника, не потрібно 
його недооцінювати, — сказав товариш Цибульський, — 
крім того, не можна діяти хаотично, ви тільки заважаєте 
один одному. 

Після короткої лекції курсанти пошепталися і вже 
не кидалися навмання, але все одно, незабаром 
опинилися на підлозі. 

— Ще одна спроба, — повчально сказав товариш 
Цибульський, — перш за все, думайте головою, що буде 
робити супротивник. 

Коли, після кількох спроб, Цибульського, все ж, 
повалили, він посміхнувся та сказав: — А тепер уявіть 
на моєму місці навченого та молодого супротивника.  

Курсанти важко сопіли та мовчали. 
— Хороший урок, — сказав викладач, — всім 

займатися парами. 
Він простягнув руку товаришеві Цибульському та 

представився: — Мене звати Аркадій Іванович, — 
викладач примружив очі та запитав: — Де довелося 
служити? 

— Певний час працював президентом країни, — 
зізнався товариш Цибульський. Аркадій Іванович жарт 
зрозумів та схвально кивнув головою – в даній структурі 
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ділиться особистим не прийнято. Цибульський отримав 
роботу та потягнулися буденні дні. Одного разу у нього 
трапився конфуз. Цибульський спостерігав за Вовкою і 
новою вчителькою німецької мови та  потихеньку йшов 
ззаду, коли його зупинили окриком: — Ви?! 

Цибульський озирнувся та побачив матір Вовки, 
яка в усі очі дивилася на нього та запитала: — 
Повернулися з Місяця? Ви заберете нашого хлопчика? 

— Ви думаєте, що я батько Вовка? — запитав 
Цибульський та пояснив: — Я його брат. 

Марією Іванівною з тривогою запитала: — Ви 
заберете Вовку? 

Цибульський витягнув своє посвідчення з написом 
«КДБ СРСР», відкрив його та показав свою фотографію. 

— На жаль, за родом своєї служби, я не можу 
дати Вовці те, що можете ви – свою любов. Тому я 
вдячний вам, а сам, коли буває хвилинка, доглядаю за 
Володею, бо про це мене попросив він, — 
Цибульськийзробив наголос на слові «він» та  закотив 
очі в небо. Марія Іванівна зрозуміла, що батько Вовки з 
Місяця не повернеться та трохи заспокоїлася. 

— Вам не здається, що дружба з молодою 
вчителькою завдасть шкоди Вовці? — промацав ґрунт 
Цибульський, але Марія Іванівна почала хвалити 
вчительку та називала її не інакше як Лілі Мойсеївна. 

— Лілі... Лілі... — задумався про своє 
Цибульський, а на німе запитання Марії Іванівни відповів 
простим поясненням: — Я знав її раніше, як Ліліт. 

Коли мати догнала парочку й розлучила 
засмученого Вовка з вчителькою та забрала його 
додому, Цибульський простежив Ліліт до набережної 
Мойки. Ліліт неквапливо крокуювала до Синього мосту, 
де звернула праворуч, перетнула вулицю Герцена та 
зникла в готелі Асторія. Цибульський показав своє 
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посвідчення, тому швидко дізнався від портьє, що 
чарівна дівчина поживає в кутовій кімнаті на третьому 
поверсі, з балкона якого приємно привітатися з конем 
Миколи I. На подив товариша Цибульського, номер 
зареєстрований на прізвище Буранова. Коли 
Цибульський про це дізнався, то похолов. Не далі, як 
сьогодні, полковник Буранов уважно розглядав його 
справу та розпитував про те, звідки він знає бойові 
мистецтва. Цибульський збрехав, що вивчився у 
партизанському загоні на болотах Білорусії, але 
полковник поцікавився, чому участь у партизанських 
загонах не зафіксована у справі. Зрештою, полковник 
відпустив Цибульського, але те, що він приятелює з Ліліт 
– насторожує. «Ліліт думає, що Вовка щось знає про 
рубін!» — подумав Цибульський та припустив: «А, може, 
вона права?» Цибульський не полінувався та присів на 
огорожу пам'ятника Миколі I та спостерігав обидва 
виходи з будівлі готелю. Його чекала нагорода за 
передбачливість – години через три Ліліт вийшла з 
готелю та покликала таксі. Цибульський зловив машину 
та сів їй на хвіст, поки таксі не зупинилося біля Тучкова 
моста. Цибульський показав посвідчення 
незадоволеному шоферові, який відразу з вереском 
розвернувся та поїхав назад, а сам перейшов вулицю, 
але у двір до Ліліт заходити не став, щоб не виявити 
себе завчасно. Накрапав дощ і Цибульський став під 
балконом та терпляче чекав виходу Ліліт. 

— Ти повернулася? — запитав дивно знайомий 
голос, але товариш Цибульський не зміг визначитися, 
хто говорить. 

— Тобі не подобається, що я повернулася? — 
запитала інша жінка на балконі. Цибульський впізнав 
голос Ліліт та втиснувся в стінку, щоб його не виявили. 
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Він одразу згадав, як кілька днів тому втратив під цим 
балконом свідомість. 

— У нас більше немає рубіна, ти сама знаєш, що 
його забрала Морті, — сказала інша жінка, і 
Цибульський згадав її голос – він належав Маргіні. 
Відразу згадалися самі бридкі моменти життя на планеті 
Тімуріон та роль цієї жінки у долі Цибульського.  

— Ти думаєш, що я повернулася з-за рубіна? — 
запитала Ліліт. 

— А навіщо ж іще? — з сарказмом сказала 
Маргіна, і Цибульський наживо представив її обличчя, 
прикрашене усмішкою. 

— Щоб сказати тобі, що рубін фальшивий, — 
примирливо сказала Ліліт. 

— Я тобі не вірю, — сказала Маргіна, а Ліліт їй 
відповіла: — Тоді бувай! Світлоосяйний використовує 
тебе та викине, як мене! 

Вгорі заплескали крила, і Цибульський побачив 
тінь, що метнулася по тротуару. Коли він підняв голову, 
то побачив, що дощик скінчився, а Ліліт темної пташкою 
летіла в небі. 

— Деда, Ліліт, що, полетіла? — запитав дитячий 
голос на балконі. Щось знайоме майнуло в голові, але 
Цибульський не став копирсатися у своїй пам'яті, а 
вирушив додому. 

*** 

Через кілька днів справжнім сюрпризом для 

Маргіни та Маріко став приліт бабусь Метехі. Коли 
Букринда, Мокринда та Кукринда по черзі з'явилися на 
балконі, то справили враження не тільки на Маргіну, але 
вразили своєю екстравагантністю перехожих на 1-й лінії 
Василівського острова та вулиці Кадетській. Маргіна 
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глянула на кота та побачила, що той зовсім не 
здивований прибуттям бабусь, тому обурилася:  

— Кіт, паразит, ти не міг мене попередити? Чим я 
їх годуватиму — прошипіла Маргіна на вухо Туманного 
Кота, але він буденно повідомив: — Їм достатньо жмені 
зерна, крім того, вони ненадовго. Маргіна хотіла 
повідомити йому, що у них немає «достатньої жмені 
зерна», бо ніякого зерна вони не тримають, але кіт її 
ігнорував, бо забрав бабусь, повів їх у свій «кабінет» та 
закрив двері. Маргіна послала Маріко в магазин, а сама 
витягла з новітнього холодильники «Зіл» шматок м'яса 
та почала його катувати, бо виливала на нього обурення 
котом.  

Коли бабусі закінчили розмову в кабінеті, Маргіна 
вже приготувала плов, бо використала свою 
дімензіальну сіточку для прискорення процесу, а Маріко, 
яка повернулася з магазину, накрила стіл новою 
скатертиною. Бабусі потискали Маріко, подарували їй 
три бляшані коробочки з льодяниками «Монпасьє» та 
чинно сіли за стіл. Їли бабусі манірно, але неохайно, що 
не дивно з їх величезними носами. Коли вони пообідали, 
то коротко попрощалися та вилетіли у вікно, а у 
приміщенні залишили запах цвілі та старих речей. 
Маріко помахала на прощання рукою та не помітила, що 
за бабусями полетіли сірі тіні, які притискались до самої 
землі та були непомітні навіть в сонячний день.  

— Навіщо вони прилітали? — запитала Маргіна, 
але кіт останнім часом став противним до жаху та тільки 
сказав: — Доповідали про побачене. 

— Туманний Кіт, що за секрети?! — обурилася 
Маргіна, але кіт її ігнорував, відвернувся та нічого не 
сказав. «Скотина!» — обурилася Маргіна та почула в 
голові противне: «Взаємно!» 
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— Ніяких секретів немає, — сказала Маріко, — я 
думаю, що наш кіт віддав рубін усвідомлено, — вона 
втупила в Туманного Кота зіниці своїх зелених очей й 
Маргіна, по виду кота, зрозуміла, що дівчинка права. 

— Мені здається, що наш рубін – фальшивка, щоб 
збити зі сліду. Якщо аналізувати те, що писав Гуго де 
Монтегю, — продовжила Маріко, — то справжній рубін 
запросто міг опинитися у Дюдона де Компса, або у 
Марії, що пішла з Раймондом де Торном. Крім того, 
невідомо, що далі сталося з моїми родичами та куди 
подівся госпітальєр Жан ле Мен. 

— Вустами мудрого немовляти говорить істина, — 
знущався кіт, але Маргіна його ігнорувала, подивилася 
на Марікота та сказала: — А ще невідомо, звідки взявся 
фальшивий Рубін Милосердя? 

— Деда, ти думаєш, що я його підмінила? — 
запитала Маріко. 

— Ти могла його виготовити, — сказала Маргіна. 
— Як?! — остовпіла Маріко. 
— На тобі дімензіальна сіточка, що ти можеш 

зробити що завгодно, — сказала Маргіна, але побачила 
подив у очах Маріко та додала: — Ти могла це зробити 
мимоволі! 

— Деда, я не вмію користуватися твоєю сіточкою! 
— вигукнула Маріко та подивилася на Маргіну, а 
Туманний Кіт єхидно повідомив: — Давно пора навчити 
дівчинку, раптом їй загрожує небезпека. 

«Мене ж зробили винною...» — сумно подумала 
Маргіна та стала навчати Маріко управління сіточкою. 
Дівчинка виявилася здібною ученицею та не нила, як 
Маргіна, коли розпливлась калюжею на підлозі, а 
реготала, поки не захлиналася. Пару раз сіточка 
приймала форму тварини, в якої її відібрали, і Туманний 
Кіт порекомендував зберегти в гліфомах цей образ, щоб 
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відлякувати тих, хто ризикне напасти на Маріко. Коли 
Маріко випробувала крила у тварюки, то захотіла 
політати й Маргіні нічого не залишалося, як схопити її та 
перенести на мис Лисячий Ніс, якомога далі від 
Ленінграда. Навчання відбувалася з перемінним 
успіхом, але Маріко не скаржилася. Коли вона з 
вереском врізалася в землю, то виліпила з безформної 
купи своє обличчя та сказала, мабуть, по-грузинськи:  

— Траки лапораки 
— Що ти сказала? — запитала Маргіна, а коли 

прочитала думки в голові Маріко, то обурено сказала: 
— Не смій лаятись! 
Маргіні вже набридло навчання, але Маріко була 

невтомна, так що поверталися додому вже при світлі 
зірок. Маріко розглядала вогні внизу та небосхил над 
головою й захоплено вигукнула: — Боже, яка краса!  

*** 
Все складалося, як у чарівній казці. Вже не Вовка, 

а Володя закінчив десятий клас спеціалізованої школи й 
Ілля Лазарович Цибульський попередив, що його 
приймуть у Ленінградський державний університет. 
Цибульський працював у школі КДБ викладачем та 
домовився з ким потрібно про прийняття перспективного 
спортсмена. Спортсменів – хоч греблю гати, але від 
рекомендації товариша з КДБ декан відмахнутися не міг. 
Як не хотілося Володимиру залежати від старого 
пердуна Цибульського, але іншого шляху у нього не 
залишилося – оцінками він не відзначився, а сподіватися 
на те, що складе всі іспити на відмінно – чиста утопія. 

Влітку команду везли на змагання по дзюдо в 
Тбілісі і Володя зрадів, що зможе здійснити й другу мрію 
– знайти Рубін Милосердя та стати безсмертним. 
Володя любив фантазувати, що він зробить, коли стане 
безсмертним, та у своїх майбутніх конфабуляціях 
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уявляв себе не менше, ніж царем або Господом Богом. 
Для цього слід було заїхати в Метехі та понишпорити 
біля фундаменту церкви Успіння Пресвятої Богородиці, 
де він викинув закривавлений рубін. Від спогадів рука 
стала мокрою, як тоді, і Володько швидко витер її об 
штани. Їхати в Метехі не хотілося, бо його могла 
побачити колишня мати, а ще гірше – вітчим, але 
Володя розмірковував тверезо та подумав, що зараз 
легко з ним впорається. «Йому морду наб'ю!» — з 
деякою бравадою вирішив свої душевні метання 
Володька. 

Він набрався нахабства та почекав Цибульського 
у школи КДБ й попросив у нього грошей, а пояснив йому, 
що їде на змагання в Тбілісі. Своїх він не мав, а те, що 
заробляли батько та мати, ледь вистачало на життя. На 
його подив, Цибульський щедро обдарував його, 
буркнув при цьому: «Не звикай!» — чим викликав у 
Володька зворотне бажання – при необхідності, брати 
гроші без докорів сумління. Змагання були так собі, 
залікові, і коли у Володьки намітилося вікно, він 
попросив свого товариша прикрити його, хоча нічого не 
пояснив, а сам поїхав у Метехі. Автобус зупинився біля 
базару, поруч з церквою і Володька вийшов останнім, 
щоб не впадати в очі. На вулиці, в полуденну спеку, 
було безлюдно, і Володька полегшено зітхнув та 
попрямував до церкви, що височіла неподалік, над 
деревами. Двері в церкву було закриті й Володька 
потупив погляд та обійшов навколо неї, але уважно 
розглядав фундамент та пожухлу траву.  

Обхід нічого не дав і Володька спробував 
пригадати, де він перебував, коли упустив цей 
злощасний рубін. Пам'ять давно викинула цей епізод зі 
свого нутра, а натомість пропонувала обличчя Маріко на 
березі та кров, що цівкою ллється зі скроні. Володька 



Реплікація дев’ята. Маріко 
 

282 

рішуче себе поборов та знову пройшовся уздовж стіни, 
поки не помітив якийсь прутик, що стирчав з щілини у 
фундаменті. Володимир потягнув його та зрозумів, що 
знайшов те, що шукав – це був ремінець від рубіна. 

— Ось, значить, навіщо ми їздимо в Метехі! — 
сказав голос за спиною і Володька пізнав його – він 
належав асасину Хасану. Володька повернувся до 
нього,  схопив його за руку та хотів перекинути через 
спину, а сам полетів на землю.  

— Тебе ще цього не навчили? — з усмішкою 
запитав Хасан та придавив коліном шию. Вільною рукою 
він потягнув ремінець з щілини, але вони обидва були 
розчаровані – на кінці, крім вузлика, нічого не 
знаходилося.  

— Мушу тебе засмутити, шукач чужих скарбів, — 
повчально сказав Хасан, — той рубін, який ти шукаєш, 
вже знайшли, але він підроблений. 

— Є і справжній? — запитав Володько, хоча в 
його положенні питання не ставлять. 

— Є, — поблажливо сказав Хасан, — тільки 
навряд чи тобі там щось світить. Бійся рудого кота та 
старих знайомих.  

Хасан відпустив Володьку, струсив прилиплу до 
штанів соломинку та пішов геть. Володька віддихався, а 
потім відправився на зупинку автобуса, хоча чекати 
довелося до вечора. Невидима Лілі Мойсеївна, шкільна 
вчителька Володьки, забрала від нього свої симпоти та 
з’явилася перед церквою. Вона накинула на голову 
квітчасту хусточку та дійшла до околиці, а потім 
пурхнула в повітря. «І тут не везе!» — подумала вона та 
взяла курс на місто Ленінград.  

*** 
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Маргіна бачила дивний сон. Як ніби вона лежала 

нерухомо, наче паралізована, а навколо мчалося життя. 
Сонце сходило та гасло, відкидало тінь від віконної 
рами, яка потай повзла по підлозі, як змія. По хаті 
носилося Маріко та Туманний Кіт, то зникали, то 
з'являлися, як у мультфільмі. Кілька разів з'являлися 
бабусі, Букринда, Мокринда та Кукринда, але швидко 
зникали, немов їх з кімнати висмикувала чиясь рука. 

Маргіна встигла помітити, що в кімнаті кілька разів 
поміняли меблі, а інше оточення було таким 
швидкоплинним, що вона не встигала його розгледіти та 
звикнути. Так само дивно зростала Маріко, яка швидко 
перетворилася на красуню, та стала трохи не схожа на 
себе. Несподівано в кімнаті завертівся якийсь тип, який 
часто присідав біля ліжка та щось розповідав високим 
ляльковим голосом, але Маргіна нічого не могла 
зрозуміти. Один раз, коли вдома нікого не було, з'явився 
дивний тип східної зовнішності, в якому вона пізнала 
Хасана. Він довго, як вона могла судити, її розглядав та 
слухав серце і підіймав повіки, бо не розумів того, що 
Маргіні для зору очі не потрібні.  

Коли він зник, Маргіна не помітила, бо на неї, час 
від часу, накочувався морок, що занурював все в пітьму. 
Темрява рилася в голові Маргіни, і їй довелося 
відкривати всі гліфоми, бо морок робив це болісно. 
Найдивніше те, що сон вона забула, коли вранці 
відкрила очі та відвернулася від променя сонця, який 
лоскотав їй щоку. Вона присіла на ліжко та пошукала 
ногами по підлозі, але не виявила улюблені капці. Вона 
встала на ноги, відчула запаморочення та збагнула 
відмовитися від людських відчуттів, бо впала б на 
підлогу. «Що зі мною відбувається?» — подумала вона 
та згадувала, що з'їла вчора. Пам'ять послужливо 
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підказала, що нічого і Маргіна перевірила дімензіальну 
сіточку – чи все з нею гаразд? Її дімензіальній перевірці 
завадили, бо у кімнату увірвався незнайомий тип з 
ключами в руках. Він з відкритим ротом дивився на неї, 
бо, мабуть, не очікував, що у квартирі хтось є, і Маргіна 
приліпила його до стелі, бо підозрювала, що це злодій. 

— Давно цим промишляєш? — запитала Маргіна, 
але її писклявий голос зовсім не налякав лиходія. Злодій 
сіпнувся та намагався звільнитися, але у нього нічого не 
вийшло. 

— Три роки, — сказав юнак, і Маргіні здалося, що 
вона вже чула цей голос. 

— Рецидивіст! — оголосила вирок Маргіна та 
запитала: — Що з тобою будемо робити? 

— Віддайте мені вашу дочку! — сказав розбійник 
та поправив круглі окуляри на носі.  

— Ти зовсім знахабнів! — обурилася Маргіна: — 
Такого пройдисвіту, як ти, я не те що дочку, а облізлого 
кота не довірю! 

— Мабуть, мова йде про мене, — сказав 
Туманний Кіт, який з'явився на порозі разом з 
незнайомою дівчиною з важкими сумками в руках. 

— Це хто з тобою, — запитала Маргіна, — мабуть, 
спільниця злодія? 

— Так, спільниця, — сказала дівчина та 
посміхнулася й поставила сумки прямо на підлогу. Вона 
нахабно обняла Маргіну та тихо вимовила на вухо: — Як 
я рада тебе бачити, деда! 

— Яка я тобі деда?! — обурилася Маргіна та 
озирнулася до рудої досконалості: — Кіт, що 
відбувається? 

— Мене звати Тарас, — басовито обізвався 
окулярик під стелею, і Маргіна згадала, де його чула – 
ляльковий голос уві сні! «Так це було не уві сні?» — 
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гарячково подумала Маргіна, бо не розуміла, як таке 
могло з нею статися.  

— Почекай ти з Тарасами, — відмахнулася 
Маргіна від юнака на стелі та уважно розглядала 
дівчину. Вона дивно когось нагадувала і Маргіна взяла в 
руки обличчя дівчини та здогадалася: — Ти Маріко? 

— Впізнала! — радісно вигукнула дівчина та 
обняла Маргіну, яка зовсім її не впізнала. 

— Кіт, поясни? — попросила Маргіна та жалібно 
дивилася на Туманного Кота. Той, як завжди, бухнув їй в 
голову всю інформацію, і вона присіла на ліжко, щоб не 
впасти. Те, що вона дізналася, убило її. 

— Туманний Кіт, це ти таке зі мною зробив? — 
запитала вона, вражена тим, що з'ясувала. 

— Ні, — відповів Туманний Кіт, який, після деяких 
роздумів у глибокій тиші, повідомив: — Я можу 
помилятися, але мені здається, що сон на тебе навіяла 
Ліліт. 

— Як вона це зробила? — запитала Маргіна та 
відразу отримала відповідь: — Ні мені, ні тобі це не під 
силу! 

— Деда, може, ти відпустиш Тарасика? — 
запитала Маріко та посміхнулася Маргіні. 

— Тарасика?! Забирай свого Тарасика! — сказала 
Маргіна та відпустила юнака й він гепнувся б на підлогу, 
якби його не підтримала Маріко. «Навчилася!» — з 
посмішкою подумала Маргіна та повернулася до доньки. 
Вона розглядала обличчя Маріко, гладила її по голові та 
сказала: — Яка ти в мене красуня! 

Гліфоми Туманного кота, симпоти якого 
оселилися в голові Маргіни, говорили про те, що Маріко 
крапля в краплю схожа на свою прабабусю – Ніно 
Читаури. Маріко зашарілася, коли почула комплімент від 
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Маргіни, а Тарас, як спустився зі стелі, так і стояв на 
колінах. 

— Я прошу у вас руку та серце вашої дочки, — 
сказав він та підпов на колінах ближче. 

— Такого розбійника?! Ні за що! — обурилася 
Маргіна, але Маріко почала завзято виправдовувати 
юнака: — Мама, я сама дала йому ключі. 

Маргіна згадала, що «мамою» Маріко називає 
тільки тоді, коли сердиться, а з любов'ю говорить 
«деда». 

— Добре, — сказала Маргіна та повернулася до 
Тараса й пригрозила:— Якщо її скривдиш, то стеля – 
майже дурниця, у порівнянні з тим, що я з тобою 
зроблю. 

Маріко витрусила вміст своїх сумок на кухні та 
швидко начаклувала обід. Вони розташувалися за 
круглим столом і Маргіна подумала, що про таку 
сімейної ідилії мріяла завжди. Після обіду Тарас зняв зі 
стіни якусь бандуру, яка, як виявилося, так і називалася 
«бандурою» та став перебирати струни, потім 
посміхнувся та заспівав: — Поберемось в неділю, маю 
на це надію, — а Маріко кинула проти: — Де ти мене 
поведеш, як ти хати не маєш? — а потім удвох 
підхопили: 

— Чорні очка як терен, 
     Як терен, як терен, 
     Коли ми ся поберем, 
     Поберем? 
Маргіна слухала та мало не плакала, а Тарас 

гудів басом: «Заживемо у гаю, бо я тебе кохаю». «Який 
гай, будете жити у нас!» — подумала Маргіна та почула 
новий голос у голові: «Який «у нас», у Тараса своя 
трикімнатна квартира!» «Маріко?! Ти читаєш мої 
думки?» — обурилася Маргіна і Маріко їй відповіла: «Не 
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тобі одній копирсатися в чужих мізках!» Маргіна почула, 
як підлий кіт хіхікнув збоку, хоча уткнувся мордою в 
пухнастий килим. 

— Про що ви говорите? — спитав Тарас та 
втупився на Маргіну. 

— Він що, теж читає чужі думки? — здивовано 
запитала Маргіна. 

— Читає, — сказала Маріко і заходилася сміхом: 
— На моєму обличчі! 

Після обіду вони гуляли вздовж набережної, а 
потім по Ленінграду, а коли прийшли додому, то Маргіна 
хотіла лягти спати, але Маріко обурено вигукнула:  

— Мама! Ти спала цілих десять років, може, 
вистачить?! Нумо політаймо! 

— Десять? А скільки тобі років? — запитала 
Маргіна і Маріко сказала: — Двадцять три! 

— Ти вже стара діва, негайно виходь заміж! — 
вигукнула Маргіна. 

— Стара? Нумо, дожени! — Маріко стрілою 
злетіла в небо, а Маргіна посміхнулася та кинулася за 
нею. Вони так розігналися, що скоро Земля стала, як 
увігнута чаша, а потім перетворилася на величезну 
кулю. Маргіна крикнула Маріко, щоб вона зупинилася, 
але з подивом не почула свого голосу та виявила, що 
вони вже в космосі. «Ти хочеш долетіти до Місяця?» — 
запитала вона у Маріко і та повернула до неї голову й 
повідомила: «Не бурчи!» Виявилася, що вона 
намагається знайти космічні кораблі «Союз-19» та 
«Аполлон», які сьогодні повинні з’єднатися. «Ти хочеш, 
щоб тебе знайшли Хроностатики та уклали в капсулу на 
тисячу років?» — запитала Маргіна та згадала, що не 
розповідала доньці про Хранителів. «Яка ж ти нудна!» — 
відповіла Маріко, а Маргіна зрозуміла, що кіт просвітив її 
дочку, але навряд чи попереджав про небезпеку. 
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Виявити космічний корабель у космосі, що знайти голку 
в стозі сіна. Але, Маріко її здивувала, бо розкинула свої 
симпоти та шукала живе над Землею. «Хитрюга!» — 
похвалила її Маргіна та помітила вдалині точку, що 
промайнула під Сонцем. Коли до неї наблизилися, то 
побачили дві станції, яки поблискували на сонці, а 
з'єднувалися між собою утепленою конструкцією.  

 
Зелененький «Союз» розкинув сонячні батареї та 

виглядав по-земному затишно, а американський 
корабель нагадував хитромудру консервну банку, з 
одного боку закриту конусною кришкою, а з іншого, 
плаского, конус стирчав назовні. Маріко полетіла ближче 
та приклала руку до корпусу «Союзу», а потім до 
«Аполлона».  

— Не зламай нічого, — попередила Маргіна, — бо 
всередині живі люди. 
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— Я тільки загляну в ілюмінатор, — пообіцяла 
Маріко. Валерій Кубасов, який готувався відкрити 
перехідний люк, побачив в ілюмінаторі дівчину, що 
пливла до корабля. Він мав характер нордичний, тому 
не впадав у паніку, а розсудливо подумав, що у нього 
галюцинація, тож повідомив командирові корабля, 
Леонову: — Льоша, американці привезли дівчат. 

Леонов підлетів до Валерія та хотів пожартувати, 
але погляд в ілюмінатор змусив змінити його думку. 

— По-моєму, це відьма! Нікому не кажи, — дуже 
серйозно сказав він Кубасову, а відьма за склом 
посміхнулася та помахала йому рукою. 

— Чому? — здивувався Валерій. 
— Якщо ми про це повідомимо, нас відразу 

спишуть на пенсію, — сказав йому Леонов та 
принципово відвернувся від ілюмінатора. Венс Бранд, 
пілот командного модуля американців, теж виглянув в 
ілюмінатор та побачив Маргіну, яка з тривогою 
спостерігала за Маріко, бо та надто близько 
наблизилася до «Союзу». Американець помахав Маргіні 
рукою, а коли вона його побачила, подав знак руками: 
«Заходь!» «Маріко! Дай спокої космонавтам, ми 
відлітаємо!» — повідомила Маргіна та стерла у Бранда 
спогад про бачену ним жінці, бо у нього майнула думка 
розповісти про це пресі. Вона порилась в головах 
космонавтів «Союзу» та побачила, що вони більш 
розсудливі, тому дала їм спокій. Поверталися мовчки. 
Прямо перед будинком Маріко глянула на Маргіну та 
запитала: — Може, мені стати космонавтом? 

— Ти, здається, хотіла стати дружиною Тараса? 
— нагадала Маргіна. Коли вони приземлилися на 
балкон та зайшли у квартиру, то виявили, що Тарас 
задовбався їх чекати та спить на дивані, а кіт ліг йому на 
живіт та дивиться його сни. Маріко перенесла їх обох у 
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свою спальню та поклала поруч з собою, а Маргіна 
вляглася на ще теплий диван та хотіла заснути, але не 
могла. Вона перебирала в думці останню інформацію, 
яку отримала від Туманного Кота і вона її не тішила. 
Поки вона валялася, як труп, Маріко закінчила школу та 
історичний факультет ленінградського університету. 
Вона вибрала кафедру історії середніх віків, бо хотіла 
знайти справжній Рубін Милосердя. Без сумнівів, що в 
цьому переконав її кіт, зараза. «Може бути, вона могла 
стати балериною та блищати на сцені Великого 
Театру», — роздумувала Маргіна та почула, як її думки 
втрутився кіт: «Не «може», історію вона вибрала сама та 
усвідомлено!» «Не вірю я тобі!» — мляво відмахнулася 
Маргіна. Пошуками Рубіна Милосердя навіть не пахло і 
єдине, що утримувало Маргіну на Землі – Маріко, яка 
вже виросла та збирається вийти заміж. Тим більше, 
вона отримала безсмертну оболонку і їй на Землі майже 
ніщо не загрожує. Як здавалося Маргіні, хитрий кіт щось 
затіває та не все говорить, як він завжди робив.  

Він, ймовірно, використовує Маргіну, як обманку, 
як підсадну качку, як щиру наживку, яка і не подумає, що 
її використовують, як дурепу. Вона подивилася на себе з 
боку та побачила, що виглядає, як гумова качка на воді. 
Несподівано з води вискочив Сатанаїл у вигляді 
крокодила та проковтнув її, а Туманний Кіт з реготом 
потягнув з берега сітку, в якій бився Сатанаїл. На березі 
з’явився Світлоосяйний, який погладив кота та сказав: 
— Зі шкіри цього крокодила вийде гарний портфель. 

— Він проковтнув Маргіну, — повідомив йому 
Туманний Кіт. Світлоосяйний променисто посміхнувся та 
сказав: — Від природних втрат ніхто не застрахований. 

Маргіна прокинулася від того, що хтось присів на 
її ліжко. Коли вона відкрила очі, то побачила, що на неї 
дивиться Хасан. Вона не відразу зрозуміла – триває сон, 
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чи все відбувається наяву. Хасан побачив, що Маргіна 
ожила, здавив її горло руками та запитав: — Куди ти 
поділа рубін? 

— Дурень, його давно забрала Морті, — прямо в 
голову виклала Маргіна, бо говорити не могла, тому що 
Хасан, як і раніше, давив горло. 

— Хто така Морті? — запитав Хасан та 
продовжував її душити. 

— Дама з косою, для тебе – смерть, — сказала 
Маргіна та жбурнула Хасана в стелю. Коли він звалився 
на неї, вона знову відправила його на зустріч з бетонним 
перекриттям та робила так до тих пір, поки Хасан не 
став, як відбивна. Коли він трохи прочумався, вона 
взяла його за комір та повідомила: — Якщо ще раз 
побачу біля мого будинку – перетворю в порох та розвію 
по всій Землі. Після цього Маргіна викинула Хасана 
через балконні двері прямо під колеса трамвая, який 
перерізав все, що годиться, щоб Хасанів стало два. 

Маргіна побачила, що трохи переборщила, тому 
викинула Хасана в Малу Неву, а перелякану 
вагоновожату нагодувала валеріаною та прибрала всі 
бляшки з кровоносних судин, чим подарувала їй десяток 
зайвих років. Ранковий моціон, завершений таким 
чином, підняв настрій Маргіні і вона розкинула симпоти, 
щоб дізнатися, де знаходиться Маріко та кіт. Виявилося, 
що поруч один з одним, але далеко на півдні. А, точніше, 
в Криму! Тільки вона хотіла стрибнути з балкона, як 
почула, що хтось відчинив вхідні двері. «Хасан, підла 
тварюка, не заспокоївся!» — подумала Маргіна та 
відправилася в коридор, щоб розтерти Хасана, як і 
обіцяла, в порошок. Правда, її очікував шок, бо в 
коридорі її зустрів не Хасан, а майбутній зять Тарас. 

— Ти!? — здивувалася Маргіна та розгублено 
запропонувала: — Проходь на кухню, я тебе погодую. 
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Тарас покірно пішов на кухню, щоб спробувати 
тещині млинці, а Маргіна заглянула в новий 
холодильник «Мінськ». Він виявився порожній, і ця 
обставина викликала у Маргіни розгубленість. «Навіщо 
тоді його тримати?!» — розсердилася вона та зніяковіло 
сказала Тарасу: — Я зараз швиденько злітаю і куплю 
що-небудь. 

— Не треба, навіщо? — заперечив Тарас та 
підвівся з-за столу: — Коли будемо летіти, по дорозі 
заскочимо в який-небудь гастроном. 

— Полетимо? — з подивом запитала Маргіна. 
— Полетимо, Маріко очікує нас в Криму. 
— Ти хочеш летіти зі мною? — уточнила Маргіна 

та уявила, як величезний Тарас осідлає її, маленьку, та 
визнала таке положення не комічний, а сумним. 

— Навіщо ж, — заперечив Тарас, — ми будемо 
летіти поруч. 

Маргіна відчула себе зовсім дурною та запитала:  
— Ти теж вмієш літати? 
— Вмію, — сказав Тарас та товстим гіпопотамом 

вилетів у вікно. Маргіні нічого не залишалося, як 
вилетіти за ним. Тарас летів, як Карлсон, бо випустив 
ззаду незрівнянно маленький пропелер, який дзижчав, 
як муха. Маргіна, нарешті, здогадалася промацати його 
симпотами та відразу виявила дивне. 

— Звідки у тебе дімензіальна сіточка? — 
здивувалася вона та подумала, що для одного ранку 
занадто багато сюрпризів. «Кіт у когось оболонку 
стибрив!» — вирішила Маргіна та ледь не полетіла вниз, 
бо почала перевіряти, чи на місці її сіточка. 

— «Шкірка»? — перепитав Тарас та відповів: — 
Вона у нас на двох. 

— Як на двох? — обурилася Маргіна: — Ти, що, 
забрав її у Маріко? 
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— Так, вона мені знадобилася, — кивнув головою 
Тарас, нахилився до Маргіни, щоб перекричати свій 
пропелер та пояснив: — Сьогодні я робив серйозну 
операцію, — Тарас побачив, що на обличчі Маргіни 
написано подив, тому спитав: — Хіба Маріко вам не 
сказала? Я займаюся нейрохірургією спинного хребта. 

«Маріко багато чого мені не сказала», — 
подумала Маргіна та далі летіла мовчки. У Херсоні вони 
приземлилися біля «Гастроному» і Тарас відправився 
купувати їжу. Коли вони злетіли, в небі ширяли три 
Тарасика, – один, найбільший, посередині та два 
мішечки з боків. В Криму  приземлилися на високе 
плато, яке з повітря виглядало, як чотирипала лапа 
якогось динозавра. Рівна поверхня, наче хто гострим 
ножем зрізав верхівку, закінчувалася п'ятисот метровим 
урвищем до самого низу, що заріс деревами та 
чагарником. На рівній місцевості плато подекуди ще 
пнулися вгору руїни якихось будівель, зарослих 
деревами, мабуть, вельми грандіозних у свій час, але 
зараз вони перетворилися на купи каміння.  

Білі плями виходів вапняку на поверхню плато, 
скрізь поцятковані ходами, в більшості своїй – 
прямокутної форми, які йшли углиб плато. Маргіна 
подивилася навколо, але нікого не помітила та 
подумала, що Маріко та кіт кудись пішли, але Тарас 
підхопив сумки та рішуче попрямував до краю плато, а 
потім, несподівано, пропав. Маргіна розкинула симпоти 
та побачила, що він опускається по сходах вниз, де, ще 
нижче, сяяв червоними гліфомами кіт та зеленими – 
Маріко. Чому вони набували таке забарвлення, Маргіна 
не знала та й знати не хотіла, головне – вона їх відразу 
розрізняла. Тарас же світився, як веселка, що дуже 
тішило зелену Маріко. Маргіна наблизилась до лазу, 
який вів вниз, та по сходинках відправилася слідом за 
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Тарасом, Вони кружляли по спіралі, поки не опинилася в 
якомусь вирубаному приміщенні, без вікон та дверей. 
Єдині сходи, що вели в цей льох, упиралися в підлогу, 
де і закінчувалися. За вапняковою стіною перебувала 
Маріко з котом, і Маргіна занепокоїлася про здоров'я 
доньки, бо подумала, що їх з котом придавило обвалом. 

— Як ви туди потрапили? — запитала вона Маріко 
та заглянула їй в голову, а Маріко відповіла:  

— Залітайте з боку обриву. 
— Я, краще, перегородку обвалю, — сказав Тарас 

та збирався шандарахнути по стіні, але Маргіна його 
зупинила: — Пішли, аніка-воїн! 

Тарас підхопив сумки та поплентався за нею. 
Маргіна стрибнула зі скелі, обстежила прямовисну стіну 
та ледве знайшла ту щілину, яка вела до приміщення, 
де перебувала Маріко та кіт. Тарас застряг в щілини та 
ледь проліз, а коли з'явився в кімнаті, то нарвався на 
Маріко: — Не топчись, як ведмідь, я там ще не 
розкопала! — обурилася вона, немов Тарас спокусився 
на святе. 

— Що ви тут шукаєте? — запитала Маргіна та 
завбачливо зависла в повітрі. 

— Шукаємо сліди Раймонда де Торна та сестри-
послушниці, Марії-Агнеси-Катрін де Морель. 

— Знайшли? — запитала Маргіна і Маріко 
посміхнулася: — Так! 

Вона дбайливо підняла з підлоги великий 
почорнілий фоліант. Маргіна простягла долоні, щоб 
взяти в руки скарб, але Маріко скорчила страшну пику і 
сказала: — Забери свої граблі! 

— Як ти з матір'ю говориш?! — обурилася 
Маргіна. Маріко зніяковіла та винувато виправдалася: 

— Пробач, деда, адже я тебе не вчила, як 
обходитись зі старовинними речами. 
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«Я й без тебе знаю!» — подумала Маргіна, але 
Маріко нічого не сказала. Щоб не висіти дарма в повітрі, 
Маргіна почала читати листи, як картинки, але не 
намагалась їх розуміти, тим більше що писалися вони 
старофранцузькою мовою. Процес виявився довгим, то 
Маргіна, що завмерла в трансі, звернула на себе увагу 
Маріко. Вона придивилася до Маргіні, зробила винуваті 
очі та сказала: — Прости мене, деда, я більше не буду. 

— Що? — не зрозуміла Маргіна та відволіклась 
від процесу сканування закритого фоліанта, а коли 
зрозуміла, то махнула рукою: — Я вже про це забула. 

— А, що ж ти зависла в повітрі? — не 
вгамовувалася Маріко. 

— Я думала про своє, — відмахнулася Маргіна, 
але Маріко насупила брови: — якось дивно ти думаєш, 
мамо, — вона повернулася до Тараса та запитала: — Ти 
не міг би підлікувати нашу деду? 

— Наша мама зовсім здорова, — відповів Тарас і 
Маргіна миттєво покохала зятя. 

*** 

У вестибюль готелю «Асторія» увійшов пан 

статечного вигляду, південної зовнішності, з акуратними 
вусами та компактною борідкою. Він зачарував портьє 
приємною посмішкою та запитав про те, в якому номері 
проживає мадам Ліліт. Портьє зобразив на обличчі 
посмішку, схожу на судому, та покликав коридорного, 
який проводив пана на третій поверх та постукав у 
двері. 

— До вас відвідувач, — тремтячим голосом 
повідомив коридорний Гаагтунгру, який з'явився в отворі 
дверей. Коридорний дістав від пана десять рублів та 
зник, а гість поправив долонькою кінчик правого вуса та 
запитав у демона: — Де Ліліт? 



Реплікація дев’ята. Маріко 
 

296 

— У неї зустріч, — збентежено сказав Гаагтунгр, 
— покликати? 

— Я почекаю, — сказав пан, присів на диван та 
розгорнув куплену на вулиці газету. «Правда» недовго 
розважала пана, бо він погортав її та з деякою досадою 
пробурчав: «Суєта суєт! Як все передбачувано!» 
Мабуть, Гаагтунгр, що зник в апартаментах, все-таки, 
повідомив Ліліт про гостя, бо вона з'явилася, напівгола, 
та поцілувала в щоку пана: 

— Самаель, милий, тебе прислали шукати Рубін 
Милосердя? 

— Ні, моя мила дружина, — з ніжністю сказав 
Самаель, — я тут для того, щоб зробити маленьку 
веремію. 

В кімнаті з'явився розчервонілий полковник 
Буранов, який з острахом поглядав на Самаеля, 
наляканий розповідями Веельзевула про цього пана. 

— Коли він тобі набридне, віддаси його мені? — 
запитав Самаель та роздивлявся рожевощокого 
полковника. 

— Навіщо він тобі? — хіхікнула Ліліт і Самаель, 
чмокнув її в губи та сказав: — Використаю за 
призначенням. 

— Похабник, — посварила його Ліліт та запитала: 
— Підеш зі мною в театр? 

— Ні, — відповів Самаель та насупився, — 
опівночі у мене нарада. 

Ліліт забрала збентеженого Буранова та 
понеслася в Олександрівський театр дивитися 
«Енергійні люди» Шукшина, а Самаель залишився 
сидіти в глибокому кріслі та розмірковував про завдання 
Сатанаїла. За негласним правилом Буття заборонялося 
втручатися у людські справи та не схиляти людські душі 
на свою сторону, але тут з'явився привід – 
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Світлоосяйний відправив на Землю артефакт, реліквію, 
названу Рубіном Милосердя. Душа сама повинна 
вибирати, куди їй іти, а те, що рубін сприяє пізнанню 
Світу, робило цей вибір неприродним. Те, що реліквія 
виявилася підробкою, нічого не змінювало, бо десь 
існував справжній Рубін Милосердя. Тому Сатанаїл був 
вправі застосувати протидію та допомогти людським 
душам пізнати Темряву. Рубін нехай шукає Ліліт, у неї 
добре виходить, а душами вірян займеться він – 
Самаель. За вікном у темному небі яскравим окрайцем 
з'явився новий Місяць, який віщував свято Появи 
Антихриста. «Треба йти!» — сказав сам собі Самаель та 
піднявся з крісла. Він відкрив двері на балкон та чорною 
стрілою злетів вгору. Самаель покликав до себе Сета, 
що відпочивав на конику даху, щось йому нашептав на 
вухо, від чого гаденя побіліло.  

Самаель не став зволікати, а спікірував з даху та 
по дузі злетів вгору. За ним, з боків, штопором 
вкрутилися в небо Гаагтунгр та Веельзевул. Вони летіли 
в бік півночі, а позаду їх віялом тяглися чорні тіні. Сірі 
статуї демонів, що невідомо звідки з'явилися на 
будинках Ленінграда, раптом ожили та кинулися слідом 
за Самаелем, чим утворили в темному небі над містом 
сіру ковдру, яка закрила зірки та Місяць, що ледь 
проклюнувся. Старі та молоді відьми та відьмиці, 
нюхаюли небеса, що смерділи стервом, хапали 
сурогатні мітли та тяглися за сірою дрібнотою, чим 
утворювали другий ешелон нечисті. За ними 
потягнулися привиди та таті, а також всякий блудливий 
чортополох, що пускав хтиву слину з рота.  

Нечисть розтягнулася по небу в живу довгу 
гадину, яка, звивалася та повільно рухалася під кутом 
до берега Ладозького озера, поки не досягла Пятиріччя, 
після чого летіла над водою. Сторонній спостерігач 
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сказав би, що за курсом найближча суша – острів 
Коневець, місце для диявольщини недоречне, бо на 
острові колись був чоловічий монастир. Мабуть, місце 
втратило святість, бо ліжка чернечій братії зайняли 
військові моряки. Самаель залишив в стороні монастир 
та минув колишній скит, а летів далі, поки не опинився 
над горою Зміїною, де відразу спікірував вниз. Зграя 
нечисті, освітлена різким світлом молодого Місяця, 
закружляла навколо гори та засипала своїми тілами 
велику галявину на маківці височини. 

*** 

Коли Ліліт повернулася в готель «Асторія», її 

очікував Сет, який переляканим голосом повідомив, що 
її чекає Самаель. Ліліт хотіла відпустити полковника 
Буранова, але Сет повідомив, що вона повинна взяти 
полковника з собою та її чекає сюрприз. На Ліліт 
полковник летіти категорично відмовився, то Сет 
зніяковів та запропонував замість дами себе. В 
результаті Ліліт всю дорогу, поки вони летіли, 
дошкуляла полковнику своїми насмішками, бо він 
здоровий, летів на маленькому Сеті. Коли вони летіли 
над Ладозьким озером, полковник повідомив, що краще 
стрибне у воду, ніж буде терпіти шпильки Ліліт.  

Вид острова Коневець стривожив полковника, бо 
над ним у напівтемряві літала купа чортенят, але Ліліт 
його заспокоїла, бо повідомила, що сьогодні свято. Вона 
відразу побачила Самаеля, який світився в темряві, 
точно його намастили фосфором. Коли вони 
приземлилися, Самаель поцілував руку Ліліт, а 
Буранова підхопили дві відьми, які відразу почали його 
роздягати та пестити. Полковник пручався, але, побачив 
поблажливий погляд Ліліт, то вирішив, що можна й 
розслабитися, бо вона сьогодні належить іншому. Тим 
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більше, що поруч найбільш нетерплячі вже злягалися, 
підбадьорювані іншими. 

— Наше відкриття свята надається полковнику 
Буранову, — з усмішкою сказав Самаель, а відьми так 
спокусливо терлися по полковнику, що його оголена 
плоть повстала. Одна з відьом завалила Буранова на 
себе, і він засмикався. Зверху полковника осідлали три 
чорти, які, сперечалися між собою та сунули свою плоть 
у його дупу. Спроба Буранова скинути вершників, тільки 
розохотила чортів, які змінювали один одного з завзятою 
постійністю. Самаель вигукнув: — Хто буде 
Чортородиця? — і Ліліт замилувалася ним – стільки в 
ньому було пристрасті та новизни. Вона, навіть, 
пробачила йому наругу над Бурановим, можливо, 
заслужену, на думку Самаеля. 

— Ліліт! — закричали поруч і вона здригнулася та 
подумала, що хтось наважився зіпсувати церемонію та 
нахабно покликав її.  

— Ліліт! — загукали з усіх боків, і вона зрозуміла, 
що її обрали головною на церемонії. Самаель з 
усмішкою підійшов до неї, посміхнувся та промовив:  

— Покажемо створінням, як треба любити? 
Ліліт не бентежив секс на людях, але вона не 

могла зрозуміти, кого хоче обдурити Самаель, адже 
Чортородица народить Ірода, наступника Сатанаїла. 
«Наш син замінить Сатанаїла», — подумала вона та 
вирішила, що Самаель хоче посміятися над Сатанаїлом. 
«Такого ще нікому не вдавалося», — посміхнулася вона 
та прогнулася у руках Самаеля. Він умів доставити 
задоволення, і Ліліт застогнала, коли він ввів в неї свою 
напружену плоть. Вона обхопила його могутню шию та 
подалася всім тілом й завмерла в екстазі, а потім, немов 
зірвалася та ритмічно рухалась, наче розрядилася 
стислою пружиною. Навколо заволали, збуджені 
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видовищем злягання та накинулися один на одного, й 
розбилися на пари та трійки. Стогін та хрипкі вигуки 
злучення, перегукувалися зі звірячими криками злучки 
тварин та наповнювали галявину какофонією звуків. 
Самаель вмів тримати темп, і Ліліт йому 
підпорядковувалася, бо знала, що тільки так доб'ється 
найвищої насолоди та затремтіла, бо смакувала 
неминуче. Раптом в рухах Самаеля виникло щось 
звірине й вона, після чергового страшного поштовху 
вигукнула: «Боляче!» — але тільки розохотила його, бо 
він випустив кігті та роздер їй спину.  

— Боляче! — щосили, вигукнула вона та 
спробувала вирватися з лап Самаеля, але він ще 
міцніше стиснув її тіло та все глибше занурював свою 
колючу плоть в її лоно. Вона розгублено заглянула йому 
в очі та не пізнала Самаеля. Перед нею був дикий звір, а 
коли тіло різонув біль та з неї струмком бризнула кров, 
то вона прозріла — під маскою Самаеля був Сатанаїл. , 
Сатанаїл випустив в неї своє сім’я та ревів, точно Голос 
Пекла, а потім кинув її у натовп, де мерзенне плем'я 
виродків та демонів вивергали в неї та на її тіло своє 
мерзенне насіння, втілення Ірода, якого вона вже 
ненавиділа, але повинна народити. 
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Реплікація десята. Морті 

Коли Ліліт опритомніла, то побачила перед очима 

мерзенну пику Сета. «І він!?» — жахнулась вона та 
відштовхнула потвору від себе. Тільки коли вона 
придивилася, то зрозуміла, що Сет не ґвалтує її, а 
витирає обличчя Ліліт мокрим рушником. Вона лежала 
на ліжку в готелі «Асторія», але не пам'ятала, як тут 
опинилася. Тіло боліло від будь-якого руху і вона 
вимкнула людське сприйняття та сховала симпоти 
всередину, щоб не відчувати мерзенного зовнішнього 
світу. Ліліт розуміла, що Сатанаїл мстився їй за те, що 
вона досі любила Сонцесяйного.  

Від отриманого приниження, до якого вона вже 
звикла, коли спілкувалася з Сатанаїлом, додалося 
знання того, що вона носить у собі нового Ірода, 
здатного замінить Сатанаїла. Вона відсторонилася від 
мерзоти зовні, але не могла уникнути скверни всередині, 
і це відчуття тяжіло над іншими почуттями та 
розколювало свідомість, щоб після безнадійної апорії66 
зануриться в байдужу атараксію67 .  

Вона відчула, що в кімнаті є ще хтось та різко 
озирнулася. Її очі зустрілися з очима Морті, і Ліліт 
відчула споріднену душу, яка зможе зрозуміти її стан. З 
очей бризнули сльози, а руки самі собою потяглися до 
Морті, яка обняла її та почала заспокоювати й казала 
про те, що більше не дозволить мучити подругу та 
розбереться з цим раз та назавжди. Ліліт радувало, що 
Морті так рішуче налаштована проти її кривдників, а 
коли ходяча смерть пообіцяла всім кривдникам відсікти 

                                                 
66  апорія — безвихідь, безвихідне становище. 
67  атараксия — незворушність і спокій 
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косою їх мерзенні «не називаємо що», то, навіть, 
розсміялася крізь сльози.  

Відвідування Морті було недовгим, але вона 
обіцяла ще зайти та швидко зникла. Вид нещасного 
Сема нагадав Ліліт про пережите й вона знову відчула 
нестерпну тугу. Гаагтунгр та Веельзевул кудись зникли. 
Можливо, їх забрав мерзенний Самаель, бо його зрада 
зачепила Ліліт найдошкульніше, то вона зненавиділа 
його більше Сатанаїла. Вона розкинула симпоти та 
розшукала Маргіну, бо вона розуміла Ліліт навіть краще 
Морті, але волею долі їм судилося бути в різних 
таборах. Маргіна засвітилася далеко від Ленінграда, в 
Криму, і Ліліт подумала, що провітритися не завадить. 

Вона вилетіла у вікно, бо наплювала на 
конспірацію та Хроностатиків, які могли її затримати за 
«розкриття таємниці існування Темряви та Світла». Сет 
летів за нею, але розсудливо відставав, щоб не 
нагадувати Ліліт про насильство вночі. Ліліт не 
поспішала, бо душі потрібний час, щоб розкласти все по 
поличках та зробити власні висновки про те, що 
трапилося.  

Особистий суддя, прокурор та захисник повинні 
виконати свою роботу, щоб вчинити суд над Ліліт та її 
оточенням, бо тільки тоді настане спокій в душі. Ліліт 
добре знала таку особливість часу — лікувати душевні 
рани, тому відсторонилася від себе та вивчала на 
відстані невідому їй Ліліт, що потрапила в халепу. Зі 
сторони все здається простішим, але рішення 
приймаються без коливань, а подія сприймається, як 
життєвий урок, який навчає жорстоко, але 
запам'ятовується назавжди.  

Коли вони прилетіли в Крим, на півострів 
опускався вечір, а зрадник Місяць боляче нагадав про 
вчорашню подію. Маргіна знайшлася на величезному 
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плато, що нагадує лапу якоїсь тварюки, що теж не 
віщувало нічого доброго. Ліліт не вірила в прикмети, але 
завжди слухалася своєї інтуїції, яка зараз говорила про 
те, що її візит недоречний. Так і виявилося, бо Маргіна 
була не сама, а з дочкою Маріко та її нареченим 
Тарасом. Всюдисущий Туманний Кіт, добре відомий 
Ліліт, теж нагадував про гірке минуле та про 
Світлоосяйного, чим приєднав до вчорашніх страждань 
старий щемлячий біль.  

«Що я тут роблю?» — запитала себе Ліліт та 
відразу отримала відповідь від іншої, відстороненою 
Ліліт: «Шукаєш співчуття!» «Шукати співчуття у 
щасливих – розтравлювати свою рану!» — відповіла 
Ліліт сама собі, але її вже побачили, то відступати було 
пізно. Вони сиділи навколо багаття на довгому мисі, 
званому Сосновим, та щось жваво обговорювали. Коли 
Ліліт опустилася з небес, всі замовкли, а Маріко, дочка 
Маргіни настовбурчила брови та запитала:  

— Ліліт, ви прилетіли знову приспати мою деду? 
Ліліт не зрозуміла, а коли залізла в голову Маріко, 

яка принципово не приховувала своїх думок, то 
жахнулася, бо виявилося, що Маргіна проспала цілих 
десять років і всі думають, що це зробила вона, Ліліт. 
Зрозуміла вона і те, що виправдовуватися не варто, бо 
їй ніхто не повірить. Ззаду плюхнувся Сет і морда 
виродка була тут теж недоречна, як і присутність Ліліт. 

— Ти теж так думаєш? — запитала вона Маргіну. 
— Ліліт, я не знаю, — сказала Маргіна, — іноді ти 

буваєш така непередбачувана. 
Сет, що стояв трохи осторонь, мабуть, вдавився 

слиною та синів, бо схопився за горло, але Ліліт так на 
нього подивилася, що він заткнувся та закляк на місці. 
Вона повернулася до Маргіні та сумно сказала: — Мені 
так потрібна була ти... — промовила Ліліт, але під 
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поглядами присутніх зрозуміла, що чекати співчуття не 
доводиться. 

— Всього вам доброго, — щиро сказала Ліліт, 
злетіла в повітря та ковтала сльози від жалю. За нею 
зажурчав Сет, єдина вірна їй тварюка, точно нещасний 
пес, який знайшов самотнього господаря. Коли вони 
прилетіли в Ленінград, Ліліт відразу прошмигнула у вікно 
готелю «Асторія», а за нею, прямо їй під ноги, 
плюхнувся Сет, який, до того ж, відригнув щось з'їдене. 
Від огиди та злості, Ліліт хотіла викинути його на 
вулицю, але побачила, що предмет, викинутий Сетом, 
виглядає якось дивно.  

Ліліт придивилася та зрозуміла, що це стара 
почорніла книга, злегка зім'ята пащею Сета. Вона 
схопила рушник та витерла книгу, а потім її відкрила. 
Вона розібрала кілька слів та зрозуміла, що книгу 
писали старофранцузькою й запитала у Сета, що 
скавчав, бо чекав прочуханки за шкоду: — Де ти її взяв? 

Сет винувато поглядав на Ліліт та пояснив, що 
поки вона розмовляла з Маргіной, він шукав що-небудь 
їстівне та проковтнув книгу, бо вона пахла м'ясом. Те, 
що «м'ясо» – всього лише шкіряна обкладинка, Сета не 
бентежило, бо йому доводилося жерти й не таку гидоту. 

«Маргіна подумає, що я прилітала вкрасти 
книжку!» — почервоніла Ліліт та не могла вирішити, як їй 
зараз вчинити: віддати книгу зараз або почекати, поки 
Маргіна заспокоїться. Вона забралась у ліжко та 
вирішила заснути людським сном, але згадала про 
Морті, яка обіцяла, але не зайшла. «Всі мене кинули», 
— зітхнула Ліліт та погладила по голові Сета, що сидів 
біля ліжка. Той лизнув їй руку, але Ліліт не відсмикнула 
бридливим жестом свою долоню, бо відданих люблять 
такими, як є. З тим і заснула. 

*** 
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Марно Ліліт так погано думала про Морті. Її 
подруга збиралася виконати все, що вона обіцяла та в 
той самий час, що не завжди той самий, знаходилася 
недалеко від чорної кулі Сатанаїла. Демони та біси 
шарахалися в сторони при появі Морті, бо її прихід 
погрожував комусь забуттям. Кощій, який сидів у 
передбаннику у Сатанаїла, подумав, що Морті прийшла 
за ним, став, як віск, а потім поплив точно, точно його 
обпекла свічка. 

— За тобою прийду наступного разу, — пообіцяла 
Морті та проткнула темний шар косою. Оболонка, що 
лопнула, оголила кабінет Сатанаїла, у якого очі вилізли 
на лоба при вигляді Морті з косою.  

— Ти не помилилася? — запитав він та був явно 
здивований й спантеличений. 

— Готуйся, прийшла твоя черга, — сказала Морті 
та підняла косу. 

— Ти не посмієш! — вигукнув Сатанаїл та 
здригнувся від несподіванки. 

— Чому ж?! — хмикнула Морті та махнула косою. 
Голова Сатанаїла, точно більярдна куля, покотилася від 
неї, бо розсталося з тілом, яке безпорадно махало 
руками. Морті догнала голову, що крутилася, та схопила 
її за волосся. 

— Через деякий час від твоєї плоті нічого не 
залишиться, — сказала вона ошелешеній голові, що 
стікала кров'ю. З тіла Сатанаїла, точно воно їх родило, 
поповзли,  білі черви, які звивалися, як гадюки. 

— Що ти хочеш? — глухо запитала голова та 
закотила очі. 

— Ліліт та цю маленьку мерзоту на ім'я Сет, — 
сказала Морті. 

— У мене немає виходу?! — констатувала голова 
і Морті з нею погодилася: — Ти правий! 
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Морті відклала косу, підібрала довгу сукню, а 
потім хвацько підкинула голову, розбіглася та з льоту 
вдарила по ній. Голова, точно м'яч, полетіла до тіла та 
дуже влучно вліпилася в шию. 

— Йесс! — вигукнула задоволена Морті та 
супроводили свій вигук характерним жестом футболіста. 

— У тебе є до мене претензії? — запитала вона у 
Сатанаїла, який руками повертав голову, та почула 
глухий голос: — Ні! 

Морті покинула Сатанаїла, що вивергав 
невгамовну лють і той, хто першим потрапив під його 
руку, поплатився своєю грішною душею та в одну мить 
перейшов у Ніщо. Морті не було справи до Сатанаїла та 
його демонів, бо вона поспішала в Ленінград, до своєї 
подруги, яка перейшла в її повне розпорядження. Ліліт 
спала, коли Морті з'явилася в її номері.  

Насторожений Сет загрозливо загарчав на Морті, 
але вона його заспокоїла та повідомила, що він вже не 
підвладний Сатанаїлу. Сет нічого не зрозумів та 
подумав, що його хочуть відлучити від Ліліт, тому знову 
загарчав на Морті. Від шуму прокинулася Ліліт, яка була 
рада своїй подрузі, а коли та повідомила, що забрала її 
у Сатанаїла, то так само, як і Сет, не зрозуміла її. 

— Я що, буду ходити з косою та забирати життя у 
людей? — запитала вона і Морті задумалася, бо ця 
думка не приходила їй в голову. 

— Повір мені, супроводжувати людей у Світло або 
Темряву – благородна справа, та не кожен гідний його 
за народженням, — переконано сказала Морті та 
додала: — Мене вибрали з тридцяти трьох тисяч 
претендентів-дітей. 

Ліліт зовсім не зраділа та задумалася про те, що 
зі Світу її, невинну, вигнали, а Темряву вона так і не 
прийняла, тому те, що вона належить Морті, рушило 
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дружні стосунки з нею. Як можна дружити з тією, якій 
належиш, та з ким не посперечаєшся – інакше смерть? 
Вона повернулася до Морті та сказала: — Я можу або 
дружити, або належати тобі – вибирай! 

Морті, засмучена не менше Ліліт, не знала, як 
вчинити, бо не було прецеденту, але розуміла, що для 
неї дружба Ліліт набагато цінніша, ніж новий підлеглий. 

— Добре, я тебе відпускаю, ти вільна, — сказала 
Морті та обняла Ліліт, яка теж полегшено зітхнула. 
Своїм нещасним виглядом Сет нагадав Морті, що і його 
треба відпустити, що вона й зробила. 

— Ти повинна пам'ятати, що тебе ніщо не 
захищає у Світлі, а у Темряву шляху тобі нема, — 
нагадала Морті, але це питання, схоже, не хвилювало 
Ліліт. Вона раділа вирішенню даної колізії, тому сіли за 
стіл та почали пити чай, а говорили про нісенітниці: 
наряди та жіночий парфум. Ліліт вивалила з шафи всі 
свої сукні й Морті, яка зовсім не соромилася Сета, 
почала приміряти одяг. Ліліт запропонувала відвідати 
універмаг, але Морті їй відмовила – вона хотіла носити 
плаття, яке пахне Ліліт. 

— Що це за книга? — запитала Морті, коли 
наткнулася на старовинний фоліант у шкіряній палітурці. 

— Сет у Маргіни стибрив, — відповіла Ліліт. 
— Вона, що, прокинулася? — запитала Морті, а 

Ліліт раптово прозріла та насторожено запитала:  
— Вона, що, повинна була спати? 
— Так, — сказала Морті, — я її приспала, — а, під 

пильним поглядом Ліліт, додала: — Щоб тобі не 
заважала.  

— В якому сенсі? — не зрозуміла Ліліт. 
— Вона заважала тобі шукати рубін, — сказала 

Морті та розкрила книгу. Вона заглибилася в читання, а 
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Ліліт, хоча сердилася на Морті, бо вона приспала 
Маргіну, не стрималася та спитала: — Про що книга? 

— Про Рубін Милосердя, — відповіла Морті. 
— Він мені вже не потрібен, — відповіла Ліліт.  
— Він потрібен мені, — відповіла Морті. 
— Навіщо? — не зрозуміла Ліліт. 
— Я хочу отримати справжній, а не підробку, — 

сказала Морті та показала на свої груди, на якій висів 
фальшивий рубін, подарований їй Ліліт.  

— Тоді читай? — сказала Ліліт та подумала, що 
Рубін Милосердя в руках Морті набагато краще того, 
якби він належав Сатанаїлу. Думки про те, щоб його 
віддати власникові, Світлоосяйному, у неї не виникало. 
Книга виявилася «Євангеліє» і для Морті зовсім 
нецікава, тільки в самому кінці книги, зовсім іншим 
почерком на чистих сторінках, хтось дописав свою 
історію.  

Як виявилося, текст писала сестра-послушниця 
Марія. Спочатку йшов опис подорожі Марії та 
госпітальєрів з Акко, про який Ліліт знала, бо давно 
дослідила пам'ять Маргіни, а потім пішла розповідь про 
те, чого вона не відала:  

«Серце стискається від болю, коли я згадую своїх 
друзів: хороброго та мужнього Гуго, добродушного 
добряка Дюдона, флегматичного Жана та навіть 
дикуватий Кудря пам'ятається, як рідний, а непосиду 
Адоніса я завжди вважала своїм молодшим братом. Ми 
довго спостерігали за кораблем, на якому залишилися 
мої друзі, Гуго, Жан та Адоніс, поки корабель та річка не 
зникли за горою.  

Старий грек, який погодився нас підвезти, 
поспішав, щоб до ночі дістатися в Доріс, столицю 
князівства Готія. Грек був радий, що з ним їде воїн-
хрестоносець, бо дорога йшла по диких місцях, того й 
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дивися, щоб якась банда курманів 68  не напала. 
Привезені з Вірменії «пепони» 69, як він їх називав, грек 
переправляв на продаж в Доріс до княжого столу, і запах 
дивовижних плодів дратував мій нюх, але я стійко 
трималася та не подавала виду. Ми з Раймондом сиділи 
ззаду навантаженого воза, ковтали пил від коліс, але 
нам дітися нікуди, то доводилося терпіти. Раймонд 
витягнув з-за пояса ніж та відрізав мені часточку 
«пепоні». Я з задоволенням угризлася в ароматну 
м'якіть та тільки потім подумала, що їм крадене. На мій 
німий докірливий погляд Раймонд дуже резонно 
відповів, коли відкусив пристойний шматок рідкісного 
плода: — Ми заплатили за проїзд! 

Я не стала йому говорити, що поглинання 
дорогого фрукта не входить в оплату проїзду, 
принаймні, до тих пір, поки ми не з'їли його цілком. 
Раймонд викинув останню жовту шкірку та витягнув 
фляжку й дав мені напитися, а потім сьорбнув сам. 
Життя на халяву здавалася прекрасним та ніякі докори 
сумління не варті того, щоб нас засуджувати за цей гріх 
обжерливості та крадіжки.  

Візок весь час тримався лівого берега річки 
Чорної, але до середини дня грек переправився на 
інший бік річки та став віддалятися від неї, бо занурився 
в невисокі, зарослі лісом гори. Несподівано для мене 
дорога пішла по маковому полю, усіяному червоними 
квітами, немов хтось окропив землю своєю кров'ю.  

Мені, чомусь, стало тривожно на душі, але, так 
само різко, як і почалися, маки закінчилися, а 
навколишня колірна гамма доповнилася білими скелями 
гір. Подекуди доводилося зістрибувати, бо дорога 

                                                 
68  курмани — у древній Русі їх називали половцями. 
69  πεπόνι — дині (грецька) 



Реплікація десята. Морті 
 

310 

тяглася вгору, а грек беріг своїх коней, то вони з 
Раймондом підштовхували візок ззаду та спереду. 
Минули село, розташоване в долині між гір, яке, як 
повідомив грек, називався Шулі. Вздовж долини текла 
річка, іменована Айтодор.  

Ми не стали зупинятися у Шулі, а поїхали далі, бо 
до Дороса залишалося зовсім небагато. Зліва по ходу, 
на прямовисній стінці високого плато я побачила якісь 
великі нори, вирубані в камені. Грек пояснив, що там 
давно живуть православні ченці, і я з захопленням 
помолилася за сподвижників віри. 

 
Через деякий час, який нам здавався 

нескінченним, ми, нарешті, прибули до Доріса, як нам 
повідомив старий грек. Я ж ніякої столиці князівства не 
побачила, а величезна вертикальна стіна, що йде в 
небо, мало асоціювалася з яким-небудь містом. Ми 
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довго об'їздили цю стіну та повільно піднімалися вгору, а 
коли завернули за кут, то виявилося, що це якийсь 
довгий кам'яний ніс. Задоволений грек радісно 
повідомив, що цю довгу стінку називають Кам'янистим 
мисом, і я вважала, що назва вдала. Високо в небі 
кружляв самотній орел та вибирав жертву на плато. 

Якби я подивилася на себе його очима, то 
побачила б маленьку комашку, що рухається прямо в 
хижу чотирипалу лапу, але те, як виглядає Доріс з 
висоти, я дізналася потім. Вздовж крутого схилу ми 
проїхали ще деякий час, поки не опинилися перед 
воротами з якимись нішами, а зверху розташовувався 
храм. Стражники зупинили грека і не дуже прискіпливо 
оглянули віз, а основну увагу приділили нам. 
Величезний ставний воїн запитав нас грецькою мовою 
про мету візиту та розглядав, головним чином, хрест на 
грудях Раймонда, бо це знак його приналежність до 
ордену госпітальєрів.  

Він не висловлював злості чи агресії, але ми з 
Раймондом знали, що хрестоносців не дуже шанують у 
Східної Римської Імперії. Я освоїла грецький досить 
стерпно та відповіла, що ми з Раймондом шукаємо 
усамітнення та посвячення себе Богові. Воїн досить 
промовисто подивився на мене та дав зрозуміти, що 
усамітнення чоловіка та жінки для посвячення Богу 
виглядає дивно, та, певно, подумав, що Раймонд вкрав 
чужу дружину та втік з нею на край світу. Можливо, я 
сама вигадала таке тлумачення своїх слів та 
почервоніла, чим викликала у воїна скептичну посмішку. 

— Ви підете зі мною, — сказав воїн та 
запропонував нам покинути віз та слідувати за ним. Я 
швидко кивнула, бо бачила, що Раймонд вважав себе 
ображеним, посинів та вже тягнеться до свого меча.  
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— Не зараз, любий, — сказала я йому, перш ніж 
його зовсім роззброять, але викликала нову усмішку 
воїна – ймовірно, він знав французьку мову. Ми 
пройшли під склепіннями аркових масивних воріт, зліва 
від яких знаходилася кам'яна скеля величезної висоти, а 
праворуч обрив вниз. Попереду крокував той же воїн, 
який розпитував нас та, мабуть, зовсім не боявся 
зрадницького удару в спину. Він лише зрідка повертав 
до нас своє обличчя з незмінною усмішкою, та 
запрошував кивком голови слідувати за ним.  

Схил, зарослий з двох боків деревами та 
чагарником, вивів нас на плато, де ми побачили, кілька 
найближчих пагорбів, вкритих рясними садами та 
заростями сосни на далекому підвищенні. Між садами 
яскравими плямами радували око дахи будинків, 
покритих червоною черепицею. Перше враження могло 
бути невірним, але мені тут сподобалося та дихалося 
якось легко. Ми пройшли повз церкву і я з задоволенням 
перехрестилася, бо розуміла, що потрапила в 
християнське суспільство, а не до варварів.  

Заспокійливо пахло бузком, а мене не покидало 
відчуття, що ми опинилися в райській господі. Ліворуч 
тяглася висока кріпосна стіна з величезними воротами, 
які завершувалися величною спорудою над ними, але 
нас повели вправо, через величезний сад, поки ми не 
опинилися біля альтанки, а далі, між деревами, виднівся 
великий білосніжний палац.  

Нас зустрів чорнявий чоловік з легкою сивиною, 
класичний грецький ніс якого, з легкою горбинкою, 
свідчив про його родову приналежність, а чорні брови 
відтіняли блакитні очі, не характернім грекам. Одягнений 
у білий лляний хітон, скріплений золотою застібкою на 
лівому плечі, він уважно, але без напруги, розглядав нас 
та чекав на пояснення.  
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За його спиною, в альтанці, перебувала жінка зі 
світлими волоссям та блідим обличчям, а поруч з нею, у 
синьому хітоні, стояла дівчинка років шести, ймовірно, її 
дочка. Воїн, який нас привів, заговорив чужою мені 
мовою, і я побачила, як Раймонд напружився. Не встиг 
воїн закінчити говорити, як йому щось відповів Раймонд. 
Воїн, не чекав, що Раймонду відома мова, на якій він 
говорить, тому здивовано витріщився на нього, а чоловік 
у хітоні посміхнувся та сказав Раймонду французькою 
мовою:  

— Буде краще, якщо про себе ви розповісте самі. 
Раймонд глянув на мене та почав розповідь про 

захист Акко та її падінні, а потім про нашу подорож по 
містах та країнах. Поки він все розповів, настав вечір, і 
чоловік у хітоні запропонував Раймонду: 

— Чи не завгодно повечеряти? 
Ми з Раймондом погодилися, бо, крім дині в 

дорозі, нічого не їли. Перш, ніж йти в будинок, який 
виднівся за деревами, чоловік представився:  

— Мене звати Василь, моя дружина, княгиня 
Єфросинія та моя дочка Олена.  

Ми назвали себе раніше, тому з посмішкою 
кивнули головою, а князь Василь повернувся до воїна та 
сказав: — Можеш іти Реас, ти мені не потрібний. 

Не беруся описувати княжий палац, бо він мені 
сподобався. Можливо, я довго перебувала далеко від 
палаців правителів, але мене палац князя зачарував 
більше незліченних приміщень палацу базилевса 
Андроніка II в Константинополі. Білосніжний палац князя 
видавався легким, домашнім, затишним та не тиснув 
розкішшю. Вечеря була простою, гречка та фрукти, після 
чого князь запросив нас до церкви на вечірні молитви. 
Православний Храм був красивим та маленьким, але я 
не знала, чи пристойно нам в ньому знаходиться, про 
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що прошепотіла Раймонду, який мене заспокоїв тим, що 
Бог почує кожного, хто щиро в нього вірить.  

Виявилося, що православні вважають, що Дух 
походить тільки від Отця, а від нього до Сина. Багато у 
чому відрізнялася й служба та навіть те, як православні 
хрестилися, але я намагалася не здаватися білою 
вороною та не відриватися від молитви. Коли ми 
повернулися до палацу, князь про щось пошептався з 
Раймондом, а княгиня Єфросинія сама показала нам 
нашу кімнату, в якій стояло одне ліжко, що привело 
мене в шок. У подорожі ми спали з Раймондом разом, як 
товариші, але князь та княгиня думають, що ми чоловік 
та дружина.  

Раймонд побачив моє збентеження та заспокоїв 
мене й повідомив, що прекрасно виспиться на підлозі, 
але тут уже я чинила опір – не вистачало, щоб з-за моїх 
примх Раймонд відчував незручність. Коли ми лягли в 
ліжко, я запитала у Раймонда, про що він гомонів з 
князем. Він повернув до мене своє обличчя та 
повідомив: — Князь сказав, що нам не вірить. 

Він помовчав, а потім запитав мене: — Може, 
варто повідомити йому, що ми захищали Рубін? 

Я витягла з-за пазухи Рубін Милосердя та 
показала Раймонду. Він здивувався, що побачив рубін у 
мене, бо думав, що я віддала його Гуго. Я не стала йому 
нічого пояснювати, нехай Раймонд вирішує все сам. А 
потім заснула. 

*** 

Коли я встала наступного ранку, Раймонда вже не 

було. Пам'ять підказала деякі подробиці минулої ночі, 
деякі з яких викликали в тілі солодку знемогу. Я точно 
пам'ятала, що спала в обіймах Раймонда, але більшого, 
ймовірно, у нас нічого не було. Від цих думок у мене 
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спалахнуло обличчя, яке я розгледіла в срібному 
дзеркалі, завбачливо покладеному на столику біля 
ліжка. У двері постукали, та до кімнати заглянула 
служниця, яка допомогла мені вмитися та запросила до 
княгині на сніданок.  

Крім мене, княгині та її дочки Олени, нікого не 
було, і я думала, що ми будемо снідати одні, але 
помилилася, бо у дверях їдальні з'явився князь Василь у 
супроводі Раймонда. Мабуть, вони про щось жваво 
говорили, але при вигляді нас за столом, князь стримано 
привітався. Коли всі сіли за стіл, він прочитав подячну 
молитву та тільки тоді всі взялися за їжу.  

Слід сказати, що тут, в Доросі, їли два рази, 
вранці та ввечері, причому ранковий сніданок більше 
схожий на обід. За моєї стриманості до їжі, для мене це 
більш ніж достатньо, але для чоловіків на роботі та 
воїнів на тренуванні, що роблять важку роботу, як мені 
здавалося, не достатньо. Коли сніданок закінчився, 
князь запив їжу вином та скоїв подячну молитву, а потім 
звернувся до мене: — Люб'язна Маріє, ви нам покажете 
вашу реліквію? 

Я подивилася на Раймонда, що сидів біля князя, і 
він промовив: — Я все розповів князю Василю. 

Я витягла з-за пазухи Рубін Милосердя та 
простягнула його князю. Він довго розглядав реліквію, 
але, мабуть, вона його не вразила, бо він, трохи 
розчарований, запитав мене: «Ви вважаєте, що в ньому 
є Божественна Сила?» — після чого передав рубін 
княгині Єфросинії. Її враження від Рубіна Милосердя 
виявилося вище, бо вона приклала його до чола й 
захоплено промовила: — Можливо, що цей камінь 
принесе на землю Готії мир та благоденство. 

Після обіду Раймонд та князь кудись подалися, а 
ми залишилися з княгинею. Як я потім дізналася, князь 
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призначив Раймонда комендантом Дороса, бо 
враховував його досвід захисту фортеці Акко, і вони 
інспектували захисні мури міста. Княгиня запропонувала 
мені давати уроки французької мови для її дочки Олени 
та поспішно повідомила, що за це я буду отримувати 
плату. Я відмовилася від грошей та повідомила княгині 
Єфросинії, що зроблю це абсолютно безоплатно, на що 
вона відповіла: — Люба, вам же треба на щось жити. Я 
хочу, щоб ви відчували себе комфортно та залишилися 
тут якомога довше. 

Мені довелося погодитися, після чого ми 
вирушили на базар, розташований на найбільшій площі 
Дороса, перед центральними воротами у фортецю на 
Кам'янистому мисі. У Доріс було два базари: один той, 
куди ми йшли, та другий за міськими стінами в 
чоловічому яру. Коли я запитала, чому яр називається 
чоловічий, княгиня пояснила, що є два яру з джерелами 
води: жіночий та чоловічий, а третій яр називають 
Брамний, де знаходяться в'їзні ворота.  

Базар виявився не таким великим, як я 
передбачала, мабуть, з метою безпеки, не всіх 
впускають в Доріс. На мій подив я побачила знайомого 
грека з динями та повела графиню туди. Сторопілий 
грек побачив мене в супроводі княгині Єфросинії та став 
гарячково міркувати, чи не скривдив він мене, а я, в 
подяку за поцуплені дині, підвела княгиню до його візку 
та порекомендувала солодкий товар. Княгиня вибрала 
кілька штук та наказала слузі з кошиком віднести їх до 
палацу.  

Грек хотів відмовитися від плати, але графиня 
поблажливо посварила його по щоці та щедро сипонули 
жменю монет. Коли я озирнулася, ошелешений грек все 
ще кланявся вслід княгині. Коли ми прийшли до палацу, 
то спробували диню, а потім Єфросинія поклала мені 
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руку на плече і сказала: — Я чула версію вашої 
подорожі від мсьє Раймонда де Торна, ви не будете так 
люб'язні, щоб розповісти свої враження. 

Я почала, як і Раймонд, з міста Акко, а потім 
розповіла те, що знала сама та нічого не приховувала. 
Особливо зацікавив княгиню розповідь про наше 
відвідуванні Константинополя та гостини у базилевса 
Андроніка II Палеолога. Я з подробицею описала наше 
відвідування царської сім'ї та те, як Андроник 
запропонував мені копії рубіна. 

— Він не міг підмінити ваш рубін? — з деяким 
сумнівом запитала княгиня Єфросинія і я їй відповіла 
запитанням: — Ви б могли таке зробити? 

— Ні! Звичайно, ні! — вигукнула княгиня та 
відразу посміхнулася. Коли я закінчила розповідь, 
Олена, яка склала руки на моїх колінах, подивилася на 
мене та запитала: — А ще? — від чого ми з княгинею 
розсміялися.  

Після цього графиня нас залишила, а я дала 
Олені перший урок французької мови та почала з 
«Повчання для молодиків». Олена послухала мене та 
повідомила, що у них є така книга, яку мама їй читала. 
На мій здивований погляд, вона взяла мене за руку та 
повела на другий поверх, де Олена відкрила ящик, та 
витягла звідти рукописну книгу Вильд’є. Крім цієї книги в 
ящику знаходилося «Євангеліє» та ще кілька томів 
життєписів святих, обтягнених шкірою. Ми з Оленою 
закинули заняття та гортали сторінки й розглядали 
повчальні картинки. Там нас і знайшла княгиня, яка 
запросила нас на вечерю. Тільки тоді я з подивом 
помітила, що вже настав вечір». 

— Це все? — запитала Ліліт, коли Морті 
зупинилася та відклала книгу в сторону. Сет встиг 
заснути під монотонний голос Морті та злякано скочив, 
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але, коли побачив, що все в порядку, знову засунув 
свою мерзенну пащу собі під пахву. 

— Ні, не все, — сказала Морті, — у мене в роті 
пересохло. 

З цими словами вона прямо з графина хильнула 
води та знову розкрила книгу: «Як непомітно летить час! 
Варто озирнутися, а вже пролетіло вісім щасливих 
років... » 

— Почекай! Ти нічого не пропустила? — запитала 
Ліліт та заглянула в книгу. Виявилося, що ні, і Ліліт 
махнула рукою: — Добре, читай далі! 

«Можливо, що ці роки найкращі в моєму житті, — 
забубнила Морті, — бо ніколи раніше я не відчувала 
себе такою захищеною та щасливою. Раймонд, як і 
раніше, служить комендантом фортеці та міста Доріс, 
цілими днями пропадає на стінах, у підземних резервних 
сховищах продовольства та води, а нерідко їздить 
разом з князем збирати данину з Готії. 

 Кілька разів на рік він ділив молодих воїнів на дві 
команди та проводить справжні битви біля стін фортеці. 
Тоді нам з княгинею незмінно доводиться лікувати 
постраждалих та поранених. На мої закиди Раймонд 
завжди відповідав однаково – у справжньому бою буде 
гірше і воїни повинні бути готові до битви. Наша 
близькість до князя та княгині схоже споріднена, 
настільки ми прикипіли один до одного.  

Перший час княгиня Єфросинія підсовувала мені 
гроші, поки я, нарешті, не заперечила: «Навіщо мені? Я 
живу на всьому готовому!» Я давно вже не сестра-
послушниця, бо ми з Раймондом повінчалися за 
православним звичаєм та тепер він чоловік, а я – 
дружина. Тільки одна обставина засмучує мені душу – у 
нас немає дітей. Тому Олена для мене, як дочка, а 
княгиня Єфросинія мене ревнує до неї. Іноді я думаю 
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про те, хто буде зберігати Рубін Милосердя, коли я та 
Раймонд помремо. До того часу князь Михайло та 
княгиня Єфросинія теж підуть на небо, а накликати біду 
на Олену мені не хотілося.  

Вселяла надію думка, що нас знайдуть ті, кому ми 
повинні віддати рубін, але якщо нас не знайшли до 
цього часу, то як сподіватися на це в майбутньому? 
Стурбована цим, я все розповіла Раймонду, то він 
поцілував мене в губи та сказав, щоб я не хвилювалася, 
бо він розв’яже цю проблему. Минуло пару тижнів і я 
забула про нашу розмову, коли Раймонд сам нагадав 
про нього. 

— Ти можеш дати мені Рубін? — якось вранці 
запитав він мене. Я зняла Рубін Милосердя з шиї та 
простягнула його Раймонду. Він узяв його, поцілував 
мене в губи, сказав: «Спасибі», — та пішов. Я зніяковіла, 
але нічого йому не сказала, коли він до вечора 
повернувся на вечерю за загальний стіл. Після трапези 
князь запросив до себе в кабінет мене з Раймондом та 
княгиню з Оленою, а коли ми зібралися разом, зняв білу 
серветку зі столу. На ньому стояла золота чаша, 
прикрита зверху кришкою з клямкою, а коли князь 
відкрив її, ми побачили Рубін Милосердя, закріплений 
всередині чаші. 

— Красиво, — тільки й змогла вимовити я, а князь 
повідомив: — Після вечірньої молитви ми сховаємо її.  

Ми пішли до церкви, а коли закінчилася служба, 
Раймонд та князь Михайло кудись зникли. Повернувся 
Раймонд пізно, коли я вже спала, але я відразу відчула 
його та повернула голову до нього. «Можеш спати 
спокійно», — прошепотів мені Раймонд, і я припала до 
його губ та обхопила його голову. Його волосся 
виявилися мокрими і я запитала: «Ти, що, купався?» — 
на що він поцілував мене в губи та сказав: «Спи!» «Як 
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же спати, коли поруч зі мною такий гарний чоловік?!» — 
подумала я та знову присмокталася до його губ. 

Наша ідилія не могла тривати вічно. Мабуть, ми 
чимось прогнівили Бога, тому що через кілька років він 
від нас відвернувся. У Кафі вбили онука одноокого 
беклярбека Ногая на ім'я Актаджи, куди він приїхав 
збирати данину. Розгніваний Ногай зібрав орду та не 
тільки зруйнував генуезьке узбережжя, але знищив порт 
Авліту та розграбував Готію, а потім обложив Доріс. 
Тоді-то і стало в пригоді майстерність Раймонда, який 
зумів так організувати захист, що беклярбек Ногай не 
витримав, бо простояв під Доросом цілих два зимових 
місяці та зрозумів, що не прогодує своїх коней. Він 
надіслав гінця, з вимогою, як і раніше, платити данину, 
після чого зупинив облогу Дороса, бо його почав 
переслідувати хан Тохту.  

Радості не було меж, але, як завжди, гірке 
трапляється тоді, коли його не чекаєш. Татарська стріла, 
пущена навмання на прощання, потрапила в оголену 
голову Раймонда і він миттєво помер. Я була поруч, але 
нічого зробити не могла. Моє життя скінчилася, і я піду в 
монастир. Амінь». 

Коли Морті підняла голову, то побачила 
заплакане обличчя Ліліт та, щоб її заспокоїти, 
промовила: — Я пам'ятаю цього чоловіка. Марія швидко 
з'єдналася з ним. 

Ліліт стала збиратися. 
— Ти куди? — запитала Морті, бо хотіла 

поспілкуватися з подругою. 
— Віддам книгу Маргіні, — відповіла Лілі та 

взявла під пахви старовинний фоліант. 
— Маргіні? Так вона першою знайде рубін?! — з 

прикрістю сказала Морті. 
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— Це ще побачимо, — відповіла Ліліт, — ми 
урівняємо шанси, — вона сказала це та вистрибнула у 
вікно, а Морті задумалася: виявилося, що мати подругу 
вельми цікава справа. Вона, слідом за Ліліт, 
вистрибнула у вікно та розкидала по Темних Світах свої 
симпоти, бо вибирала тих, хто дозрів для смерті. 

*** 

Ліліт помилялася, коли думала, що у неї фора 

перед Маргіной. Після того, як Ліліт полетіла, Маріко 
виявила, що пропала книга, і всі подумали, що кудись 
сунули її в темряві. Вони розпустили симпоти та 
нишпорили по плато, назване нині Мангуп, де раніше 
стояло місто Доріс. Пошуки нічого не дали, точно книга 
провалилася в пекло. Маргіна подумала, що книгу 
вкрала Ліліт, але чудово пам'ятала, що вона стояла на 
виду у всіх та викрасти фоліант не могла. Тарас згадав, 
що бачив у темряві звіра Ліліт, Сета, який поглинав 
залишки їх вечері. 

— Він же не міг зжерти книгу, — сказав Тарас, бо 
трохи шкодував дикого звіра Ліліт, якого, ймовірно, вона 
зовсім не годує. Маріко подивилася на Туманного Кота. 

— Причому тут я, — огризнувся на її погляд кіт, —
книга була у твоїх дорогоцінних руках. 

Маріко, як прокурор, перевела погляд на Маргіну. 
— Я твоєї книги не чіпала та вимагаю адвоката, — 

сказала вона та мстиво додала: — Адже ти заборонила 
мені до неї торкатися! 

— Я не про те, — сказала Маріко та, як удав, 
розглядала Маргіну: — Ліліт – твоя подруга. Ти повинна 
сходити до неї та забрати книгу. 

— Ні за що! — встала в позу Маргіна та сердито 
додала: — Я з нею у сварці! 
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— Ти не розумієш, — вигукнула Маріко, — 
письмові джерела тієї епохи – велика рідкість. 

Маргіна заглянула в голову Маріко та зрозуміла, 
що їй зовсім не потрібен Рубін Милосердя, а над 
старовинним фоліантом вона буде трястися, як над 
скляним. 

— Я можу тобі повідомити, що в книзі написано? 
— сказала Маргіна. 

— Не треба дурити мені голову ... — почала 
Маріко, але Маргіна бухнула їй мізки всю проскановану 
книгу і дочка завмерла на місці та переварювала 
рукописний текст, написаний старофранцузькою мовою. 
Поява Ліліт виявилася несподіваною, бо про неї забули, 
а Сет, що нажерся та став важким, бухнувся на плато 
слідом за нею, тільки перелякав Тараса, біля якого він 
приземлився. 

— Сет, зовсім випадково, з'їв вашу книгу, — 
повідомила Ліліт та подала фоліант Маргіні, — але вона 
йому не сподобалася. 

Маріко, на мить ожила від трансу, вихопила книгу 
з рук Ліліт та стурбовано почала її оглядати на предмет 
пошкодження. 

— Щоб внести ясність, пропоную заздалегідь 
домовитися та пошукати рубін разом, — повідомила 
Ліліт. 

— Навіщо він тобі, щоб віддати Сатанаїлу? — з 
сарказмом запитала Маргіна.  

— Ні, я тепер вільна від всіх та шукаю рубін для 
Морті, — відповіла Ліліт. 

— Морті? Ти служиш Морті? — здивувалася 
Маргіна. 

— Я нікому не служу, вона мені подруга, так само, 
як і ти, — огризнулася Ліліт. 
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— Гарна ти подруга, яка робить підлість, — 
сказала Маргіна, а Ліліт відкрила свої гліфоми. Те, що 
там побачила Маргіна, змусило її жахнутися, і вона 
притиснула Ліліт до себе та пробурмотіла їй на вухо: — 
Пробач, я знала, що ти підвладна Сатанаїлу, але не 
думала, що він так з тобою поступає. 

— Ти думаєш, що Світлоосяйний поводиться з 
тобою краще? — усміхнулася Ліліт, а Маргіна подумала 
та повідомила: — Всі мужики – сволота, — та 
подивилася на Туманного Кота. 

— Ви маєте рацію, — посміхнулася Маріко, — 
єдиний виняток – Тарасик. 

Маргіна та Ліліт одночасно гмикнули, а Тарас 
чмокнув Маріко в губи та великодушно повідомив:  

— Вона, як завжди, права! 
Після цього, без жодних договорів, всі кинулися 

шукати рубін, тільки «сволота» Тарасик забрав у Маріко 
сіточку, бо у нього з ранку запланована операція і, як 
метеор, блиснув у небі та зник у світлому горизонті. 
Маріко, залишена без симпот, попросилася в сіточку 
кота, взяла його на руки та почала, разом з Маргіной та 
Ліліт, шукати Рубін Милосердя та сканувати все плато. В 
одному місці вона помітила якусь пляму та 
зосередилася на ній, поки не виявила, що це обманка, 
влаштована Ліліт. 

— Яка ж ти підла, Ліліт! — обурилася Маріко, на 
що Ліліт без емоцій повідомила: — В змаганні всі засоби 
хороші, — після чого полетіла з плато вниз, бо Маріко 
штовхнула її плечем. Сет, який не брав участі в 
пошуках, визвірився на Маріко, бо захищав свою 
господиню. Туманний Кіт, що сидить на руках Маріко, 
махнув лапою й у Сета вся морда спінилася кров'ю, 
після чого Маргіна закричала: — Досить! Ви гірше звірів! 
Невже не можна шукати цивілізовано? 
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— Пробач, я погарячкувала, — сказала Ліліт та, за 
спиною Маргіни, скорчила пику Маріко, яка відразу 
сказала матері: — Я більше не буду. 

Маргіна здивувалася одноголосному примиренню, 
але нічого не сказала, а розкинула симпоти углиб плато 
та вивчала кожну тріщинку, або порожнину. Через 
деякий час, Маргіна зрозуміла, що потрібні ретельні 
пошуки, тому запропонувала: — Розіб'ємо плато на три 
частини та кожна досліджує свій шматок. 

Ліліт та Маріко переглянулися та погодилися й 
отримали для дослідження свою частку. Час давно 
перевалило за обід, а результатів не намічалося. 
Принаймні, ніхто не повідомив про якусь знахідку, а Ліліт 
з Маріко почали підозріло переглядатися. 

— Як я зрозуміла, ніхто не знайшов рубін, — 
сказала Маргіна та знову запропонувала: — Щоб не 
витрачати час, відкриємо свої гліфоми, щоб виключити 
недовіру. 

Ліліт та Маріко трохи побрикались та розкрили 
свої гліфоми, але зазирали в чужі. Через кілька 
миттєвостей вони зрозуміли, що на плато нічого немає, 
крім кількох десятків уламків посуду. 

— Що ж, негативний результат не менш 
важливий, ніж успіх, — сказала Маргіна та додала: — 
Усім спасибі, до нових зустрічей. 

Попри прощання, до самого Ленінграда летіли 
разом, а над містом розділилися – Ліліт відправилася в 
готель «Асторія», а Маргіна, Маріко та кіт – у свою 
квартиру на 1-й лінії Василівського острова. Сет, 
забарився та погнався за якийсь вороною, але Ліліт не 
стала його чекати, бо залишалася в прострації – сліди 
рубіна пропали. Не те щоб він був їй потрібен, але вона 
хотіла зробити приємне Морті. Сет наздогнав ворону та 
розкрив пащеку, щоб її проковтнути, але вона дивним 
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чином зникла. На подив Сету, перед ним виник 
Гаагтунгр, який схопив його за горло, а Веельзевул, 
ззаду, скрутив Сету лапи. Гаагтунгр хижо посміхнувся та 
прошипів: — Попалося, гаденя! Розповідай! 

*** 

В країні голосно кричали про перебудову, а всі 

газети рясніли найсвіжішими новинами від «міченого» у 
справі «прискорення» розвалу старого світу та 
невиразними мріями про світле капіталістичне майбутнє. 
Тарас не читав газет, а журнали – тільки суто 
специфічні, такі як «Спінальна хірургія», видаваний в 
рідній країні, або «Wirbelsäulenchirurgie» надрукований у 
Берліні, куди він прямував на симпозіум хірургів. Тарас 
купив кілька німецьких газет, щоб дізнатися, чим дихає 
Німеччини та що хвилює простих німців. Тарас 
переглядав смуги густого тексту та натрапив на дивну 
статтю, яка його дуже зацікавила.  

«Наш загін складався з двох десятків солдатів, 
трьох офіцерів та одного татарина-провідника. 
Командував цією експедицією штурмбанфюрер СС Карл 
Хаусхоффер, а кому підпорядковувався він – нам не 
доповідали. Питати про це штурмбанфюрера не варто, 
бо він був швидкий на розправу та за найменшу провину 
била по пиці, а за порожню цікавість міг і покалічити.  

З Сімферополя ми вирушили на двох машинах: 
вантажівці «Opel Blitz», де сиділи солдати, та 
«Фольксваген-82», в якому їхали офіцери. Бахчисарай 
зустрів нас плоскими дахами та безлюдністю. Ми 
пересіли на низькорослих конячок, які вели свій рід з 
часів монголо-татарського часу, та попрямували на 
південь між високими плоскогір'ями. Одне місце вразило 
нас своєю неприступністю, бо поверхня плато височіла 
над навколишньою територією на величезну висоту.  
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Тут команда розділилася: я, разом з п'ятьма 
моїми підводниками, керований штурмбанфюрером 
Хаусхоффером, почав дертися верх на плато, а солдати 
охорони, на чолі з лейтенантом Шульцом, розтягнулися 
навколо плоскогір'я та замкнули ланцюг. Коли ми 
вибралися наверх та озирнулися, то побачили дивне 
плато у вигляді долоні без великого пальця. Серед 
зарослів кущів та дерев виднілися руїни якихось 
будівель, а на одному з пальців тяглися руїни стіни 
фортеці, яка перегороджувала його поперек.  

У штурмбанфюрера Хаусхоффера був якийсь 
план, за яким він орієнтувався, тому поводив по карті 
пальцем та вказав на збережені кам'яні ворота, що 
колись прикрашали таку ж кам'яну стіну. Ми минули їх та 
опинилися на голому кам'яному уступі, який закінчувався 
прірвою. Вітер, який гуляв на плато, міг легко скинути 
вниз, то ми з острахом заглядали за край обриву та 
спостерігали далеко внизу зарості чагарнику та зелені 
пагорби, що тікали вдалину.  

Незабаром штурмбанфюрер Хаусхоффер зупинив 
нас перед якимось колодязем, що йшов углиб кам'яного 
мису, у якому, від кинутого каменя, плюхнула вода. Я 
витягнув свій прогумований костюм водолаза та шолом, 
а мої підлеглі розмотали шланги та мотузки для спуску. 
Штурмбанфюрер Хаусхоффер відвів мене вбік та тихо 
повідомив:  

— Оберлейтенант Кляйн, ви давали присягу 
зберігати мовчання та нікому не повідомляти про те, що 
тут побачите, — я кивнув та підтвердив сказане ним, а 
штурмбанфюрер продовжив:  

— В цьому колодязі ви будете шукати предмет, 
званий «чаша», який може мати будь-які контури та 
форми. Можливо, чаша буде з золота, але не 
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обов'язково. У разі небезпеки негайно спливайте 
наверх.  

Я кивнув головою та пішов до своєї команди. На 
мене наділи водолазний костюм та пригвинтили мідний 
шолом, а після перевірки повітряної помпи та шлангів, 
мене повільно опустили на тросі вниз, поки я не досяг 
води.  

Я клацнув тумблером та включив ліхтар на лобі, а 
потім занурився у воду. Стінки колодязя мали сліди 
обробки їх інструментом, що говорило про те, що він – 
рукотворний. Колись вода, сконденсована стінками, 
рятувала жителів міста від спраги, але ті часи давно 
минули, а природне джерело води досі працювало. 
Стінки колодязя пливли вгору, а я, опускався та уважно 
оглядав їх, але нічого не затримувало мій погляд. 
Занурення тривало дуже довго, і стіна із сірого мармуру 
надокучила, але я встиг потрясти мотузку та зупинити 
занурення, коли побачив нішу. В ній причаїлася золота 
чаша з круглим набалдашником, яка сиротливо чекала 
мене. Принаймні, я так думав. 

Я милувався чашею, яка, в прозорій воді, 
здавалася такою прекрасною, тому не втримався та 
хотів її відкрити й клацнув засувкою. Мабуть, той день 
виявився нещасливим, бо руки зрадила мені, а чаша 
вислизнула з моїх рук й попливла вниз, освітлена моїм 
ліхтарем. Далі я вже не бачив, бо колодязь не давав 
мені можливості зігнутися, і я пару раз потряс мотузку, 
бо давав команду опустити мене нижче. Коли я досяг 
дна, то побачив розкриту чашу, що лежить на боці. Я 
спробував присісти та навпомацки підняв її, але ледве 
не втратив знову.  

Всередині чаші нічого не виявилося, і я клацнув 
засувкою та закрив її,. А потім три рази смикнув 
сигнальну мотузку. Коли я піднявся нагору, 
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штурмбанфюрер Хаусхоффер, навіть, не глянув на 
мене, а вирвав з моїх рук чашу та милувався, поки я 
знімав одяг водолаза. Потім обережно клацнув клямкою 
та відкрив кришку чаші, яка відкинулася з легким 
клацанням. Я розглянув нутрощі чаші, в якій, як я знав, 
нічого не було. Крім якогось гнізда, в якому щось 
кріпилося. 

— Оберлейтенант Кляйн, ви відкривали чашу? — 
запитав штурмбанфюрер Хаусхоффер та уважно 
роздивлявся моє обличчя. 

— Звичайно, ні! — я витягнувся. Сказати про те, 
що я намагався відкрити чашу, все одно, що підписати 
собі вирок трибуналу, тому я відсіяв цю думку відразу та 
безповоротно. Не знаю, чи повірив мені 
штурмбанфюрер чи ні, але через деякий час він знову 
відправив мене вниз та пояснив мені, що в чаші повинна 
була знаходитися якась посудину з кров'ю Ісуса. Я чув 
розмови про Грааль, тому уявляв, що я повинен шукати 
та знову опустився в колодязь.  

Я ретельно вивчав стінки колодязя, бо сподівався 
на те, що злощасна посудина десь зачепилася. Я 
відчував деяку провину через те, що відкрив чашу, але я 
старався, як міг, та ретельно досліджував дно колодязя, 
проте ніяких ознак посуду, чи, навіть, бульбашок або 
що-небудь іншого не знайшов.  

Я перевертав камінці на дні, для очищення своєї 
душі, та переконався сам, що чаша була порожня до 
того, як я взяв її в руки. Я три рази смикнув мотузку, і 
мене потягли вгору. Коли я вибрався з костюма, то 
зітхнув на повні груди та бадьоро відрапортував 
впевненим голосом: — Пане штурмбанфюрер, крім води 
в колодязі нічого немає. 

Штурмбанфюрер недовірливо розглядав мене й 
наказав моїй команді обшукати мене та, навіть, змусив 
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зняти труси та нагнутися, щоб заглянути мені в самі 
знаєте куди. Подумати про те, що я не міг засунути у 
водолазний костюм цей проклятий посуд, 
штурмбанфюрер, мабуть, не міг, бо дійсність не 
узгоджувалася з його планами.  

Штурмбанфюрер не задовольнився обшуком, а 
поставив мене на краю обриву та наказав 
оберфельдфебелю Беккеру тримати мене на мушці 
автомата. Інша моя команда готувала штурмбанфюрера 
Хаусхоффера до занурення. Коли голова 
штурмбанфюрера зникла в колодязі, оберфельдфебель 
Беккер винувато сказав:  

— Вибачте мені, пан оберлейтенант, я не можу 
ослухатися команди штурмбанфюрера. 

Я заспокоїв оберфельдфебеля Беккера та сказав 
йому, що він виконує свій обов'язок і той опустив 
автомат, який цілився мені в груди. Стояти під прицілом 
не дуже приємно, тому я був вдячний 
оберфельдфебелю і за це. Чекати довелося дуже довго, 
бо штурмбанфюрер Хаусхоффер, мабуть, вирішив 
доритися до пекла, де йому й місце.  

Нарешті, сигнальний трос сіпнувся три рази і мої 
хлопці потягнули штурмбанфюрера наверх. 
Оберфельдфебель Беккер підтягнувся та насупив брови 
й знову спрямував автомат на мій живіт. Коли 
штурмбанфюрер Хаусхоффер зняв костюм та шолом, то 
його обличчя виражало розчарування, немов його 
позбавили улюбленої іграшки. Він кивнув 
оберфельдфебелю Беккеру і той відпустив мене. Після 
цього ми зібралися та поїхали в Сімферополь, де 
розлучилися зі штурмбанфюрером Хаусхоффер та 
чашею. Я, зі своїми водолазами, вирушив до 
Севастополя».  
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Під статтею з найменуванням «Загадка Грааля» 
стояв підпис «Вольфганг Кляйн». Тарас перечитав ще 
раз та вирішив, що варто статтю показати Маріко. 
Щасливий тим, що порадує свою дружину, Тарас додав 
до статті букет та відправився додому, на 
Васильєвський острів. Коли він зайшов до квартири, то 
побачив на столі торт, то мало не згорів від сорому – він 
забув про день народження дружини. Червоний, як рак, 
Тарас вручив їй букет та статтю, а потім промимрив:  

— От, вітаю! 
Маріко понюхала букет, а потім прочитала статтю, 

обведену червоним олівцем. Вона чмокнула чоловіка в 
щоку та проникливо вимовила: — Тарасик, ти знаєш, 
чим мене побалувати! 

Маргіна хмикнула, бо перед цим понишпорила у 
голові Тарасика та виявила, що даний чоловічий 
примірник, як і всі інші, гідний тільки осуду.  

— Я їду з тобою, — повідомила Маріко, бо мала 
на увазі відрядження чоловіка. Тарасик прикинув у 
голові, як умовити начальство, щоб взяти у відрядження 
свою дружину, але Туманний Кіт, негідник, допоміг йому 
та пробурчав: — Не турбуйтеся, я все влаштую. 

— Спасибі, котик, — поцілувала його Маріко, а 
Маргіна осудливо відсунула кота в кут дивана та 
повідомила: — Посунься, відгодували тут деяких. 

Тарас подумав, що теща каже про нього, та 
скромно поклав на тарілку ложку вінегрету.  

*** 

Їхати зібралися всі разом, щоправда, документи 

оформляли на Тараса та Маріко. Маргіні жодні візи не 
потрібні, а Туманний Кот – той, взагалі, вирішив 
подорожувати в останню хвилину. Вони тільки присіли 
на доріжку, як на балконі з’явилася Ліліт разом зі своїм 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

331 

незмінним Сетом. Коли вони ввалилися до кімнати, Ліліт 
запитала: «Чому сидимо?»  

Замість відповіді Маріко голосно нагадала, що 
вікна та двері перед поїздкою слід закривати, щоб різні 
«грабіжники» не очистили квартиру. Ліліт розуміла, що 
під «грабіжниками» мали на увазі її та Сета, тому не 
стала сперечатися, а розсудливо прочитала голови 
присутніх, які не встигли закрити свої сіточки. У підсумку, 
вона повідомила: — Я полечу з вами! 

— Ще чого! — обурилася Маріко: — Ми тут 
шукаємо інформацію, а деякі відразу на готовеньке! 

— Тоді я полечу сама, — легко погодилася Ліліт і 
Маріко зрозуміла, що програла, – Ліліт отримала 
інформацію, то впорається і без них. 

— Добре, лети з нами, — погодилася Маріко, а 
Ліліт радісно запитала: — Чи є щось, про що я не знаю? 
— але її чекало гробове мовчання.  

Тарас та Маріко вирушили в оновлений аеропорт 
«Пулково-2», а Маргіна, кіт, Ліліт та Сет неквапливо 
вилетіли через балкон та закрили за собою двері. Часу 
на політ було більш ніж достатньо, то ніхто не поспішав, 
а Сет, так і зовсім, погнався за якоюсь вороною, бо 
збирався її з'їсти. Маргіна повільно махала крильми, а 
коли прочитала бажання Сета, то з докором сказала 
Ліліт: — Ти, що, не годуєш свого Сету? 

— Хіба йому потрібно їсти? — здивовано 
запитала Ліліт і Маргіна подумала, що її подруга права, 
а вона сама дурна, як пробка. Далі вони просто махали 
крилами та імітували політ, а Туманний Кіт взагалі спав 
та тягнувся позаду, бо прив'язав свою симпоту до хвоста 
Маргіни, який він же сам їй створив. В цей час Тарас та 
Маріко проходили митний огляд. Державний службовець 
самим серйозним чином запитав у Маріко: — Валюта є? 
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— Звідки? — відповіла Маріко, але Тарас витягнув 
з кишені якісь папірці та серйозно повідомив: — Є. 

Службовець перерахував німецькі марки та віддав 
їх Тарасу, а Маріко засичала йому на вухо: «Де ти їх 
узяв?» 

— Мені обміняли, скільки належить, — повідомив 
Тарас, показав п'ять купюр з цифрою «50» та портретом 
Фрідріха Енгельса. Тарасик в очах Маріко виріс до 
валютного мафіозі, і вона з повагою взяла його під руку.  

— Скільки буде на наші? — запитала вона 
Тараса, і той відповів: — Сто карбованців двадцять п'ять 
копійок... 

Маріко подумала, що Тарасик на мафіозі не тягне, 
а на радянського лікаря – цілком. Коли Ту-154 піднявся в 
повітря, то Маріко ніяких нових відчуттів не зазнала, а 
політ в замкнутому просторі літака вважала маразмом. 
«Тому полетимо без літака», — пробурчала вона, але 
Тарас переконав, що їм обов'язково потрібно пройти 
митницю, інакше їх посадять у в'язницю. Маріко 
розчаровано дивилася у вікно та зраділа: поряд з 
ілюмінатором плив Туманний Кіт, якого від себе 
відчепила Маргіна та прив'язала до літака. 

*** 

Сета лупцювали професійно та боляче. Він хотів 

втекти, коли виявив, що ворон знову веде його в лапи 
Гаагтунгра, але було пізно. Його притягли в якийсь ангар 
та били, поки не з'явився Самаель. Коли Сет побачив 
його, то зрозумів, що тріпається марно, бо Самаель 
витрясе з нього душу. Яка б підленька вона не була, але 
Сет любив свою душу, а на другому місці по любові 
стояла Ліліт. Він не хотів її підставляти, але знав, що 
залишиться живий і з душею, якщо все розповість 
Самаелю. Сет витримав, скільки міг, удари 
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Веельзевула, а потім розповів все, що питав Самаель, 
після чого його викинули назовні та наказали закрити 
пащу й не вякати.  

Сет понюхав повітря та піднявся в небо й 
прямував туди, де знайомо пахло Ліліт. Самаель 
недовго тримав демонів, а відразу відправив їх у 
Дрезден, щоб вони встигли зустріти гостей з СРСР. 
Демони недовго розмірковували, а ракетою злетіли в 
повітря та по параболі попрямували в Дрезден. За 
іронією долі, в цей час в Західному Берліні зустрічали 
американського президента, колишнього артиста, який 
закликав «міченого» секретаря ЦК КПРС зруйнувати 
Берлінську стіну.  

На подив американського президента, у відповідь 
на його слова, з СРСР відправили дві міжконтинентальні 
ракети. На пряме запитання Рональда телефоном, 
Генеральний секретар Міша відповів, що стіну знесуть, а 
ніяких ракет він не відправляв. Незабаром з'ясували, що 
ракети направляються в Дрезден, що дещо заспокоїло 
Рональда, але засмутило Мішу, який викликав міністра 
оборони СРСР, товариша Язова, та запитав, з якого 
органу він стріляє по Німеччині. Язов відповів, що в армії 
перебудова, і він ні хріна не знає.  

Тим часом ракети не вибухнули, бо Гаагтунгр, 
разом з Веельзевулом, приземлився у дворі сірого 
двоповерхового будинку на Angelikastraße 4. в місті 
Дрездені. Поява демонів не дуже звеселила товариша 
Плутіна, який зовсім про них забув, коли перебував за 
кордоном. Він пиячив в кімнаті зустрічей з агентами у 
товаристві кількох повій. Приводом послужив німецький 
значок «Дружби народів», отриманий від східнонімецької 
розвідки «Штазі». Вид демонів налякав дівчат і вони 
вискочили у двері та залишили двадцяти семирічного 
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кагебіста з кличкою «Міль» наодинці з небажаними 
гостями. Гаагтунгр потрусив новобранця та повідомив: 

— Ми летимо в Берлін!  
— Мені треба зайти додому, прийняти ванну, 

випити чашечку кави, — імпровізував Плутін, але 
Гаагтунгр хряснув його мордою об стіл та кинув в 
обличчя рушник, щоб він витер пику. Плутін вмить 
протверезів та через хвилину крокував разом зі старими 
друзями за будинок. Прямо з місця вони стрибнули 
вгору та взяли курс наБерлін. Плутін летів між демонами 
та побоювався, що вони одночасно його відпустять, і ця 
думка сподобалася Веельзевулу, то він загигикав та так 
і зробив. Гаагтунгр прочитав думки Веельзевула, але їх 
не схвалив, тому вчепився в його горло та відпустив 
Плутіна.  

Поки демони билися, Плутін летів до землі та 
прощався з життям. Коли Гаагтунгр отямився, то 
підхопив Плутіна біля самої землі та мало не відірвав 
йому руку. Принижений Веельзевул смикнув другу руку 
Плутіна і так, розп'ятий, він летів до самого аеропорту 
Шенефельд. Тут товариш Плутін написав на листку 
паперу «Тарас та Маріко» та став чекати прильоту 
пасажирів з Ленінграда.  

На подив Тараса та Маріко їх уже зустрічали. 
— Guten Tag, — сказав молодий чоловік, який 

тримав табличку з їх іменами. Тарас вирішив, що зустріч 
організував симпозіум хірургів, тому витягнув з кишені 
газету «Junge Welt» зі статтею про Мангуп та повідомив 
німецькою: — Wir brauchen, um die Zeitung zu 
bekommen70.  

                                                 
70 Wir brauchen, um die Zeitung zu bekommen — Нам 
потрібно потрапити до редакції газети (німецька). 
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— Я розмовляю по-нашому, — повідомив юнак і 
відрекомендувався: — Мене звати Володимир. 

Тарас та Маріко познайомилися, причому на 
дівчину Володимир довго дивився, точно щось згадував. 
Їх речі забрав один з похмурих виродків, що слідували 
за Володимиром, який заспокоїв Тараса та сказав, що 
речі доставлять за адресою готелю, а вони 
відправляться в редакцію газети. Сіли в таксі, причому 
поруч з водієм прилаштувався другий похмурий 
велетень. Коли приїхали на Торштрассе 6, то 
виявилося, що потрібно виписати перепустку. Новий 
знайомий, Володя, взяв на себе всі клопоти та 
незабаром вони опинилися в офісі, де їх прийняла 
усміхнена німкеня на ім'я Гертруда.  

Тарас показав статтю та запитав у Гертруди, як 
знайти Вольфганга Кляйна, автора статті. Гертруда 
широко посміхнулася та повідомила, що адреси дати не 
може, але ми можемо написати автору в редакцію. 
Похмурий велетень, який був Гаагтунгром, хмикнув за 
плечем Тараса, бо отримав адресу з голови Гертруди. 
Він, не зволікав, а вийшов з офісу та налякав 
співробітника редакції, який проходив мимо, а у 
відчинені двері зайшов рудий кіт. 

— Який милий! Це ваш? — запитала Гертруда у 
великому замішанні, бо в редакцію заходити з 
тваринами заборонено. Кіт заспокоїв її та повідомив, що 
головний редактор тримає такого ж кота та попутно 
дізнався з голови Гертруди адресу Вольфганга Кляйна. 

— Я зараз, — сказав Володимир та вибіг з офісу. 
— Нам треба поспішити, — сказав Туманний Кіт і 

вони покинули занімілу Гертруду, яка нічого не втямила. 
Квартира автора статті знаходилася в районі Бисдорфа, 
на вулиці Weißenhöher в невеликому приватному 
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будинку. Поки вони туди дісталися на автобусі, минуло, 
як мінімум, пів години.  

Маріко злилася та сичала, бо вважала, що летіти 
швидше, але Тарас умовив діяти по-людськи. Коли вони 
опинилися біля затишного будиночка, його вхідні двері 
виявилися відкритими. Маріко пішла вперед та, навіть, 
не постукала, а через секунду кричала, як різана. Коли 
Тарас та кіт зайшли у будинок, то побачили жахливу 
картину: на підлозі лежав закривавлений чоловік.  

Тарас помацав пульс та змусив Маріко тримати 
долоню на перерізаному горлі, а сам порився в комодах 
та знайшов нитку з голкою. Поки Тарас зашивав горло, 
Туманний Кіт оживляв пацієнта та чистив йому мізки. 
Коли небезпека минула, Тарас узяв трубку та викликав 
поліцію. В цей час Ліліт та Маргіна летіли над Берліном, 
бо їм автор статті був зовсім не потрібен. Вони шукали 
штурмбанфюрера Хаусхоффера або його родичів та 
розділили Берлін навпіл. Можливо, що колишній 
штурмбанфюрер жив не в Берліні, але спробувати 
варто. Ліліт та Маргіна почерпнули інформацію з 
телефонних довідників та методично все перевіряли, 
іноді заходили у квартири, а то і просто, сканували 
голову.  

Пощастило Ліліт.  
Коли вона перевіряла чергового Хаусхоффера, то 

виявилося, що даний екземпляр має до пошуків 
безпосереднє відношення. Колишній штурмбанфюрер 
Карл Хаусхоффер втратив ноги від колін, які йому 
ампутували, та самотньо жив на інвалідну пенсію. Він 
сидів у колясці, коли перед ним з'явилася Ліліт. Старий 
есесівець навіть не здригнувся, а тільки запитав: — Хто 
ви? 
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— Тінь з минулого, — сказала Ліліт та взяла в 
руки золоту чашу, яка стояла на старому комода. Потім 
спорудила на столі купку паперових марок та сказала:  

— Такий обмін більш ніж вигідний, — після чого 
покинула приміщення. Маргіна, сповіщена Ліліт, відразу 
прилетіла та довго розглядала чашу, а потім сказала: — 
Ця чаша нам нічого не дає, — та сунула її в руки Ліліт. 

— Віддам її Морті, нехай порадіє, — сказала Ліліт 
та запитала: — Ти куди? 

— Полечу до своїх, — відповіла Маргіна. Ліліт 
обняла її на прощання та шепнула на вухо: — Не 
забувай мене. 

Поки Ліліт та Маргіна прощалися, приголомшений 
Плутін спостерігав залишки випотрошених валіз Тараса 
та Маріко. Перед цим йому довелося стати свідком 
вбивства автора статті Вольфганга Кляйна, у якого 
Гаагтунгр домагався адреси колишнього 
штурмбанфюрера Хаусхоффера. Нещасний писака, 
природно, адреси не знав, але хіба ці недотепи 
зрозуміють.  

— За «недотепу» відповіси, — сказав Гаагтунгр та 
врізав Плутіну по морді, після чого запитав: — Тебе 
підкинути? 

— Сам доїду, — сказав Плутін, щоб швидше 
відв'язатися від небажаних гостей. Гаагтунгр та 
Веельзевул піднялися в небо та полетіли, а Плутін 
покинув роздерті валізи та відправився на залізничний 
вокзал. Коли Ліліт повернулася у свій номер в готелі 
«Асторія», Морті була вже там. 

— Тримай, Мотя, скриньку для рубіна, — сказала 
Ліліт та подала Морті золотий футляр. Бліде обличчя 
Морті вперше за всі роки спалахнуло і вона, з дитячою 
безпосередністю, сунула свій рубін у гніздо чаші. 



Реплікація десята. Морті 
 

338 

— Входить та виходить, чудово виходить! — 
посміхалася Морті. «Десь я це чула?!» — подумала 
Ліліт, і в голові виник образ осла. «Причому тут Морті та 
осел!» — обурилася Ліліт та вирішила, що оперативну 
пам'ять, як вона чула, треба чистити.  

«Викину все, до якоїсь матері...» — майнула 
остання думка і Ліліт заснула у білосніжному ліжку, а 
Морті гладила її обличчя та шепотіла, як заклинання: 
«Моя краща подруга... моя улюблена подруга...» 
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Реплікація одинадцата. Ірод 

Настали темні часи. Сірість опустилася на Москву 

та, точно павутина, поповзла по всій країні й 
перетворила все навколо в сіре, мляве та безлике ніщо. 
П'ятикутні бісівські зірки на кремлівських вежах 
випромінювали рубінове світло лівої поляризації та 
засліплювали свідомість людей липким кривавим 
мороком. З усіх кутів виповзла мерзота та диктувала 
кримінальні правила й перетворила людську масу в 
боягузливу сльоту, поверх якої плаває всіляке лайно, 
яке здобуває владу та зневажає людські закони. Цвіль 
розкладання охопила величезну країну, що 
розповзалася на шматки, які, як від чуми, тікали від 
центру завошеної імперії, бо намагались вижити 
поодинці. Ті, що залишилися, гнилі в загородках, які їм 
приготували злодійські олігархічні угруповання, що 
дорвалися до корита влади. Заповіді Христові залишили 
для слабких, а озвірілі нелюди у червоних піджаках 
проповідувала тільки силу. 

Вовочка давно переріс своє ім'я та в певних колах 
іменувався не інакше як ВеВе, бо встиг сколотити з 
дворової шпани надійну команду дрібних шакалів. 
Колишній майор КДБ, як гриби-мухомори, штампував 
липові корпорації: «Двадцятий трест», «СПАГ», 
«Російське відео», товариство «Лінікс», фірма 
«Ренесанс», кооператив «Озеро», які висмоктували 
державні ресурси колишнього Ленінграда, а нині – 
Санкт-Петербурга. Головне, що засвоїв ВеВе, це 
тримати ніс за вітром та вчасно позбавлятися від 
обтяжливих відносин. Він прикривався керівником в 
Ленінграді та, як «сірий кардинал», розв'язував всі 
питання, а потім рубав ниточки, що його 
компрометували. Все у Вовочки було схоплено та скрізь 
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приплачено, тільки одна біда точила душу: старий козел 
товариш Цибульський Ілля Лазарович та його мерзенні 
подільники, Гаагтунгр та Веельзевул. Їх чергова поява в 
житті Вовочки в часи гнилі та підлі не зовсім його 
втішала, хоча, вони не раз виручали в темних справах, 
убивчих. Вова ніколи не хотів під ними ходити та 
доводилося. Бо якщо щось не так, то й придушити 
можуть, тварюки сатанинські.  

Найгірше, що командує ними товариш Самаель, 
людина витончена, явно європейської зовнішності, який 
часто та нудно вчить Веве, як обходитися з народом. 
«Немає заслуги в тому, щоб керувати бидлом, та велике 
мистецтво керувати вільними людьми», — бубнів він та 
повчав Веве, який вважав, що йому вільні люди не 
потрібні, а краще всіх перетворити в бидляцьке стадо 
манкуртів, які нічого не пам'ятають, та робити з ними, що 
хочеш. Тим більше, що народ, йому підвладний, не 
вважав на те, що сам бидло, та тягнув у скоти всіх, хто 
на нього не схожий. Веве послав би Самаеля з його 
настановами якомога далі та знав, що з таким краще не 
сперечатися, тому що бачив, як цей товариш з 
філософським спокоєм робить з головами тих, що йому 
не сподобались. ВеВе не розумів, навіщо вони з ним 
возяться, а якщо послухати слова Іллі Лазаровича, то 
виходило, що він – майбутній ВеВе. У це не дуже 
вірилося, але деяку схожість з Цибульським він повинен 
був визнати. Самаель називався Романом 
Аркадійовичем, легалізував себе та проник в оточення 
п'яного «гаранта», де розчищав шлях для ВеВе в Москві. 
Ве Ве кинув свого начальника-демократа та перебрався 
в столицю, де ресурсів – безмежний океан, а тепле 
місце з резервами країни вже готове.  

*** 
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Генерал Рохін сів у машину та кивнув своєму 

водієві: — Юра, додому, на Рубльовку 20. 
День видався важкий. Зустріч з шахтарями 

підтвердила – владу треба міняти. П'яний гарант зовсім 
скурвився та продає країну направо та наліво. Чого 
коштує угода з американцями, коли стратегічну атомну 
сировину з боєголовок продають за безцінь, а гроші 
ховають собі в кишеню. «Сім'я» – слово, яке з'явилося 
недавно. Якщо людина належить до «сім'ї», то може 
розраховувати на частку краденої державної власності. 
Близько дванадцяти мільярдів доларів підуть в кишеню 
«сім'ї» від російсько-американської угоди, хоча реальна 
вартість високозбагаченого урану незрівнянно вище, бо 
його, протягом сорока років, добували та переробляли 
на радянських заводах. Коли «гарант конституції» 
дізнався про те, що Рохін копає цю справу, то попередив 
його на всю країну: «Ми зметемо цих Рохіних!»  

Змете, якщо встигне! Те, що Рохін затіяв, може 
змінити Московію, попри те, що таке за кордоном 
називають військовим заколотом. Надійні офіцери, свої 
хлопці, є у багатьох військових частинах. Варто підняти 
клич і Москва за день буде в руках військових. Рух, який 
створив та очолив генерал, називається «Народ та 
армія єдині». Сьогодні Рохіну передали величезну суму 
на його рух і він думав, де її, на час, сховати. Він хотів 
залишити вдома важку сумку та поїхати на дачу, але 
потім вирішив, що краще тримати гроші при собі, тому 
скомандував: — Юра, їдемо в Клоково, на дачу. 

Юра не звернув на Рубльовку, а поїхав прямо та 
по МКАДу дістався до Київського шосе. Далі дорога 
йшла прямо й генерал задрімав, заколисаний м'яким 
ходом машини. 
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— Під'їжджаємо, — попередив Юра, коли вони 
звернули на другорядну дорогу і Рохін потягнувся, бо 
відчував, що за пару десятків хвилин сну встиг 
відпочити. Дружина, Тамара Павлівна, яка вийшла його 
зустрічати, розгублено подивилася на його порожні руки 
та сердито запитала: — Ти що, забув? 

— Про що? — не зрозумів Рохін. 
— Про день народження сина? — насупилась 

дружина. «Єдріт твою мать!» — вилаявся в душі 
генерал, бо розумів, що йому немає виправдання. 
Забув, що у сина Ігоря день народження! Саме 
крамольне в цьому те, що син – інвалід. З ним дружина 
няньчиться, а він забув. 

— Я йому іграшковий пістолет купив, так у кабінеті 
залишив, — журився генерал, але по очах дружини 
зрозумів, що вона ні на гран йому не вірила. 

— Я зараз поїду, привезу, — каявся Рохін, але 
Тамара махнула рукою, зупинила: — Сиди! Я йому 
кошеня живого подарувала, від нас двох. Зараз Олена з 
Сергієм приїде, будемо сідати за стіл! 

Лена – донька, а Сергій – її чоловік. Рохін витяг 
сумку з грошима та пішов за дружиною в будинок. 
Охоронець, Максим, зупинив та вибачився й 
відпросився з'їздити до рідних. Рохін, через дружину, 
відчував себе винуватим перед усіма, тому відпустив 
хлопця, тим більше, що залишався губатий Сашко, 
другий охоронець, що стояв на ґанку та очікував 
господаря. Сашка потягнувся рукою до важкої сумки, 
але генерал його відсторонив: — Не треба, я сам! 

Піднявся на другий поверх, у кабінет, та ледь 
засунув величезну сумку в тумбочку, а ще закрив її на 
ключ. Син Ігор спав і генерал зітхнув: управлятися з 
несамовитим сином – не командувати дивізією, тут 
Тамара йому сто очок вперед дасть. Незабаром 
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приїхала донька з зятем та стали збирати стіл. Тамара 
покликала шофера Юру та охоронця Сашу і вони 
приєдналися до пізньої вечері. Прокинувся Ігор, слава 
Богу, поводився досить непогано, бо чужих не було. 
Генерал підняв чарку горілки та душевно сказав:  

— За тебе, Тамара! 
Всі весело підтримали, навіть Ігор підтакнув: «За 

маму!» Тамара Павлівна почекала, поки всі закусять, а 
потім сказала: — Я вип'ю за Ігоря. 

Тост підтримали всі та цокалися з келихом Ігоря, 
який примудрився його розбити. Тамара Павлівна 
швидко зібрала скалки та подала гаряче. Після вечері 
Олена вийшла, бо їхати далеко і всі висипали на 
вулицю, щоб проводити. Коли Олена та Сергій поїхали, 
Ігор завередував, і Тамара Павлівна ледь поклала його 
спати. Коли Тамара Павлівна повернулася до зали, то 
сіла в крісло та дивилася телевізор разом з охоронцем 
Сашею та шофером Юрою. Генерал, що задрімав за 
столом, відкрив очі та сказав: – Тома, підемо спати! 

— Я ще почитаю, — сказала Тамара Павлівна, бо 
раділа, що Ігорьок спить, а в будинку тиша, яка навіює 
на душу безтурботність. Генерал Рохін відправився до 
себе в кабінет. Було спекотно. Генерал відкрив навстіж 
вікна, приліг на диван та відразу ж заснув. Через деякий 
час він побачив зруйноване місто, в якому впізнав 
Грозний. Попереду, на дорозі, лежав мертвий хлопчик, а 
над ним сиділа русява жінка, гойдалася, наче камертон, 
та постійно питала: — За що ви убили мого хлопчика? 
Він вам нічого не зробив! 

Рохін зліз з танка, підійшов до жінки та сказав, як 
на лекції: — При штурмі міста, мати, втрати серед 
мирного населення неминучі. 
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Білява жінка підняла на нього заплакані очі, а 
потім витягла пістолет та вистрілила йому в голову. 
Більше Рохін нічого не бачив. Навіть сну. 

*** 

П'ять осіб стояли в зарослій лісопосадці 

недалеко від села Клоково. Всі були в балаклавах, 
спортивних костюмах та рукавичках. Тільки один чоловік 
не до місця хизувався в костюмі, а в руках тримав 
пластмасову каністру, ймовірно, з водою. Якщо 
подивитися з боку, то тренер зі спортивною командою, 
що піднялася так рано для пробіжки по пересічній 
місцевості. 

— Нагадую, генерал повернувся додому з 
великою сумою, — тихим голосом сказав чоловік у 
костюмі, — гроші необхідно забрати та зробити все 
непомітно. Зв'язок тільки через «Тихона». 

Той, якого назвали «Тихоном», кивнув головою, а 
решта «спортсменів» з відстовбурченими задніми 
кишенями мовчали. Після закінчення розмови, трійка 
спортсменів відправилася вперед, а Тихон та людина в 
костюмі залишилися на місці. 

— Простеж за ними, а коли все зроблять... — 
Тихон зрозумів паузу та кивнув головою. Незабаром і він 
зник у передсвітанковій імлі. Блідий Місяць на небі 
затягнувся сірим небом, точно не хотів бачити, що 
діється на Землі. Час тягнувся довго, але чоловік в 
костюмі терпляче чекав. Він умів чекати та знав, що 
тільки затятість здатна дати бажане.  

У цей час три спортсмени по ґратах на вікнах 
дісталися другого поверху дачі Рохіна та прослизнули 
крізь прути всередину. На дивані лежав генерал, 
одягнений в штани з лампасами та хропів. Двоє 
шмигнули в коридор, де на диванчику задрімав шофер 
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Юра та спустилися вниз, у зал, де тихо сопів охоронець 
Саша. У спальні на ліжку лежала Тамара Павлівна. 
Один зі спортсменів затиснув їй рота, а другий скочив на 
груди та приставив до чола пістолет. 

— Пікнеш, перестріляємо всіх, — прошипів той, 
що сидів на грудях. Тамара Павлівна кивнула головою. Її 
повели наверх та весь час боляче підштовхували 
пістолетом. Третій бандит, що залишився в кабінеті, 
знайшов у кітелі генерала ключ та відкрив тумбочку. Він 
витягнув з неї сумку з грошима та відкрив її, а потім 
задоволено цикнув. У верхній шухляді тумбочки лежав 
нагородний пістолет, який бандит перевірив. Коли 
Тамару Павлівну завели в кабінет, третій бандит сунув 
сумку двом іншим та відправив їх за вікно, а сам 
вистрілив генералу в скроню.  

Тамара Павлівна отетеріла та очікувала свою 
долю, але бандит сунув їй в руку ще гарячий пістолет та 
виштовхнув в коридор, де ошелешений шофер Юрко 
схопився з дивана. Тамара Павлівна кинулася вниз, до 
сина, Ігоря, та хотіла крикнути, але голос, певно від 
страху, пропав. Тоді вона натиснула на курок пістолета і 
постріл гулко рознісся по дому. На вулиці трьох чекав 
Тихон, який гладив по голові пса та підкидав йому 
шматки м'яса. 

— Гроші забрали? — запитав Тихон та розглядав 
трійку, яка шумно дихала. 

— Тамбовські свою справу знають! — відповіли 
йому та показали торбу, а Тихон кивнув головою: — 
Змиваємося! 

Вчасно, бо в будинку забігали та хтось закричав. 
Ймовірно, що прийшла в себе Тамара Павлівна. Вбивці 
швидко кинулися в ліс та незабаром опинилися біля 
людини в костюмі. Той подивився на Тихона та запитав:  

— Все в порядку? 
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— Так, — сказав Тихін та вистрілив з пістолета із 
глушником в одного зі спортсменів. Другого вбив чоловік 
у костюмі, а третій спробував втекти, але його 
наздогнали дві кулі. Трупи стягнули в купу, і людина в 
костюмі рясно полила їх з каністри. Коли вогонь 
розгорівся, людина в костюмі сказав Тихона:  

— Бери торбу та й пішли. 
Трохи далі стояла непримітна «Волга» сірого 

кольору, в багажник якої Тихон поклав сумку. Він 
витягнув з-за пазухи книжку з позначками, яку забрав у 
Тамари Павлівни та передав чоловіку в костюмі. На 
обкладинці красувалося ім'я автора «Нікколо 
Макіавеллі» і чоловік в костюмі усміхнувся: «Цікава 
книжечка!» 

— Все, — сказав він та обійняв Тихона, — справу 
зроблено. 

Тихон не встиг відповісти, бо пролунав глухий звук 
пострілу і він сповз на землю. Чоловік у костюмі прикрив 
його гілками, витягнув з кишені новий мобільний 
телефон «Нокію» та комусь зателефонував. 

— Тетяна Борисівна, кажуть, що генерала Рохіна 
застрелила його дружина.  

Через кілька хвилин голову ФСБ Ковальова 
підняли з ліжка, а коли він приїхав, то, згідно з указом 
президента, передав свої повноваження В. В. Плутіну. 
Коли товариш Ковальов прощався, то подивився на 
брудні туфлі свого наступника та з сарказмом сказав: 
«Службу потрібно починати з чистою душею!»  

*** 

Ліліт давно забула ту злощасну ніч Чортородиці 

на горі Зміїній, що прикрашає острів Коневець, який 
знаходиться на Ладозькому озері. З того часу минуло 
тринадцять років та ніщо не нагадувало про те 
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витончене насильство, якого тоді зазнала Ліліт. Вона 
давно викинула з пам'яті наругу над нею зловісного 
Сатанаїла та його мерзенних тварюк. Тому, коли 
помітила свій роздутий живіт, то сильно здивувалася, бо 
дімензіальна сіточка незмінна та не допускає ніяких не 
запланованих модифікацій. Ліліт, навіть, підсвідомо, не 
збиралася спотворювати себе, тому пустила до себе 
симпоти, щоб дослідити свій внутрішній стан. 

Вона здивувалася, бо всередині себе знайшла 
живу істоту! Ліліт відразу подумала, що в неї оселився 
якийсь гад, та хотіла викинути тварюку з себе, але істота 
жалібно запікала. «Може, я з'їла що-небудь? — 
невпевнено міркувала Ліліт. Зовсім розгублена, вона 
дуже зраділа, коли в її номері з'явилася її сердечна 
подруга Морті. 

— Мотя, мила, що зі мною? — запитала вона у 
подруги. Морті притулила свою косу до стіни, а потім 
приклала вухо до живота подруги. Вона довго слухала, 
так що Ліліт замучилася від нетерпіння та гримнула на 
неї й підігнала: «Ну!»  

— Не нукай! — придержала її Морті та 
повідомила: — У тебе всередині дві душі. 

— Як це? — не зрозуміла Ліліт. 
— Ти вагітна, — внесла ясність Морті. 
— З чого раптом? Я не можу завагітніти! — 

випалила Ліліт та тільки тоді згадала ніч Чортородиці. 
Відкриття, зроблене нею, вразило Ліліт так, що вона 
остовпіла. Морті прочитала її гліфоми, все зрозуміла та 
запитала: — Ти боїшся, що народиш Ірода? 

Ліліт про це намагалася не думати, а слова Морті 
відкрили їй непривабливу правду про дитину. Не те щоб 
вона не хотіла її, хоч про це ніколи не мріяла, просто 
мати дитину, яка замінить Сатанаїла, не входило в її 
плани. 
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— Якщо ти не хочеш дитини, я її заберу, — 
сказала Морті. 

— Навіщо тобі дитина, та ще й Ірода, — 
задумливо запитала Ліліт. 

— Вона моєї крові, — сказала Морті. 
— Якої «твоєї», Мотінька, — лагідно сказала Ліліт, 

— він з сатанинського насіння. 
— Моєї! Тому що Сатанаїл та Світлоосяйний – 

брати, а я їм – сестра, — промовила Морті й Ліліт, 
зовсім приголомшена, завмерла на місці, а потім обняла 
її за шию та зроила їй волосся сльозою. 

Пройшла весна, настало літо, а Ліліт не знала, 
коли у неї з'явиться дитина. Якщо судити по тому, що 
насіння дало про себе знати через тринадцять років, то 
й плід повинен зростати довго. Одне Ліліт знала точно, 
що все навряд чи буде схоже на людські роди та 
побоювалася цього. Маргіна, коли дізналась про 
вагітність Ліліт, наполегливо запропонувала їй жити в 
їхній квартирі на 1-й лінії Васильєвського острова та 
аргументувала це тим, що Морті щодня пропадає у 
відрядженнях. Крім того, Маріко теж ходила вагітною, і 
їм двом знайдеться про що поговорити. Ліліт, яка 
перебувала у Маргіна в гостях, слабо відмовлялася та 
аргументувала тим, що нікуди діти Сета. Маріко 
погладила своє пузо та запитала у своєї колеги по 
вагітності: — А балкон йому підійде? 

— Підійде, — повідомив Сет та винувато виглянув 
з-за Ліліт. На тому і порішили. Ліліт виділили одну 
кімнату, Маріко другу, а Маргіна та Туманний Кіт 
ночували в залі на величезному дивані. Тарас часто 
пропадав у відрядженнях, бо сновигав по всьому світу 
та робив операції, тому для вагітної Маріко повний 
будинок гостей – благо. Морті трохи ревно ставилась до 
Маргіні, що вкрала її подругу, але незабаром 
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заспокоїлась, бо, і правда, часто пропадала на своїй 
роботі. 

Настало восьме серпня!  
Ліліт боялася майбутньої ночі, бо рівно 

тринадцять років тому вона зачала свою дитину. Маріко 
спостерігала за Ліліт та залишила вдома Тараса, щоб 
він, у разі чого, міг їй допомогти. Морті, своєю 
відсутністю, засмутила Ліліт, яка стала дратівливою та 
весь час безпричинно плакала. Немов щось 
передчували, в небі заклубились хмари, а вітер погнав 
на місто хвилю з Фінської затоки, яка різко підняла 
рівень води в Ленінграді. З неба потягнулися косі смуги 
дощу, що приховували від очей грізні хмари. Стало 
темно, наче настав вечір, та тільки яскраві блискавки 
вибухали біля самої землі й освітлювали на мить 
околиці. Сет, що сумлінно сидів на балконі, притиснувся 
спиною до балконних дверей та перелякано тремтів, 
ніби перед стратою. Маргіна, яка побачила його муки, 
відкрила двері та впустила Сета в зал, а йому здивовано 
сказала:  

— Ніколи не думала, що ти боїшся темряви. 
— Він боїться не темряви, а Сатанаїла, — 

пробурчав Туманний Кіт, який валявся на дивані, немов 
його все це сум'яття не стосувалася. 

— Не думай про це сказати Ліліт, — попередила 
Маргіна на що кіт повідомив: — Вона сама здогадається, 
якщо побачить Сета. 

Нещасний Сет не знав, куди йому подітися, і 
Маргіна відкрила шафу та запропонувала: — Лізь сюди 
та не висовуйся. 

Сет заліз у шафу та затих. В ту ж хвилину, разом з 
громом, задзвеніло скло на кухні та в залі, а балконні 
двері заскрипіли від ударів. Маріко та Ліліт кинулися на 
кухню, а Маргіна вирушила за котом та Тарасом, бо ті 
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вже відривали голови демонам, що з’явилися біля 
балконних дверей, а потім злетіли в повітря, щоб 
боротися з тварюками. Сили явно були нерівними. Ліліт 
побачила, як Веельзевул сунувся в кухонне вікно, що 
виходить у двір, але Сет набрався хоробрості, розкрив 
пащу та вкусив демона за руку. Веельзевул заревів, як 
різаний, та шмякнув Сета по холодильнику, що стояв 
біля вікна, але той прилип мертвою хваткою до руки та 
не відпускав. Маріко схопила банку з червоним перцем 
та сипнула з неї в пику Веельзевула, а Ліліт обпалила 
йому пащу вогнем. Веельзевул завив та ломанувся 
назад, від чого гепнувся об асфальт з другого поверху. 
Ліліт ледь встигла відірвати Сета, який не відпускав руки 
та запекло рвав її іклами. 

В цей час Маргіна відбивалася від тварюк на 
балконі, а Тарас витягнув свій заповітний скальпель та 
точно сердитий джміль, ширяв між демонами та 
професійно, одним рухом, відкривав їм животи. Демони 
не відчували болю та з подивом дізнавалися, що їх 
нутрощі вивалились та повисли гірляндою до самої 
землі. Маргіна жбурляла в пики демонів шиплячі вогняні 
кулі та ледве відбивалася від мерзенних тварюк. 
Маргіна боялася, що її розтерзають на частини,  тому 
крикнула: «Тарасик, додому!» — і зять спікірував вниз та 
ледве не розчавив її об стіну. 

 Балконні двері давно вже вибили й Маргіна, 
разом з Тарасом, зайшли всередину та зупинилися біля 
порогу. Демони, немов стерв'ятники, відчули легку 
здобич та по черзі пікірували униз, щоб  вивергнути з 
пащі зелену отруйну рідину, яка, точно п'явка, тяглася 
до обличчя, ніг та рук. Туманний Кіт сидів на даху та 
відволікав на себе більшу частину демонів, бо роздавав 
направо та наліво криваві ляпаси й роздирав звірині 
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морди. Маргіна відчувала, що сили закінчуються, та 
приречено подумала: «Все! Нам не вистояти!» 

Раптом небо розрізала блискавка, яка зигзагом 
пройшлася по демонах. Тварини зникли та розсипались 
в чорний пил, який відразу розвіявся вітром та 
перетворився у сірий дим. Перед балконом виникла 
скуйовджена Морті з косою напереваги, яка убивчим 
поглядом знайшла серед тварюк Сатанаїла та крикнула:  

— Я тебе попереджала, що Ліліт – моя! 
— Мені немає діла до Ліліт, нехай віддасть мою 

дитину, — вигукнув Сатанаїл та розсовував своїм 
величезним тілом тварюк, що товпилися біля балкона. 

— Вона повинна піти зі мною та народити мого 
сина на острові Зміїному, — продовжив Сатанаїл, 
підплив ближче та явно не збирався здаватися. 

— Ти нічого не отримаєш! — твердо сказала 
Морті, а Сатанаїл викинув руку, бо хотів розбити їй 
голову. Морті коротко махнула косою, і відсічена рука 
розсипалася на порох. Сатанаїл дико заревів та 
заглушив гуркіт грому. Замість рук у нього виник довгий 
мацак, як у восьминога, який потягнувся до шиї Морті. 
Вона спритно відсікла його та перетворила в чорний 
дим, а косою замахнулася, бо збиралась наступним 
ударом відсікти братові голову. 

Настала несподівана тиша, а десь у сусідній 
квартирі закувала зозуля в годиннику. Маргіна, чомусь, 
нарахувала тринадцять «ку-ку», після чого в їх квартирі 
голосно зазвучав гімн, який видавав динамік радіоточки. 
Коли гімн прогримів, все сатанинське військо з виттям 
розсипалося в різні боки, а Сатанаїл долонею, що 
залишилася, закрив обличчя та заревів, як розлючений 
бик. Маргіна ще не отямилась від таких метаморфоз та 
почула, як у квартирі хтось завив у два голоси. Коли 
вона увірвалася в спальню Ліліт, то побачила, що вона 
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валяється на підлозі, а поруч Маріко, що вила, як 
морська корова. 

— Ви чого?! — отетеріла Маргіна. 
— Народжуємо, — занила Маріко та скривилася:  
— У мене щось потекло. 
Води відійшли, — сказав Тарас та відправився у 

ванну мити руки, а Маргіні кинув на ходу: — Мама, 
закип'ятіть воду. 

— Ти ж не гінеколог, — гукнула йому вслід Маріко. 
— Для тебе я – повивальна бабка, — пробурчав 

Тарас у ванній та ретельно вимивав свій скальпель. 
Коли він з'явився перед Маріко, що стогнала, вона 
вивалила на нього очі та розгублено запитала:  

— Ти що, будеш мене різати? 
Тарас поглянув на свій скальпель, знітився та 

сказав дружині: «Пробач, замотався», — а потім сховав 
нещасний скальпель у кишеню. 

— Ти коли-небудь приймав пологи? — стурбовано 
запитала Маргіна, а Тарас відповів: — Приймав, ... в 
екстраординарних ситуаціях ... 

— Деда, вези мене до звичайного лікаря, — 
запищала Маріко до Маргіни. В цей час Ліліт, що лежить 
на ліжку, тихо сказала: — З мене щось лізе. 

— А, тобі не боляче? — поцікавилася Маріко. 
— Я вимкнула людський біль, — спокійно 

відповіла Ліліт та неприродно витягла шию, щоб 
подивитися, що у неї з'явиться між ніг. 

— Хлопчик, — сказав Тарас та підняв дитину, а 
Маргіна перерізала пуповину. 

— Тарас, паразит, швидко давай мою сіточку, — 
заголосила Маріко  і її чоловік потягнув за вухом та 
стягнув з себе сіточку, яку передав дружині. Маріко 
швидко накинула її на себе та полегшено зітхнула.  
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— А хто буде тужитися? — насупилася Маргіна і 
дочка почала сумлінно пихкати. Тарас заглядав дружині 
між ніг, побачив лису голівку дитини та радісно 
повідомив: — Хлопчик!  

Маргіна перерізала пуповину, заглянула вниз та 
сказала: — Який же це хлопчик, коли дівчинка. 

Ліліт та Маріко, немов заведені, почали реготати. 
До них приєдналася Маргіна, а Тарас розгублено 
дивився на свою дочку. В цей час Ліліт дивилася на 
свого хлопчика. Вона розглядала його великі темні очі та 
з жахом думала про те, чи не стане її син Іродом, сином 
Сатанаїла, але не володіла даром передбачення. Знати 
про це могла Фатенот, що ткала долі людей на планеті 
Деканат, яка, в цей час, почала в’язати дві нові нитки, 
для сина Ліліт та дочки Маріко. Вони немов вислизнули з 
пальців Фатенот та переплелися. 

*** 

Хлопчика назвали Руслан, а дівчинку – Людмила. 

Так вигадав Тарас та всі відразу погодилися. Навіть 
Ліліт, яка не читала Пушкіна, але звучання їй 
сподобалося. Морті весь час мовчки спостерігала з боку, 
а потім поставила свою косу в кут, взяла на руки 
Руслана та потримала, як щось кришталеве, а потім 
дбайливо передала в руки Ліліт. Сет намагався не 
дихати, щоб не осквернити немовлят своїм диханням та 
посинів, як баклажан. Ліліт помітила це та ляснула його 
по маківці й погрозила пальцем: — Не лякай мені сина! 

— Вас потрібно переселити, — сказала Морті, і всі 
озирнулися до неї. 

— Принаймні, Руслана та Людмилу, — додала 
вона та розглядала обличчя присутніх, які її не 
зрозуміли. 
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— Мотя, що ти хочеш сказати? — запитала Ліліт у 
подруги. 

— Вони будуть жити у мене в Ніщо, — пояснила 
Морті. 

— Наскільки я знаю, Ніщо – неживе, — сказала 
Маргіна та глянула на Туманного Кота. 

— Я ж не знав, що ти станеш подружкою Морті, — 
виправдовувався Туманний Кіт. 

— Ваша квартира буде в Ніщо і сюди, окрім вас, 
ніхто не увійде, бо відразу помре, — пояснила Морті. 

— Щось мені боязко, — пробелькотіла Маріко. 
— Чого бояться, ви вже перебуваєте в Ніщо, — 

закінчила Морті та спостерігала реакцію на її слова, бо 
зробила це сама. Присутні ніяких змін не помітили, тому 
сперечатися не стали та лягли трохи поспати, бо скоро 
настане ранок. Коли Тарас вранці вийшов на балкон, 
щоб зробити зарядку, то був дуже здивований натовпом 
роззяв, що вилупилися на нього. Він оглянув себе з 
голови до ніг, але нічого незвичного не помітив. Навіть 
майка надіта не на виворіт. Тарас заглянув у спальню та 
стурбовано запитав у Маріко:  

— Зі мною щось не так? 
— Тебе турбує твоя вага? — запитала Маріко та 

погладжувала Людмилу, яка спала поруч з нею. Маріко 
побачила, що чоловік не дуже задоволений її 
відповіддю, тому його заспокоїла: — Тарасик, ти мені 
подобаєшся таким, як є, товстеньким та красивим. 

В цей час вони почули гучний голос Маргіни: 
— Що тут діється? 
Тарас та Маріко, залишили сонну Людмилу та 

попрямували в зал, де побачили на балконі обурену 
Маргіну. 

— Деда, що сталося? — запитала Маріко та 
розкрила рота – внизу зібрався цілий натовп та 
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перекрив дорогу. Люди дивилися на їх балкон та щось 
обговорювали. Маргіна не полінувалася та вийшла на 
вулицю, де приєдналася до натовпу. Вона розглядала 
свій балкон, нічого не помітила та розгублено запитала у 
жінки поруч: — Що трапилося? 

— Хіба ви не бачите?! Квартиру вкрали! — 
промовила жінка та показала на балкон Маргіни. «Всі 
зійшли з розуму!» — підсумувала Маргіна та хотіла вже 
йти, але здогадалася зазирнути в голову жінки, що 
стояла поруч. Виявилося, що вона не бачила їх 
квартири, точно її вирізали з будівлі, а за квартирою 
проглядався коридор зі сходами. У їх будинку зяяла 
акуратна прямокутна діра, що закінчувалася сходовою 
кліткою та стінами сусідніх квартир. «Крім нас, квартиру 
ніхто не бачить!» — здогадалася Маргіна та помчала до 
себе додому. Перед дверима стояла сусідка та тупо 
дивилась у стіну. Маргіна привіталася з нею та швидко 
прошмигнула у квартиру. Якби вона заглянула в голову 
сусідки, то побачила б своє тіло, яке раптово зникло та 
натовп на вулиці, що вилупився на сусідку, яка не 
розуміла, куди пропала Маргіна. 

— Де Морті? — вигукнула Маргіна, коли з'явилася 
в квартирі. 

— На роботі, — повідомила Ліліт та запитала: — А 
що?  

Маргіна все розповіла. Ліліт відправила свою 
симпоту і Морті негайно відгукнулася. «Мотя, швидко 
повертайся додому», — передала Ліліт та не встигла 
моргнути оком, як Морті опинилася у квартирі. Коли їй 
розповіли про подію, її бліде обличчя почервоніло, як 
помідор, і вона відразу зникла з квартири та кинула 
наостанок: «Я все виправила!». Натовп на вулиці 
побачив відновлений фасад будинку та потихеньку 
розсмоктався. Всі здивовано терли очі та не розуміли – 
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все було наяву, чи здалося? Але, якби хтось спробував 
кинути на балкон якусь річ, то побачив би, що вона 
відразу зникла. 

*** 

Сета все-таки спіймали. Він покинув квартиру, 

щоб трохи провітритися, бо у Руслана почали різатися 
зуби, але далеко не полетів – його збили у повітрі й він 
опинився в якійсь підворітні. 

— Поговоримо, — сказав Гаагтунгр та взяв Сета 
за комір костюма, який подарував йому Тарас. 
Заскочений зненацька, Сет мовчав, як білоруський 
партизан, та очікував, коли його почнуть бити. Він знав, 
що в разі насильства розповість Гаагтунгру все, але 
жевріла маленька надія чинити опір. Він не помилився. 
Поки Гаагтунгр тримав його за комір та придавив до 
стінки, підійшов Веельзевул, який почав методично 
гамселити Сета та перетворювати його у відбивну 
котлету. Коли Гаагтунгр порахував, що Сет дозрів для 
душевної бесіди, він схопив своєю лапою його за шию та 
промовив: — Ти повинен нам винести немовля! 

— Руслана?! — запитав Сет, бо відтягував час. 
— Якогось Руслана? — не зрозумів Гаагтунгр, а 

коли дійшло – перепитав: — Вона Ірода назвала 
Русланом?! 

— Русланом, — підтвердив Сет. 
— Йдемо на Васильєвський острів, де ти віддаси 

нам немовля, — сказав Гаагтунгр і вони пішли вздовж 
вулиці та лякали своїм виглядом перехожих. Гаагтунгр, 
як і раніше, тримав Сету за комір, а той, навіть, не 
намагався втекти. Коли вони піднялися на другий поверх 
та стали перед дверима, Гаагтунгр наказав:  

— Відкривай! 
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— У мене немає ключа, — збрехав Сет. 
Веельзевул порився в костюмі та витягнув з кишені 
ключ. Веельзевул клацнув замком та галантно 
пропустив Сету вперед, ще й гупнув ззаду його ногою, 
від чого Сет влетів у коридор та звалився на підлогу. 

— Тарасик, це ти? — запитала Маріко, але Ліліт 
відповіла: — Це, мабуть, Сет. Він нещодавно вийшов 
прогулятися.  

Веельзевул скорчив пику Сету, що лежав на 
підлозі, та притиснув палець до губ, а потім простягнув 
уперед руки та збирався переступити поріг. Рев, що 
пролунав у під'їзді, чули в сусідньому будинку, а Маріко 
ледь не впустила Людмилу. Веельзевул, з відрізаними 
по лікоть руками, вив, як дискова пила, а обпалені 
вогнем кукси рук димілися, немов головешки з багаття. 
Веельзевул вибив плечем вхідні двері та вискочив з 
під'їзду, а потім кинувся в Малу Неву, щоб остудити 
кукси рук. Відновити руки не вийшло і Веельзевул 
причепив собі мацаки восьминога, як Сатанаїл, чим 
потім пишався. Коли до вечора прилетіла Морті і їй все 
розповіли, то вона знову розчервонілась, наче була 
винна, та повідомила:  

— Я про це подбаю! 
І знову зникла. Крім народження Руслана та 

Людмили в країні сталася ще одна подія. Рівно через 
дев'ять днів, немов про щось поминки, в Московії стався 
дефолт і всі миттєво збідніли. Крім деяких освічених, які 
на цьому нагріли руки. 

*** 

Восьмого серпня 1999 року директор ФСБ 

Володимир Володимирович Плутін відірвав очі від 
паперів, що лежали на столі, та отетерів – перед ним у 
кріслі відвідувача, сидів пан Самаель, чи то пак, Роман 
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Аркадійович, який скептично повідомив: — Не любиш ти 
відвідувачів, товариш ВеВе. Незручне крісло поставив, 
щоб прохач не знаходив собі місця. 

— Завітайте на моє місце, — запропонував 
розгублений ВеВе та піднявся з крісла. Роман 
Аркадійович відмовився та повідомив, що пан ВеВе 
запрошується на симпозіум.  

«Знаю я ваші «симпозіуми», — подумав ВеВе, — 
мабуть, якийсь шабаш з відьмами» 

— Так, пані будуть, — відповів Роман Аркадійович 
на питання ВеВе, який із запізненням згадав, що всі його 
думки – відкрита книга для даних джентльменів. 

— Куди летіти? — запитав ВеВе, бо від такої 
пропозиції відмовитися не можна, та отримав двозначну 
відповідь: — Вас відвезуть! 

«Як їжу?» — подумав ВеВе і його непроханий 
відвідувач хмикнув. Коли Роман Аркадійович вийшов з 
кабінету, секретар побілів, бо цього пана ніхто до 
директора ФСБ не пропускав. 

За ним прийшли о шостій годині вечора. Трохи 
заспокоювало, що знайомі тварюки, Гаагтунгр та 
Веельзевул. Гаагтунгр схопив ВеВе поперек тіла своєю 
рукою та вилетів у відчинене вікно. Потім відпустив 
ВеВе і той подумав, що кінець, розіб'ється вщент об 
асфальт, але Гаагтунгр перехопив його ногами, які, як у 
мавпи, мали долоні. Підвішений між лап, як спіймана 
здобич, ВеВе спостерігав з висоти, куди вони тримають 
шлях та виявилося, що на північ.  

«Невже, в Санкт-Петербург?!» — подумав ВеВе, 
але відповіді не отримав. Веельзевул, що трохи відстав, 
наздогнав їх і ВеВе з подивом побачив у лабетах 
демона товариша Цибульського Іллю Лазаровича. 
«Навіщо їм старий козел?!» — подумав ВеВе та з 
деякою надією вирішив, що Іллю Лазаровича з'їдять 
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першим та подавляться. «Не подавимося, — прогарчав 
в голові голос Гаагтунгра, — на шматок твоєї сраки 
місце знайдеться». «Тварюки!» — подумав ВеВе та не 
звертав уваги на те, що його думки читають.  

Летіли не в Санкт-Петербург, бо місто 
залишилося ліворуч, освітлене блідим світлом, а 
демони тримали курс на Ладозьке озеро. Поруч з ними 
стали з'являтися нові демони з характерними крилами, 
як у кажанів. Деякі дрібні біси від них не відрізнялися та 
збивалися в маленькі купки. Незабаром вони опинилися 
над островом. Наскільки пам'ятав Плутін, острів 
називався Канівець і ВеВе задумався, якого біса він 
потрібен демонам. Незабаром вони зависли біля гори, 
на вершині якої ВеВе розгледів розкішний палац. На 
його фасаді вогнем горіла цифра«1999», ймовірно, що 
зображали поточний рік, але коли підлетіли ближче, то 
перша цифра тричі блимнула та згасла, а решта 
перекинулися та перетворилися на цифру «666». 

В цьому дивному палаці не було дверей. Таку 
його особливість Плутін помітив, коли Гаагтунгр підлетів 
ближче. Чи то від радості, що прибули на місце, 
Гаагтунгр зовсім охрінів, бо летів прямо на стінку 
палацу. Плутін не встиг закрити очі, коли вони врізалися 
в червону цеглу і ... нічого ?! Вони дивним чином 
опинилися всередині величезного залу, причому 
Гаагтунгр стояв на ногах та хизувався чорним смокінгом, 
з-під якого визирала біла крохмальна манішка, надіта на 
голе тіло та прикрашена чорною краваткою в червоний 
горошок.  

Плутін лежав на дорогій паркетній підлозі, а коли 
підвівся, то побачив, що у нього точно такий же костюм, 
як у Гаагтунгра, та, навіть, черевики з м'якої чорної 
шкіри, що відрізнялися, хіба що, розміром. Неподалік від 
себе Плутін помітив олігарха Березовського, що сміявся 
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над ним в товаристві з парочкою бісів, які висловили 
своє презирство до Веве та байдуже відвернулися й 
спрямували свої погляди на сраку якоїсь огрядної дами. 
«Почекай, падла, я з тобою ще поквитаюся!» — затаїв 
злобу Веве та піднявся на ноги. 

Відразу до нього підбіг офіціант з тацею, на якій 
стояли кришталеві келихи з червоним вином. ВеВе 
сьорбнув з келиха, але смак вина здався таким дивним, 
що він хотів його повернути, тільки офіціант помчав 
кудись далі. Весь простір залу, наскільки діставав 
погляд, заповнювали джентльмени та леді в довгих 
сукнях до п'ят, які волочилися за ними, як шлейф. Плутін 
придивився пильніше та помітив, що обличчя 
джентльменів та дам іноді пливуть та змінюються, а 
потім перетворюються в пики демонів та дияволиць. 
Плутін тримав напівпорожній келих у руці та пройшовся 
уздовж мармурових колон, що оточували зал, бо 
збирався вилити вміст келиха в темний кут. Несподівано 
він відчув, як зі шлунка піднялася тепла грайлива хвиля, 
яка занурила голову в ейфорію, а всі навколишні демони 
різної статі вмить стали приємними та красивими. «Це 
вино – казка!» — подумав Плутін та сказав Гаагтунгру: 
— Чудове вино! 

— Так, — підтвердив Гаагтунгр, — з крові 13-
денного немовляти. 

Коли Плутін почув сказане демоном, то подумав, 
що його зараз виверне, але, ні, навпаки, він з 
задоволенням відпив з келиха ще. 

— Звикаєте?! — шанобливо запитав Ілля 
Лазарович, який з'явився ззаду. Плутіну звернення 
сподобалося і він обернувся та посміхнувся собі 
майбутньому, який відвідує цей бал не в перший раз. 

— Що буде далі? — запитав Плутін та взяв з таці 
офіціанта, що проходив, новий келих вина. 
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— Вам сподобається, — загадково повідомив 
Цибульський та зник, бо поступився місцем зовсім 
молодому створінню, яке, повисло однією рукою на шиї 
Плутіна та прошептало на вухо:  

— Мені вже подобається. 
Вона впилася в губи Плутіна, а він, несподівано 

для своєї натури, відчув у собі шалену чоловічу силу, 
яка прагнула реалізувати свій потенціал та виривалась 
зі штанів. Плутін не розумів, що він робить, але завалив 
юну дівчинку прямо на паркет та задер поділ її довгої 
сукні, під яким виявилося тільки голе тіло. Побіжний 
погляд, кинутий по сторонах, виявив, що обличчя 
навколишніх джентльменів та дам палають жагою, а очі 
з пожадливістю дивляться на протилежну стать. Плутін 
не став милуватися хтивістю пари демонів, а занурив 
свій член, напружений до болю, в лоно дівиці, що 
палала від пристрасті. Навколо лунали стогони та крики, 
а тіла, що звивалися від екстазу, нагадували 
божевільний мурашник, що занурився у розпусту. ВеВе 
вивергнув в дівчину своє насіння та замилувався дамою, 
яка крокувала між тілами, що сіпались. Вона, ймовірно, 
шукала партнера та зухвало подивилася на нього й 
підморгнула одним оком.  

Плутін залишив дівчину, на яку відразу виліз 
якийсь величезний демон, та схопив жінку за руку й 
повалив її на підлогу. Дама руками направила його 
знаряддя та вчепилася в спину ВеВе й притискала його 
до себе. Коли він знову забився в конвульсіях, дама не 
стала чекати, а вислизнула з-під нього та всілася на 
спину й розсунула його стегна. Ошелешений Плутін 
обернувся назад та, крізь морок свідомості, розгледів у 
милій дамі величезного демона, який несамовито 
заганяв своє дилдо в його задній прохід.  
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Плутін хотів вирватися, але міцні лапи притиснули 
його мордою до паркету, а дилдо розривало дупу 
нещадними поштовхами. Коли тварюка закінчила, а 
ВеВе подумав, що його муки завершилися, на нього 
скочила інша скотиняка і карусель закрутилася знову. 
Звідкись зверху з могильним стогоном пролунав глухий 
звук дзвону й тварини почали підійматися з підлоги. 
Плутін відразу схопився, підтягнув штани, щоб ніяка 
зараза не спокусилася на заднє місце знову. До Плутіну 
підійшло молоде створіння, з яким він починав оргію, 
розтерла рукою помаду на мокрому обличчі та 
повідомила: — Мене звуть Ліна. 

Плутін кивнув та несвідомо рахував удари дзвону. 
Демони скупчилися купою в центрі величезного залу, а 
офіціанти з білими обличчями вишикувалися в каре 
уздовж стін та намагались не дивитися на пики демонів, 
які втратили лиск, а дехто й пристойні костюми. Коли 
пролунав тринадцятий удар, Плутін побачив Романа 
Аркадійовича, який гучно проголосив:  

— Бенкет починається! 
Демони захоплено вітали слова Самаеля та 

відразу кинулися до колон, де упивалися іклами в шиї 
бідних офіціантів. Ліна шмигнула до побілілого юнака з 
порожньою тацею на руках та встромила зуби в його 
шию. Вона сьорбала кров, що заюшила з рани, та 
повернула до Плутіну своє вимазане кров’ю обличчя й 
поманила пальцем: — Швидше, бо нічого не 
дістанеться.  

Плутін з огидою глянув на Ліну та хотів 
відвернутися, але раптом відчув таку нездоланну тягу, 
яку збудив вигляд крові, що кинувся до зомлілого 
офіціанта та вп'явся зубами у його шию з іншого боку. 
Плутін смоктав терпкий диявольський напій та  відчував, 
як його тіло наливається сатанинською нещадною 
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силою. Коли вони напилися, Ліна витерла рукою губи, 
розмазала кров по обличчю та з задоволенням гикнула 
й глянула на Плутіна. 

— Кльово! — промовила вона, сперлася на 
колону та притулилася до Плутіну. Попри біль у сраці, 
ВеВе подумав, що, правда, «кльово». «Тепер у тобі сила 
Сатанаїла!» — пролунав у голові голос Романа 
Аркадійовича. Крім голосу Самаеля в голові Плутіна не 
виникло ніяких думок: ні засудження, ні захоплення, 
точно його приналежність Сатанаїлу – суща дрібниця. 

*** 

На наступний день Плутін став головою уряду 

Московії. Він не відчував ніяких почуттів, коли згадував 
вчорашній банкет, а його голова нітрохи не хворіла. 
Докори сумління – задоволення дороге та хворобливе, а 
для політика – річ смертельна. Плутін не страждав 
такою хворобою, тим більше, вранці, та давно вже 
перейшов межу того, що називалося людською 
мораллю. Він не бачив різниці між убивством однієї 
людини, чи багатьох людей, якщо це потрібно, щоб 
досягти запланованої мети. Плутін з цинізмом відкидав 
біблійне «не можна», бо його беззаконня благословляли 
такі ж, як він, нахабні та безпардонні попи, у яких рамки 
дозволеного не мали меж. Гаагтунгр та Веельзевул 
взялися за справу, зображали з себе чеченців, 
засвічували свої нахабні пики на Кавказі та 
влаштовували там вбивства та смуту. Плутін розгорнув 
галасливу кампанію та розв'язав маленьку війну в 
Дагестані, де ліквідував не тільки чеченських ваххабітів, 
а і місцевих жителів, які підвернулися під руку, та підняв 
свій рейтинг сильного керівника. Ниці пристрасті та підлі 
вчинки, які супроводжують будь-яку війну, породжували 
велику кількість темних душ, які відправлялися прямо до 
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Сатанаїла та збільшували Темряву. Розлючені ваххабіти 
почали підривати будинки та наганяли страх на простих 
обивателів, який будив відповідну ненависть та злість. 
Крівця лилася потоком та множила необмежену владу 
Сатанаїла. 

Маленька Ліна виявилася ще та штучка. Плутін, 
коли глянув на свіжу газету, з подивом дізнався, що вона 
завоювала чотири золоті та дві срібні нагороди у 
змаганнях з естетичної гімнастики. ВеВе з пожадливістю 
згадав, як вона вигинала під ним спину та спливала 
хтивістю. «Допомогла крівця!» — констатував ВеВе, 
відклав газету та збирався якось, при нагоді, повторити з 
дівчиною те, що вони витворяли в палаці на Зміїній горі. 
Він з деякою досадою та роздратуванням згадав 
осоружну дружину, але момент був не той, щоб 
прибрати її зі свого життя. 

Роман Аркадійович не дуже висвічував себе у 
Москві та зробив щасливими чукчів, бо став у них 
депутатом, а потім і зовсім, – губернатором. Народ 
хирів, терпів, наливався злістю, а потік душ у Темряву 
слідував налагодженим конвеєром. Залишалося тільки 
сіяти навколо смуту та розбрат, переносити їх, як 
заразу, за межі країни, скукоженої після експериментів з 
перебудовою. Чорне джерело ненависті та злості не 
висихало ні на день, а ВеВе все збільшував прірва між 
відданими йому подільниками та народом. Він знав, що 
завжди правий, і це відчуття підкріплював слухняний 
натовп, що бачив у незмінному лідері держави острівець 
стабільності у світі мерзенного існування. Всякі там 
захоплення заручників на Дубровці в Москві, або убиті 
діти Бестлана псували картинку, але не настільки, щоб 
похитнути імідж гаранта. За два терміни на посаді 
президента ніхто й писнути не смів про якого-небудь 
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наступника. Московіти не звикли міркувати, їм потрібен 
той, хто буде за них думати та вирішувати. 

Ніч з восьмого на дев'яте серпня 2008 року Плутін 
традиційно провів на горі Зміїної, де вдався до розпусти. 
У церемонію внесли нововведення, які Самаель 
поблажливо прийняв: на десерт, під час бенкету, 
подавали маленьких хлопчиків, чия кров діяла цілюще 
на сатанинські тіла. Водночас московітські танки 
окупували Грузію та зрівняли з землею грузинські 
будинки в Південній Осетії, а розстрілювали – всіх 
підряд. Такий щедрий подарунок підніс Плутін своєму 
володареві – Сатанаїлу та вирощував обопільну злість, 
бо без жалю вбивав військових з Московії та жителів 
Грузії. Стільки душ пішло у Темряву, що Сатанаїлу 
варто було закотити бенкет для ВеВе, але Плутін 
боявся, що в нього, як у хлопчиків на горі Зміїної, 
висмокчуть кров, а тіло віддадуть на поталу воронам. В 
цій жорстокості було щось від дворової шпани, де 
сильний завжди нав'язував свою волю іншим та тішився 
безпорадністю слабких.  

У дворі теза – слабкого не б'ють, не котується. 
Б'ють до смерті, підло, нишком, а потім глузують та 
знущаються з поваленого ворога. Двір, як вовча зграя, 
навчив Плутіна встромляти зуби першим, не відчувати ні 
на гран жалості та розуміти, що милосердя до себе 
краще не чекати. Його дорослі дворові товариші визнали 
його ватажком, що тішило його самолюбство, і він 
потурав їм, на відміну від решти бидла.  

Гірська та бідна країна Грузія йому й нафіг не 
потрібна, але вона грала роль слабкого для решти 
шушвалі, тому потрібно її покарати. Була ще одна 
причина, про яку ніхто не знав, та Плутін намагався 
забути про неї, коли розмовляв з Самаелем, щоб той не 
прочитав її в голові ВеВе. Мова йшла про Рубін 
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Милосердя. Плутін ніколи не вірив у реліквії, тим більше, 
що знав від близьких йому попів Московії, як вони їх 
створюють.  

Йому хотілося знайти рубін, щоб примазатися до 
Сатанаїла та стати другим після нього й замінити на 
цьому посту Самаеля. З відомостей, які він раніше 
отримали від Сета, Плутін знав, що рубін, знайдений в 
Метехі, – фальшивий. Отже, десь має бути справжній і 
варто було перерити село до кісток предків. Ще одна 
маленька зачіпка тягне Плутіна в Метехі – він хотів 
з’явитися в селі, де його принижували, у всій своїй 
величі. Дев'ятого серпня його особистий літак Іл-96-300 
вилетів з «Внуково-2» та попрямував в Північну Осетію, 
у Владикавказ. Його новий прессекретар, Пєськов, 
доповів всі останні військові новини, але Плутіну вони не 
сподобалися. 

— Що вони вовтузяться! — вигукнув він та до 
самого Владикавказа мовчав. У столиці Південної Осетії 
довелося пообіцяти десяток мільярдів на відновлення 
житла постраждалим. Після вечері Плутіна проводили в 
номер хлопчики, а прямо з ранку він вирушив у Цхінвалі. 
Цілий день йому довелося вислуховувати нудні скарги, а 
дивізії московітів, тим часом, зачищали грузинські 
війська біля Метехі. Наступним ранком Плутін 
вертольотом вилетів у Метехі, в супроводі ланки Су-
шок. Вертоліт приземлився прямісінько біля церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці. 

— Що ми шукаємо? — запитав директор ФСБ 
Убортников. 

— Рубін у формі серця, — повідомив Плутін, а 
сам пішов до того місця, де він колись, ще в дитинстві, 
стояв біля стіни. Пошуки тривали до самої ночі, але 
нічого не знайшли. «Ні, так ні, — подумав Плутін, — все 
одно знайдемо цей проклятий рубін». Він опинився в той 
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же день у Москві, включив на секунду телевізор та почув 
дивну новину: «Вчора в літньому парку Санкт-
Петербурга оселилося стадо динозаврів...» «Яких 
динозаврів? Вони, що, там, з глузду з'їхали?» — 
подумав Плутін, вимикнув телевізор та збирався завтра 
дати рознос губернатору Санкт-Петербурга.  

*** 

На Землі з'явилися інопланетяни. У Сполучених 

Штатах Америки, недалеко від Нью-Йорка, виникло 
кільце реплікації та з'явилися перші міжпланетні гості. 
Хромостатики, на перший час, наклали заборону на 
переміщення потворних істот, щоб не лякати жителів 
Землі. Туристи з інших планет, вельми схожі на землян, 
відвідували Землю та залишали тут золото, чим 
поправляли економічні показники США, які міняли 
туристам золото на долари.  

Перший час відвідування Землі інопланетянами 
не афішувалося, але й не приховувалося, що сприяло 
нормальному сприйняттю інопланетного життя. Плутін, 
як не намагався, не міг налагодити зв'язок із 
Хромостатиками, щоб вони поставили кільце реплікації в 
Москві.  

Міжпланетних туристів заманювали в Московію на 
екскурсії, але після того, як кілька міжпланетних осіб 
пропали безвісти, відвідувати Москву та інші історичні 
міста Московії інопланетна спільнота побоювалася. 
Зниклих осіб, якщо бути чесним, Плутін сам катував на 
предмет секретних відомостей про Хроностатиків, але 
інопланетяни нічого не знали, то їх довелося знищити, 
щоб замести сліди. Всякими неправдами вдалося 
придбати акції рудників на планеті Дакорш та стали 



Реплікація одинадцата. Ірод 
 

368 

добувати метал сарітіум 71  , для чого організували 
корпорацію «Метал». 

На наступних виборах президентом знову зробили 
Плутіна. Нудне президентство набридло ВеВе і він 
пішов би, якби не Самаель, тобто, Роман Аркадійович, 
який повідомив йому, що з посту президента він може 
піти тільки в Ніщо. Мабуть, зірки не схвалювали вибір 
Плутіна, бо після інавгурації сталася повінь в 
Краснодарському краї та загинуло дві з половиною 
тисячі осіб. Гаагтунгр та Веельзевул, як і раніше, крали з 
церков мощі святих великомучеників та пожирали їх при 
Місяці, а у вересні спробували попасти в Землю 
астероїдом, розміром з пів кілометра, але не вистачило 
сил.  

Дивацтва в той день почалися з самого ранку. По-
перше, колишня дружина, стара погань, неабияк п'яна, 
телефонувала та вимагала грошей за марно прожите 
життя. По-друге, Ліна нила, що Плутіна рідко у неї буває. 
Якби не син, на хрін вона вже потрібна, якщо є молодші 
та красивіші. Коли ВеВе приїхав у Кремль та піднявся 
пішки по сходах на другий поверх, то майор охорони, що 
побачив його, витріщив очі, немов Плутін вистрибнув з 
труни.  

— Все в порядку? — запитав Плутін та подумав, 
що звільнить дивного майора – хворим тут не місце. 
Коли він відкрив двері кабінету, то ВеВе чекав новий 
сюрприз – в його кріслі сидів двійник. 

— Здрастуйте, Володимир Володимирович! — 
пожартував Плутін, щоб розвіяти свій настрій. 

                                                 
71  сарітіум — метал, який використовується для 
виготовлення реплікаторів. Видобувається в єдиному місці, 
на планеті Дакорш. 
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— Добрий день, товаришу Плутін, — сказав 
суб'єктта та так і залишився в кріслі. ВеВе розглядав 
його з усіх боків та висловив своє захоплення: — 
Прекрасна робота! 

— Я не той, про кого ви думаєте, — повідомив 
чмир у кріслі та пильно глянув на Плутіна.  

— Дійсно, я не думаю про вас, — сказав ВеВе, бо  
згадав минулу ніч. Він опинився в ударі і Ліна, попри те, 
що нила, залишилася задоволеною. 

— Ви будете ще в більшому ударі, якщо 
скористаєтеся моєю пропозицією, — повідомив субчик. 

— Ви читаєте мої думки? — запитав ВеВе та 
зрозумів, що дана людина з'явилася недарма. 

— Я хочу запропонувати необмежену владу над 
людьми, — патетично повідомив тип в личині ВеВе. 

— У мене достатньо влади, — поблажливо 
посміхнувся Плутін та розчарувався у відвідувачі, бо 
зрозумів, що якийсь актор хоче поживитися його коштом. 

— Я маю на увазі владу над Землею та 
безсмертя, — посміхнувся дивний товариш та почав 
розповідати Плутіну про якусь «сітку», яка дає 
необмежені можливості для тіла людини. 

— Який у цьому ваш інтерес? — недовірливо 
запитав Плутін: — Чому не використовуєте «сіточку» 
самі? 

— У мене є своя, — пояснив гаврик, — до того ж я 
пропоную розділити нашу могутність над планетою 
навпіл. 

— Цікава ідея, — посміхнувся Плутін та запитав: 
— А як виглядає ваша «сіточка»? 

— Вона невидима, але її силу ви відчуєте відразу, 
— сказав дивний фрукт та, для переконливості, зробив 
пас над головою Плутіна та клацнув пальцями біля вуха. 
Але, виявилося, що заїжджий гусак, який називає себе 
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характерним іменем – Темний, зовсім не бреше. Плутін 
сам розніс стінку, що виходить у коридор, хоча не 
торнувся до неї рукою. Темний міг підлаштувати це 
заздалегідь, але коли Плутін одним рухом поклав на 
підлогу охорону, що з'явилася, то довелося повірити 
пройдисвіту. 

— Так ви кажете, що ця штука дає безсмертя? — 
запитав задоволений Плутін. 

— При довгому носінні сітки структура тіла 
змінюється та перетворюється в стійкі патерни, 
зруйнувати які ніщо не здатне, — роз'яснив Темний. 

— А як, ви кажете, вона знімається? — запитав 
Плутін. 

— Ось тут, — сказав Темний та захопив у себе 
сіточку біля вуха. 

— Не показуйте на собі, — сказав Плутін та 
посміхнувся, потім взяв пальчиками за вухом Темного. 

— Ось так? — запитав ВеВе та зняв сіточку з 
Темного. 

— Так, — сказав Темний та стурбовано додав: — 
Обережніше, це моя.  

— Її ще треба заробити, — єхидно посміхнувся 
Плутін та сховав сіточку Темного в кишеню. 

— Ах, ти ... — Темний рвонувся вперед та 
виставив кулаки. 

— Товариш Темний, обережніше, — з посмішкою 
промовив Плутін, — крім можливостей сіточки, я 
досконало володію самбо та дзюдо, — добродушно 
посміхнувся ВеВе додав: — Попрацюйте моїм 
заступником, це так лоскоче нерви, коли у тебе за 
спиною потенційний ворог! 

Рудий кіт, який пройшов крізь зачинені двері, хоча 
міг пройти через розвалену стіну, здивував Плутіна, а 
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коли котик плигнув йому на коліна – президент зовсім 
розчулився. 

— Який гарний котик, — промовив він та погладив 
кота по спинці, хоча любив собак породи лабрадор. 
Котик випромінював саму чарівність та лизнув Плутіна в 
щоку, а хвостом витяг з його кишені сітку Темного, яка 
відразу зникла під шкірою кота. Кіт зник, знову пройшов 
крізь зачинені двері, та майнув між завалами стіни, 
зруйнованою Плутіним. Темний сіпнувся, щоб 
наздогнати кота та забрати сіточку, але Плутін зупинив 
його та видав план сьогоднішніх заходів президента, які 
Темний повинен відвідати, а сам відправився лякати 
міністрів, бо несподівано з'являвся перед ними та 
раптово зникав. Тільки голова уряду його обурив – 
скільки перед ним не з'являвся, той завжди спав та не 
помічав гаранта.  

Єдиний діловий захід, який відвідав Плутін, 
відбувся в корпорації «ГоМноМет». Назва фірми 
розшифровується як головне об'єднання московської 
наукової організації «Метал». Державне підприємство на 
більше, ніж половину належало Плутіну та добувало 
сарітіум на планеті Дакорш. ВеВе переглянув дані 
видобутку сарітіума та несподівано зник з кабінету 
директора й змусив останнього сушити голову, чи тут 
був Плутін, чи привидівся. 

Товаришу Плутіну наскучило лякати підданих, 
тому вирішив порадувати Ліну, яка ще ніжилася в ліжку. 
Плутін з'явився перед нею в голому вигляді та  вирішив 
відразу ж випробувати свої репродуктивні органи. Ці 
частини тіла під поглядом Плутіна непропорційно 
зросли, то Ліна зацікавлено запитала:  

— Вова, ти, що, зробив операцію? 
Плутін не став розпорошуватися на слова, бо 

вважав за краще ділом довести перевагу останніх змін. 
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Ліна застогнала від насолоди, а Плутін відчував свербіж 
природознавця, тому збільшив орган, від чого дівчина 
закричала від болю. Плутін не вмів повною мірою 
користуватися симпотами, тому вважав, що Ліна кричить 
від пристрасті. Дана обставина його так завела, що 
Плутін перестав контролювати параметри свого тіла та 
поплив обличчям, яке краплями спадало на груди Ліни.  

Плутін, збуджений понад усяку міру, натуральним 
чином втратив голову, яка шматками падала на 
охоплену жахом жінку і Ліна відразу відключилася. 
Сіточка ще не забула свого колишнього господаря та 
його звички, то підказала Плутіну розпусні думки 
колишнього власника, Сазана, тому Ліна почала 
викидати ікру, яку товариш Плутін відразу запліднив. 
Після цього він покинув Ліну та забрався в будинок 
глави уряду, де постав перед його дружиною в голому 
вигляді та з обличчям чоловіка. 

— Діма, ти що, пішов з роботи? — запитала вона 
у чоловіка та спантеличено розглядала його чоловічу 
гідність. Дослідження даного об'єкта, відвернуло її увагу 
від уважного огляду обличчя чоловіка, яке дивним чином 
втрачало свої обриси. Те, що з нею зробив чоловік, геть-
чисто перевернула її світогляд про пристойність, а коли 
вона здригнулася від екстазу та вивалила на постіль 
чорну ікру, то їй взагалі стало все одно, що думає про 
неї світ.  

До обіду всі дружини міністрів обдзвонили своїх 
чоловіків та повідомили, що хочуть продовження 
бенкету, а міністри не могли зрозуміти, чому їхні 
дружини перед ними сходять на ікру. Ввечері подружжя 
багато чого дізналися один про одного, а всі міністри на 
чолі з головою уряду, з того дня зненавиділи всі 
морепродукти. В сирому та смаженому вигляді! 
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Плутін згадав про ненависну йому Україну та  
почав неоголошену війну, але перед цим насипав пісок в 
очі генералів зазначеної країни. Армія України втратила 
боєздатність, бо ніякої окуліст не міг допомогти 
генералам, то їх краще списати на пенсію. Правда, 
генералам московітітів ніхто в очі піску не сипав, а вони 
теж виявилися бездарними та перетворювали солдатів 
московітів на вантаж «200».  

Таке неподобство тривало кілька місяців та навіть 
всесильний Плутін нічого не міг зробити. Засмучений 
таким станом справ, Плутін вирішив завоювати 
Беларусь, але сивий Лукошенко відреагував бурхливо та 
повідомив Плутіну, що закидає його картоплею. Плутін з 
дитинства не любив колорадських жуків, то вирішив 
почекати з Беларуссю. Обурений Лукошенко приїхав до 
білокам'яної Москви та вивалив перед Плутіним кошик 
картоплі: — Ти де маєш бути? 

Плутін розглядав картопляних солдатів та 
сумлінно повідомив: — Попереду, на білому коні! — та 
поставив перед військом велику бульбу. 

— Неправильно! — вчив Лукошенко та поставив 
бульбу ззаду. 

— Там же дупа, — обурився Плутін. 
— Там і стій, — сказав Лукошенко і додав: — На 

білому коні! 
— А якщо на червоному? — запитав Плутін, бо 

згадав художника Петрова-Водкіна. 
— Ти ще скажи, що на рожевому, — несхвально 

відгукнувся Лукошенко.  
Плутін дав спокій Європі та кинувся в Америку на 

рандеву до афроамериканської місс, щоб насолити 
тамтешньому президенту, а потім перетворив всіх 
сенаторів в геїв. На більше фантазії не вистачило, і 
збентежений Плутін повернувся в Кремль, де товариш 
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Темний вершив замість нього долі людей. Плутін вже 
навчився заглядати в мізки та з обуренням дізнався, що 
його двійник краде по-чорному. 

— Якщо будеш плутати скарбницю президента та 
свою – голову відірву, — повідомив він Темному, який 
відразу відповів: — Не зубожіємо, всім вистачить! — та 
глянув на Плутіна, а потім миролюбно додав: — На ваш 
рахунок у швейцарському банку я поклав набагато 
більше, ніж собі! 

Плутін знову наскочив на улюблене дітище, 
корпорацію «ГоМноМет», у черговий раз прочитав думки 
генерального директора та дізнався, що його водять за 
ніс. Плутін закинув на дах будівлі винного керівника та 
заварив всі виходи на покрівлю, а потім блискавкою 
стрибнув вгору, де знайшов станцію реплікції, що 
відправляє човники на планету Дакорш. Човника 
товариш Плутін не потребував, він просто пірнув у 
кільце реплікатора та зник. Виплюнутий з реплікатора 
біля планети Дакорш, товариш Плутін провів 
рекогносцировку місцевості та помітив юнака, що сидів 
на астероїді. Коли Плутін підлетів, то сів на камені поруч 
з юнаком та спитав: — Як справи в Греції? 

— Там економічна криза, — відповів юнак. Плутін 
хотів перевірити голову юнака на наявність інших думок, 
але його симпоти вперлися в міцну стінку. 

— Не підкажеш, де тут рудники? — запитав Плутін 
та роздивлявся крізь хмари поверхню планети.  

— Он там, — показав пальцем юнак, а Плутін по-
англійськи, не попрощався, а кинувся вниз. «Як красиво 
виходить!» — захоплено подумав юнак, що провів 
своїми симпотами недавнього співрозмовника.  

*** 
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В той час, як Плутін зник у кільці реплікатора, 

товариш Темний, шановний громадянин, який заміняв 
його на посту президента Московії, зібрав у себе всю 
верхівку влади: голову уряду Московії, товариша 
Мишкіна, Міністра Оборони, генерала від інфантерії 
Кужу тайгу Огли та директора ФСБ, генерала без 
інфантерії Безбортнікова для дуже важливої наради. 
Сказати по правді, товаришу Темному набридло 
стирчати в Москві весільним генералом, чи то пак – 
президентом. Крім того, він чомусь згадав про Манароіс, 
свою подругу на планеті Глаурия, яка його любила, і 
Темний так захотів душевного тепла, бо не витримав 
туги та вирішив втекти. Коли сановиті чиновники 
зібралися у нього в кабінеті, він повідомив:  

— Шановні товариші та панове, — останнє слово 
він вимовив та нахилився до Сергія оглу Кужет Шайгу, і 
той з острахом подумав: «Невже він знає про мій сейф у 
Швейцарії?» Товариш Темний затримав на ньому свій 
уважний погляд і генерал зрозумів, що знає. 

— Від сьогодні ми починаємо завоювання 
Галактики, — продовжив товариш Темний та 
спостерігаав за реакцією підлеглих. Після цих слів 
директор ФСБ, товариш Бортонутий, подумав, що 
президент, ймовірно, хворий, та обвів очима інших, бо 
думав, на кого спертися. В цю історичну хвилину глава 
уряду Московії, товариш Клишоногий, дрімав, точно на 
засіданні уряду, тому товариш Забортников вирішив 
поставити на Шоуйгу, бо знав шифр його сейфа у 
Швейцарії. Товариш Темний, по похмурих мордах своїх 
підлеглих, зрозумів, що переборщив, та додав:  

— Для початку візьмемо планету Глаурия. 
— А, це складно, — проявив професійний інтерес 

генерал Шо-Йгу огли МоЙгу. 
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— Простіше пареної ріпи, — повідомив товариш 
Темний, а генерал Огли ойне Могу трохи заспокоївся, 
хоча ріпи ніколи в очі не бачив, але, все ж, запитав: 

— Які види зброї є в інопланетян? 
— Вони самі, як зброя, — задумливо промовив 

Темний, бо згадав Глаурию, та додав: — До того ж вони 
використовують метлоступе72 . 

— У нас такої зброї немає, — зізнався Кугу оду 
Ша-Йгу. 

— Ця штука типу ракети «Сатана», тільки гірше, 
— налякав Темний, щоб Кукужет огли Мойву не 
розслаблявся, та нагадав йому про його шаманську 
юність: — І бубон свій візьми! 

Після наради вирушили в корпорацію 
«ГоМноМет» та відвідали сховище золота. Темний 
повідомив, що хоче забрати весь золотий запас. 

— Весь не піднімемо, — з сумнівом повідомив 
Кужутег огли Тайгу. 

— Візьмемо половину, — погодився товариш 
Темний та відкрив до болю знайомий сейф. Правда, 
дещо з того часу змінилася, бо стелажі в сховищі 
виявилися порожні. Товариш Темний побачив, що на 
підлозі валяються три золоті цеглинки, тому здивовано 
запитав: — Це що, весь наш золотий запас? 

Генерал огли Сайгу дрібно забігав очима та тихо 
повідомив:— Все на війну з Україною витратили. 

— А як же ми живемо? — здивувався Темний. 
— На тухлі американські нафтодолари, — 

зізнався глава уряду товариш Медведчук, який на мить 
прокинувся та додав: — Їх так не вистачає. Уявляєте, 
три дні ікру заморську не їв. 

                                                 
72  метлоступе — пристрій пересування по повітрю на 
планеті Глаурія. 
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— Ми що, в американців долари крадемо? — 
запитав Темний у директора ФСБ. 

— Ми свою нафту міняємо на їх долари, — 
пояснив генерал ФСБ Абортников. 

— Не будемо тягнути час, — вирішив Темний та 
забрав три злитки, що залишилися, а ще запитав: — 
Кужегут огул Шо-Гу, десантники готові? 

Генерал кивнув та через кілька хвилин від 
корпорації «ГоМноМет» вирушила низка чорних 
автомобілів. Коли прибули на аеродром, виявилося, що 
глава ФСБ Забугортников зник, а на дзвінок відповів 
есемескою: «Ліквідую антидержавну змову. Перебуваю 
на конспіративній квартирі. Розмовляти не можу». 

— Злякався, зараза, — припустив генерал Серго 
могли Ойгу, — я йому своїм бубном чиряк на дупі на 
шаманю. 

— Нема коли, сідаємо в літак, — обірвав його 
ентузіазм товариш Темний. Коли літак натужно злетів, 
до Темного підійшов перший пілот та повідомив: 

— До Америки не долетимо – перевантаження. 
— Огли Мугли, ти чим літак завантажив? — 

обернувся Темний до Міністра Оборони. 
— Скинемо зайве, — бадьоро відповів Кежегет 

оду Ногу. Через хвилину Темний виглянув в ілюмінатор 
та побачив, як над Смоленськом, що залишився позаду, 
піднявся атомний гриб. 

— Вибачте... вийшло непорозуміння, — зніяковіло 
повідомив Сергій Шайбу та нахилився до Темного, — 
перед тим, як скинути непотрібні бомби, десантники, 
випадково, зняли запобіжники.  

Темний не знаходив слів, щоб виразити вдячність 
Ку-Ку Жет огли Що Могу та відвернувся до вікна, а ще 
подумав, що Глаурию їм не взяти.  
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— Скажи по телебаченню, що Україна скинула 
бомбу на Смоленськ, — втомлено промовив Темний і 
генерал зник. Літак президента Московії порушив всі 
міжнародні домовленості та приземлився прямо 
Бернардсвіллі, недалеко від космопорту Нью-Йорк, де 
дозволялося сідати тільки літаку президента США. 
Охорону аеродрому, яка намагалася захопити літак, 
бійці спецпідрозділу Шойгу зустріли вогнем автоматів і ті 
вирішили повалятися на травичці, бо знаходили дане 
заняття більш приємним, ніж лежати в морзі. Дівчина, 
що сиділа за стійкою космопорту Нью-Йорка, тривожно 
дивилася на екран новин, де демонстрували відео 
очевидців вибуху бомби над Смоленськом, коли в зал 
увійшов озброєний автоматами спецпідрозділ на чолі з 
президентом Московії.  

Дівчина, природно, натиснула кнопку, бо зовсім 
недавно вже відправила одного президента Московії по 
каналу та думала, що перед нею самозванець. 
З'явилися поліціянти, які не злякалися роти 
спецпідрозділу та бадьоро запитали у Темного паспорт. 
Той подав московітський паспорт і поліціянти козирнули, 
бо нещодавно отримали підтвердження від Меркель, що 
Плутін її дуже великий друг та демократ. Рота 
спецпідрозділу, разом з Міністром Оборони Сергієм ігого 
Шаурму, щільною купкою оточила товариша Темного та 
зникла в блакитному тумані разом з ним.  

Глава уряду Московії, товариш Ведмідь Дмитро 
Анатолійович спав у літаку сном праведника, бо ніхто 
не спромігся його розбудити. 

*** 

Коли Самаель з'явився на Землі, то, насамперед, 

навідався в Кремль, де дізнався, що там орудує якийсь 
чмир, на ім'я Темний. Чмир встиг втекти, а директор 
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ФСБ, товариш Убортников, що перший повідомив про 
це, зізнався, що ледве відв'язався від самозванця. 
Міністр оборони генерал Шугу Мугу, коли повернувся з 
інопланетних мандрів, повідомив, що йому наказали 
почати таємну війну з Україною і він узяв Крим. Один 
голова уряду товариш Дмитро Анатолійович Грізлі був 
безтурботний та спав, коли Самаель навідався до нього 
в кабінет. 

— Діма, ти що, довбонувся, руб упав нижче колін, 
— нагадав йому Самаель. Діма протер очі, заглянув у 
свій айфон та радісно повідомив: — Ми ще не досягли 
дна! 

— Роман Аркадійович, де товариш Плутін? — 
поцікавився директор ФСБ, товариш Беззабортников. 

— Буде вам Плутін, — сказав Самаель та 
помчався шукати Іллю Лазаровича Цибульського, який 
був персональним пенсіонером московітського 
значення. Старого пердуна він знайшов в суспільстві 
трьох молодих повій, яких Цибульський ялозив у своїй 
чотирикімнатній квартирі в центрі Москви.  

— Збирайся, — сказав Самаель голому 
Цибульському, коли з'явився у квартирі, як тінь батька 
Гамлета. Повії зрозуміли, що треба чухати кігті та стали 
перед Самаелем й простягнули лапки. Самаель 
розрахувався з ними тисячними купюрами, бо жадібного 
Цибульського тягнуло на дешевизну, а дівки більше не 
коштували. 

— Куди? — запитав Цибульський, коли натягував 
штани. 

— Послужиш батьківщині, — сказав Самаель, 
схопив його та через вікно стрибнув у чисте небо. Через 
кілька хвилин Цибульський сидів у кабінеті Плутіна. 

— Запам'ятай, ти – Плутін! — наставляв Самаель. 
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— Я – Плутін, — невпевнено повторив Ілля 
Лазарович та згадував своє перше прізвище. 

— Працюй, — сказав Самаель, — поясни народу, 
що вибух у Смоленську стався на нафтобазі 
Ходаковського. 

— Так він давно втік за кордон, — здивувався 
Цибульський. 

— А база, то, залишилася!— переконано сказав 
Самаель та покинув нового, старого Плутіна. 
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Реплікація дванадцата. Кудря 

Три бабусі, Букринда, Мокринда та Кукринда, 

з'явилися несподівано. Маргіна, яка іноді згадувала їх, 
думала, що вони давно померли, але виявилося, що 
бабусі бадьорі, як кілька десятків років тому. Людмила 
та Руслан не знали про існування бабусь, тому сильно 
здивувалися, коли побачили їх гостроносі обличчя на 
порозі квартири. Люда знаюла, що в будинок стороннім 
не можна, бо він захищений Морті та занурений в Ніщо, 
тому зупинила бабусь рукою та запитала: 

— Що вам потрібно? 
Сет, що стояв між Русланом та Людмилою, грізно 

відкрив свою пащу, бо збирався налякати бабусь, але не 
стримався та позіхнув. 

 — Їм потрібен я, — сказав Туманний Кіт, який 
з'явився за спиною Сета та запропонував бабусям:  

— Проходьте! 
Бабусі щось заскрекотали, але, ні Руслан, ні 

Людмила їх не зрозуміли. Немов на замовлення, 
прийшла Маріко з роботи, яку Люда зустріла на порозі та 
повідомила: — Мама, у нас в гостях три бабусі. 

— Три бабусі? — перепитала Маріко: — Букринда, 
Мокринда і Кукринда? 

Люда кивнула головою, хоча імені жодної бабусі 
не знала. 

— Потрібно їх помити, а потім нагодувати, — 
сказала Маріко та, після обіймання, посадила усіх 
бабусь поряд у ванні й наповнила її гарячою водою. 
Поки бабусі відкисали у воді, Маріко вирушила на кухню 
варити плов, а дочці наказала: — Переглянь свої речі, 
потрібно одягнути бабусь, а то у них не одяг, а лахміття. 
Коли бабусі вилізли з ванної, обмотані одним великим 
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рушником, то пройшли в кімнату Люди, де влаштували 
показ мод. 

 
Виявилося, що речі Люди сиділи на сухеньких 

бабусях, як вшиті, і вони, несподівано, помолоділи на 
тисячу років. Після цього сіли за стіл їсти плов та пити 
чай. Настав вечір і бабусі, в нових обновках, випурхнули 
в вікно та полетіли. 

— Кіт, а навіщо вони прилітали? — запитала 
Маріко та уважно подивилася на Туманного Кота. 

— Скучили, ось і прилетіли, — сказав кіт, але 
Маріко йому не повірила та повідомила свою думку: — 
Не бреши! Я все бачу по твоїй хитрій пиці! 

— Як ти зі старшими розмовляєш! — обурилася 
Маргіна, коли з'явилася у квартирі. 

— Деда, він мені не старший, а рівня, — сказала 
Маріко та почухала коту голову: — Правда, котик? 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

383 

«Котик» млів від задоволення та мовчав. Маргіна 
понюхала повітря та запитала: — Хто тут був? 

Коли дізналася, що бабусі, то поцікавилася, чому 
вони так швидко відлетіли. 

— Кота запитай! — мстиво повідомила Маріко. Кіт, 
під поглядами оточення, зізнався, що бабусі знайшли 
сліди Кудрі та Дюдона де Компса. 

— Де? — запитала Маргіна. 
— У Київській Лаврі, — повідомив кіт. 
— Вони копалися в Київській Лаврі? — 

здивувалася Маріко, на що кіт відповів: — Вони не 
копалися в Лаврі, а прочитали замітки одного ченця-
францисканця, якого викупили у татар з полону. Він 
розповідав, що бачив у Лаврі француза з Лангедока, 
Дюдона де Компса. 

— Ти вважаєш, що в Лаврі можна знайти сліди 
Дюдона де Компса? — запитала Маріко і на кивок кота 
повідомила: — Тоді нам треба летіти до Києва. 

— У Києві неспокійно, там зараз війна, — 
зауважила Маргіна. 

— Війна на Донбасі, — заперечила Маріко, — а в 
Києві майдан закінчився. 

— Хто бажає на майдан? — спитав Тарас, коли 
з'явився у квартирі. Маріко розповіла йому про відвідини 
бабусь і Тарас запропонував: — Тоді поїхали. 

Через пару днів вони опинилися в Києві. Головна 
вулиця, Хрещатик, ще зберігала сліди барикад та 
мужнього опору жителів місцевій владі, яка загрузла в 
корупції та тривіальній крадіжці. Як виявилося, без 
Тараса у неї нічого б не вийшло, бо Маріко ніхто б не 
дозволив копирсатися в самій старій частині Лаврської 
бібліотеки. У Тараса знайшовся знайомий державний 
чиновник з управління охорони культурної спадщини 
Києва, який написав їй рекомендаційний лист. У Тараса, 
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взагалі, завжди була купа вдячних йому знайомих, яким 
він колись дарував життя та користувався ними без 
докорів сумління. «Я ж з них гроші не брав!» — резонно 
зауважував він, коли Маріко його жартома соромила. 
Слід сказати, що за час свого сорокарічного шлюбу вони 
не охолонули один до одного, і їх об'єднувала любов. 
Можливо, вся суть полягала в тому, що вони не старіли, 
завдяки одній дімензіальній сіточці, якою вони 
користувалися. Вони оселилися в готелі «Дніпро» та 
вранці розлучилися: Тарас оперував у військовому 
госпіталі, де штопав солдатів, поранених на Донбасі, а 
Маріко вирушила в Лаврську бібліотеку. Коли вона 
дісталася до Лаври, то довго шукала 68 корпус, поки їй 
не показали на арку, по якій вона спустилася вниз.  

Вона повільно проходила повз будівлі, від яких 
віяло історією та давниною. На їх тлі існування Маріко 
виглядало часом метелика-одноднівки. Бородатий 
чернець у темно-сірій скуфії та такого ж кольору 
просторому підряснику зустрів її суворим поглядом та 
довго розглядав подану йому рекомендацію. 

— У нас дуже рідкісні екземпляри ... — почав 
чернець та з сумнівом поглянув на Маріко, бо мав її за 
зніжену панночку. Вона подала йому посвідчення 
наукового співробітника Ермітажу та демонстративно 
витягнула тонкі білі лляні рукавички й повідомила:  

— Можете не турбуватися, я близько сорока років 
займаюся старовиною. 

Чернець із сумнівом подивився на Маріко та не 
повірив – з вигляду, більш як тридцять років з 
маленьким хвостиком, він їй не давав. Маріко не 
розвіяла його сумніви та не стала переконувати ченця у 
своїй компетентності, а повідомила: 
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— Я досліджую тринадцяте та чотирнадцяте 
століття та хотіла б переглянути все, що у вас є. 

— Це займе багато часу, — повідомив чернець, 
бо сподівався, що панночка відмовиться від своєї 
витівки, але Маріко твердим голосом сказала: — Я буду 
тут стільки, скільки знадобиться. 

Чернець притягнув першу коробку, і Маріко з 
трепетом витягнула перший пергамент та дбайливо 
поклала його на білий ватман, приготований нею на 
столі. Мабуть, ченцеві це сподобалося, бо він 
відвернувся та поринув у книгу, яку читав перед 
приходом відвідувачки. Через деякий час Маріко 
помітила, що чернець пильно дивиться на неї та 
запитала: — Що? 

— Обідня перерва, — демонстративно повідомив 
чернець, але Маріко його заспокоїла: — Можете мене 
закрити та йти. 

Чернець цілу хвилину розглядав її, як дивину, а 
потім покинув, і Маріко чула, як закрився дверний замок. 
Вона занурилася в читання та почула, як двері знову 
відчинилися і з'явився чернець. 

— Ви щось забули? — співчутливо запитала вона, 
а чернець знову подивився на неї, як на викопне чудо та 
повідомив: — Взагалі-то, обід скінчився. 

Маріко глянула на мобільник та почервоніла – 
година пролетіла, як мить. Їй довелося почервоніти ще 
більше, бо чернець поставив на вільний стіл 
емальований посуд з гречкою та кухоль молока. 

— Поїжте, — сказав чернець та додав: — Куди 
ваш чоловік дивиться? 

— Мій чоловік чудовий, — не погодилася з ченцем 
Маріко та квапливо поглинала гречку, — він зараз 
оперує у військовому госпіталі. 
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Мабуть, слова Маріко, розчулили ченця, бо він 
вперше всміхнувся на її слова. Ченці звали Тихон, і він 
виявився не таким суворим, як їй здалося в самому 
початку. Після пари тижнів спільного існування в 
бібліотеці, Маріко не стерпіла та розповіла божій людині 
про Рубін Милосердя, про місії Туманного Кота та тільки 
потім пошкодувала про сказане. Тихон почув її 
розповідь, подивився на неї, як на юродиву, та 
промовив: — Якби рубін існував, то про нього, як про 
артефакт, згадувала б церква. 

Маріко відчувала, що зробила помилку, тому 
відправила симпоту коту та повідомила: «Допоможи!» 
Туманний Кіт, кошак драний, приперся не один, а з 
Сетом. Поява їх удвох в порожній бібліотеці справило на 
Тихона незабутнє враження – він несамовито 
перехрестився та він вигукнув: «Свят! Свят! Святий!» — 
а потім перехрестив кота та Сета, які, проте, в пекло не 
провалилися. Сет вважав, що чернець хоче зробити 
погане Маріко, тому розявив свою пащеку, бо збирався 
проковтнути ченця повністю. 

— Кіт, ти навіщо Сета з собою притягнув? — 
запитала Маріко. Сет зрозумів, що обіду не буде, закрив 
свою пащу та загрозливо спостерігав за ченцем й  
скалив зуби. 

— Він сам за мною ув'язався, — промовив кіт, а 
Тихон почув, що котяра каже, побілів та збирався 
знепритомніти. 

— Не лякайте мене Тихона, — сказала Маріко та 
підтримала його, що було зовсім легко, бо Тарас 
залишив їй сіточку, бо побоювався за її життя. 

— Так це правда? — вимовив Тихон, коли 
прийшов у себе. Маріко кивнула, а чернець розглядав 
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Сета та запитав: — Ось таким дивним чином 
виглядають ангели? 

Сет від такої оцінки почервонів до вух, а кіт 
безцеремонно та безжально зруйнував виниклу ілюзію: 

— Ні, він служив Сатанаїлу, але зараз покинув 
його ряди! 

— Кому ж служить цей звір? — спитав Тихон та 
сторожко поглядав на збентеженого Сета. 

— Нікому, він вільний у своїх симпатіях, — 
повідомила Маріко та додала: — Найбільше він 
прив'язаний до Ліліт. 

— До першої жінки? — запитав вражений Тихон. 
Маріко кивнула головою, а чернець різко підійшов 

до одного стелажу з книгами, витяг звідти пляшку 
коньяку та прямо з горла відсьорбнув половину. Він 
озирнувся та розгублено запитав:  

— Може, хтось бажає покуштувати? 
Маріко негативно помахала головою, а кіт не встиг 

відповісти, бо Сет підхопив пляшку та вилив її у свою 
величезну пащу. Через деякий час Сет питав у Тихона: 
«Ти мене поважаєш?» — на що чернець, резонно 
відповів: «З нечистими не знаюсь, божий закон не 
велить!» — при цьому цілував хрест на грудях. 
Незабаром вони цілувалися з Сетом, причому, останній 
намагався поцілувати Тихона з головою, бо відкривав 
пащу на всю широчінь. Зрештою, Маріко вигнала і кота, і 
Сета, який летів у небі, як п'яна мавпа. Тихон стояв 
поруч з Маріко біля вікна та махав носовичком Сету:  

— Прощай, пташка! 
Після того, як «пташки» відлетіли, Маріко поклала 

Тихона в кабінеті, якомога далі від сторонніх очей, а 
сама продовжила роботу, вчитувалася у 
старослов'янські тексти та вишукувала хоч якийсь натяк 
на Дюдона Де Компса. З Тарасом вони зустрічалися 
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тільки вночі, коли обидва поверталися в готель, 
обнімалися та падали на ліжко й миттєво засинали. 
Після тієї пам'ятної зустрічі з котом та Сетом, останній 
зачастив до Тихона та щоразу захоплював з собою 
пляшку коньяку, яку, як думала Маріко, він десь крав. 
Тихон та Сет зачинялися у кабінеті та пускалися в 
богословські диспути, причому Сет свідчив від нечистих, 
бо добре знав Темряву. Маріко не втручалася в процес 
споювання ченця, бо ніхто їй не заважав працювати, а 
Сет, коли відлітав увечері, намагався не потрапляти 
Маріко на очі. Одного разу вона перегорнула том та 
хотіла вже закрити його, як побачила, що обкладинка 
дивно настовбурчується. Маріко пустила свої симпоти 
всередину та виявила, що між шкірою та картонкою 
запхали пару непотрібних листів пергаменту, мабуть, 
для підтримки форми обкладинки. Вона прочитала 
кілька рядків та відразу виявила в них згадку про 
Дюдона де Компса, від чого її дімензіальне серце мало 
не вирвалося з грудей. Вона не знайшла виходу своєї 
радості, тому підійшла до Тихона та трохи не задушила 
його в обіймах. Тарас, що звільнився раніше часу та 
прийшов запросити дружину в ресторан, з подивом 
спостерігав, як дружина душить в обіймах чужого їх сім'ї 
монаха та стиснув кулаки, бо захотів обійняти монаха 
сам, тим більше, що є привід. Маріко побачила Тараса, 
покинула червоного, як помідор, монаха та придушила 
чоловіка. Тарас одразу зрозумів, чому чернець 
червоний, та простив його, бо Маріко, з дімензіальною 
сіточкою, не контролювала сили та емоцій, бо 
видавлювала з чоловіків томатний сік. Тарас зрозумів, 
що сталося щось видатне, тому сказав Маріко: — 
Розповідай! — і вона його відпустила. 
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— Зараз, — повідомила вона, набралася 
терпіння, розпорола обкладинку та витягла листи, а 
потім відновила пошкодження. Тихон спостерігав 
блюзнірство, а коли отримав книгу цілою, то прискіпливо 
розглядав її, але пошкодження не помітив.  

— Листи належать бібліотеці! — попередив він, а 
Маріко ствердно кивнула головою та сказала: 

— Звичайно! Я тільки зніму копію. 
Вона зняла копію та заглибилася в текст. Тарас та 

Тихон стояли біля неї, як офіціанти перед важливим 
відвідувачем, та не сміли сказати й слова, інакше Маріко 
знову пустить їх на сік. Коли вона підняла очі на Тараса, 
він запитав Маріко: — Ми йдемо в ресторан? — на що 
вона кивнула йому головою. Поки вони сиділи в 
ресторані, Маріко не промовила ні слова, їла все, що 
подавали, та тільки в готелі ополоснула обличчя та 
помітила Тараса. 

— Варто розповісти про те, що відбувалося 
раніше, щоб тобі стала зрозумілою ситуація, в яку 
потрапив Дюдон де Компс та Кудря, коли здійснив 
подорож в Київське князівство, — сказала Маріко та 
глянула на Тараса, бо її розпирало від бажання комусь 
розповісти про знайдений манускрипт.  

— Онук Чингісхана, Бату розорив північні 
князівства та зруйнував міста Рязань, Пронськ, Суздаль, 
Володимир та Козельськ, — почала вона, як вчителька, 
— а восени 1240 року, зі своїми братами Каданом, Бурі 
та Бучеком вдерся у Переяславське та Київське 
князівство. Він перейшов Дніпро південніше гирла річки 
Рось та направив своє багатотисячне військо в бік 
Києва. В монастирській церкві Святого Георгія в Каневі 
молилися за славу зброї руської та вирушали на стіни 
фортеці Родень. Проти такої величезної орди важко 
встояти, але відчайдушний захист фортеці затримав 
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Бату, і він більшу частину свого війська відправив в 
обхід Роденя та попрямвав на захід вздовж річки Рось. 
Ще довго оборонялися в тилу Бату воїни Роденя, а 
війська хана вже брали фортеці Витачів, Василів та 
Білгород. У листопаді передові ханські загони вже 
робили розвідку боєм на підступах до Києва та 
атакували вали, побудованим князем Ярославом. Вони 
захищали Київ зі сходу, півдня та заходу, а височіли на 
дванадцять метрів, укріплені зверху дерев'яними 
стінами та кам'яними надбрамними вежами. В той час 
Данило Романович, князь Галицький, який нещодавно 
став і князем Київським, залишив у Києві свого 
тисяцького Дмитра, якому довелося захищати місто від 
хана Бату. Тільки в грудні хан Бату зміг взяти 
зруйноване місто, яке до останнього захищали мужні 
київські воїни. Чингізи, коли увірвались до Києва, нікого 
не помилували, тільки пораненого тисяцького Дмитра 
притягли до хана й він сказав йому в обличчя:  

— Не затримуйся, хан, в цій землі довго. Якщо ж 
зволікати будеш, ця земля сильна, зберуться на тебе та 
не пустять тебе в землю свою.  Фортецю Родень 
зрівняли з землею, а весь люд у Каневі, який ще 
залишився, погнали в неволю. Київ довго стояв 
зруйнований, і нові князі, призначені ханом, боялися у 
ньому залишатися. Втекли князівські родини та родовиті 
жителі, знайшли собі притулок на півночі в Новогрудці, 
столиці князівства литовського, що нещодавно виникло, 
під керівництвом князя Міндовга, який перейняв у свій 
герб тризуб Рюриковичів та взяв православну віру для 
душі. Князівство об'єднало литовських, польських та 
руських воїнів для відбиття атак монгольських ханів, з 
одного боку, та німецьких лицарів з Тевтонського 
Ордена – з іншого. До часу, коли Кудря та Дюдон де 
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Компс зробили свою подорож, влада в спустошеному 
Києві формально належала галицькому князеві Леву 
Даниловичу, а насправді цими землями командували 
монгольські баскаки, що збирають данину.  

Маріко закінчила просвіщати Тараса та витягла 
копію манускрипту, знайденого нею у Лаврській 
бібліотеці й розгорнула його на столі. 

— Приде мѣ въ гирлі Днепръское, і оттолѣ ж 
поиде по Днѣпру горѣ. Яко велику честь приялъ мѣ кь 
други свої ..., — почала Маріко, але Тарас її зупинив: — 
Ти не можеш читати зрозумілою мовою? 

«Прийшли ми в гирлі Дніпра, а звідти вгору за 
течією, — почала читати Маріко: — З великою честю ми 
розлучилися зі своїми друзями, а по тому віддалися 
печалі. Дюдон де Компс плентався ззаду, плакав та не 
приховував сліз. Вид гіганта, що занурився в слізливий 
смуток, не подобався мені, але я сам відчував подібні 
почуття, бо звик до компанії госпітальєрів, а Марію 
шанував, як сестру. Коли я вибирав, яким шляхом нам 
іти, то вирішив мандрувати через степ, а не йти по 
Дніпру, дорогою довгою та небезпечною близькістю до 
монгольських загонів. Два дні ми йшли вздовж гирла 
Бугу, через який перейшли тільки на третій день та 
подорожували далі між рогаткою річок: Бугу та Інгулу. 
Господь Бог нас милував і ми нікого не зустріли.  

Місця ці називаються морськими луками, тут 
раніше гуляли половці та печеніги. Але тепер час настав 
непевний та небезпечний, а особливо тут, де і в мирний 
час можуть захопити в полон кримчаки або ординці, а 
потім продати за тридев'ять земель. Дивні криті вози ми 
помітили вранці наступного дня. Вони з'явилися на сході 
разом із сонцем, і ми засліплені світилом, не відразу їх 
розгледіли. Так виходило, що наші шляхи перетиналися 
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попереду і ми з Дюдоном міркували між собою про те, чи 
варто пропустити караван або продовжувати йти далі. 

— Негоже божій людині відступати від шляху 
істинного, — сказав Дюдон де Компс та не зменшвав 
темпу ходьби. 

— Так хочеться розім'яти кістки, що сверблять 
кулаки, — підтримав я та розправляв плечі. Незабаром 
мені вдалося роздивитися людей біля кибиток і я 
зрозумів, що це вільні берендеї 73  . Зазвичай, вони 
тримаються лісів або межі лісу та степу, але іноді 
здійснювали набіги на південні місця, в пошуках здобичі, 
а коли піймають татар або ординців, то нещадно їх 
вирізують. Біля кибиток, з боків, йшли піші зі списами в 
руках, а вершники випасали табун коней та підганяли 
тих, що відстали. Берендеї не поспішали, так і нам 
поспішати нікуди, тому зустріч відбулася зовсім буденно. 

До нас безстрашно під'їхав молодий чорнявий 
юнак на ординському, низькорослому коні. Він був 
одягнений у звичайну для Русі сорочку з полотна, 
вишиту червоною ниткою та підперезаний шкіряним, з 
чорним орнаментом, ременем з підвішеним мечем. 
Полотняні штани заправлялися в ялові чоботи без 
підборів, а на голові красувалася кругла повстяна шапка 
з хутряним околом. Юнак мимохідь ковзнув по мені 
поглядом, бо вважав своїм, а втупився на Дюдона де 
Компса. На відміну від інших госпітальєрів, які 
дотримуються в одязі простоти, Дюдон де Компс любив 
замість шемізи74 білі сорочки з коміром, які, виглядали з-
під котти 75  та на тлі червоного сюрко красувалися 

                                                 
73  берендеї — жителі древньої Русі, які не прийняли 
християнство та поклонялися своїм старим богам. 
74  шеміза — лляна натільна сорочка. 
75  котта — верхня сорочка з сукна або льону 
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пишною надмірністю. Хлопець побачив у Дюдона білий 
хрест на червоному сюрко, то схилив до нього голову та 
запитав: — Зволить мандрівний чернець відвідати 
болящу? 

Дюдон втупився на мене і я переклав йому слова 
юнака. Обличчя Дюдона набуло значущість і він 
смиренно сказав: — Наш святий обов'язок – допомагати 
стражденним. 

Я перевів юнакові слова мого друга, і він повів 
Дюдона до передньої кибитки та зовсім забув про мене. 
Я не став домагатися його прихильності, а тихенько 
йшов позаду та уважно озирався по сторонах. Наскільки 
я міг судити, кожна кибитка належала одній родині. Крім 
малолітніх та вагітних всі йшли пішки, а на конях їхали 
воїни, озброєні тим, що добули в бою. Крім того, у всіх 
були списи з залізними наконечниками, які, мабуть, 
виготовляли самі берендеї. Коли я наздогнав Дюдона, 
він вже перебував в нашвидку поставленому наметі з 
полотна, що для берендеїв розкіш. Я хотів зазирнути 
туди, але похмурий воїн, що стояв біля входу, направив 
на мене спис. Довелося зупинитися та почекати, тим 
більше, що чекати довелося недовго – на вході з'явився 
розгублений Дюдон, який побачив мене та потягнув 
мене всередину. Засліплений сонцем, я не відразу звик 
до напівтемряви, та побачив тільки чийсь силует на 
одній стороні намету. Коли очі придбали можливість що-
небудь розрізняти, то я угледів дівчину у звичайному 
одязі воїнів-берендеїв, що лежала на рогожі з очерету. 
Дюдон схилився над її оголеною ногою, яка змусила 
мене жахнутися. Мабуть, дівчину поранили стрілою, а не 
вчасно оброблена рана загрожує наслідками – нога 
розпухла та посиніла. 

— Держи її! — попросив мене Дюдон де Компс, і я 
схилився на охоплену жаром дівчину, придавив її тілом 
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та притиснув руки до рогожі. Дівчина сіпнулася та 
намагалась вирватися, а потім скрикнула від болю, бо, 
мабуть, Дюдон чистив рану. 

— Що ви робите? — запитав чоловік з сивою 
головою та загрозливо схилився над мною. В кутку 
намету сиділа розпатлана жінка зі срібною сережкою на 
одному вусі, яка диміла травою в ринці, закрила очі та 
погрозливо бурмотіла щось під ніс. «Віщунка!» — 
подумав я та повернувся до чоловіка. 

— Мій товариш, Дюдон, обробляє рану, — 
пояснив я йому та, як і раніше, продовжував тримати 
дівчину та розглядав її. Різкі риси обличчя здавалися 
агресивними, а чорне волосся, якому слід було бути 
прямим, чомусь вилися пружними хвилями. Чоловік, 
задоволений моєю відповіддю, відправив свій 
наполовину витягнений меч назад у піхви та промовив:  

— Моя дочка може витримати й не такий біль. 
Дівчина, в піку його словами, знову застогнала, а 

зіниці її відкритих очей спалахнули та розширилися. 
Дюдон робив, що міг, а на більше не варто 
розраховувати та слід сподіватися тільки на Бога. 
Дівчина знову сіпнулася, а мій ніс відчув дивний запах, 
який мені щось нагадував. «Чекай біди!» — бурмотіла 
відьма, але її ніхто не слухав, а дивилися на те, що 
робить госпітальєр. 

— Все! — сказав гігант Дюдон французькою 
мовою і я розтулив свої руки. На зап'ястях у дівчини 
залишились сліди від моїх пальців, але вона піді мною 
не смикалася, а умиротворено розглядала мене. Трохи 
збентежений її поглядом, я піднявся та обернувся до 
Дюдона. В руках у друга я побачив пухирець із зеленого 
скла, в якому теліпалася якась темна рідина. 
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— Що це таке? — запитав я, бо згадав щось 
подібне. 

— Еліксир, — відповів Дюдон та сховав пляшечку 
до кишені своєї котто, а на мій докірливий погляд, 
офіційно пояснив: — Я позичив трохи у сержанта Гуго. 

Юнак, який зустрів нас, виявився братом дівчини, 
Любомиром, а чорнявий чоловік, Воїслав – її батьком та 
вождем цього племені берендеїв. Не варто очікувати, 
що дівчина одразу вилікується та відразу скочить на 
коня. Нам з Дюдоном слід побоюватися того, що їй 
стане гірше. Якщо це станеться, то ми з моїм товаришем 
укладемо пару десятків берендейських вояків, а решта 
нас здолають та заріжуть. Мабуть, Бог почув наші 
молитви, і на наступний день походу пухлина на нозі 
дівчини спала. Вона весело визирала з воза та 
виблискувала чорними вишнями очей, а витягнуту ногу 
поклала на пук соломи.  

— Ти рус? — запитала вона у мене, коли я 
крокував поруч з возом. Я кивнув головою та повідомив, 
що мене взяли в полон ординці та відвезли в Кафу, 
звідки мене звільнив Дюдон з друзями. 

— Ти здався в полон? — з іронією запитала вона 
мене та заглянула мені в очі. 

— Я був без свідомості, бо мене підло стукнули 
ззаду по голові, — відповів я, а вона глузливо поглянула 
на мене та повідомила: — Треба бути хитрішими. 
Простота – гірше злодійства. Ти звідки? 

— Канівський сотник, — відповів я. 
— У Каневі немає вояків, там ординці, — 

знущалася дівчина. 
— Є, — сказав я і шепнув на вухо: — В лісах. 
Дівчина хмикнула та повідомила: — Мене звати 

Купава. 



Реплікація дванадцата. Кудря 
 

396 

— Хто тебе поранив стрілою? — запитав я і вона 
розповіла, що її викрали ординці, щоб продати в 
рабство. Батько, Воїслав, наздогнав ординців та всіх 
перебив, а їх коней викрав з собою. 

— Ти здалася в полон? — запитав я, а Купава, 
спіймана на слові, розсміялася та сховалася в кибитці. 
До мене під'їхав набурмосений брат Купави, Любомир, 
який запитав у мене: — Ти смерд, що втік? 

— Я вільна людина, — була моя відповідь. Після 
моїх слів він повеселішав і сказав: — Я не хочу, щоб 
сестра стала дружиною смерда. 

Зізнатися, це мене здивувало, бо мої плани не 
поширювалися так далеко, але про слова Любомира 
варто задуматися. Ймовірно, я для нього, як воїн, 
представляв певну цінність і він не сумнівався, що я 
зможу захистити його сестру. Кілька разів нам 
траплялися ординці, але ми їх обходили. Справа йшла 
до осені, і зелена трава тяглася ближче до води, до 
дніпрових низин, тому нам довелося йти по вигорілому 
степу, щоб уникнути зустрічей з одвічним ворогом.  

Віщунка, на ім'я Морена, варто було з нею 
зустрітися, плювала в нашу сторону та пророкувала для 
берендеїв біду, попри те, що вождь, Воїслав, ставився 
до нас з повагою. Берендеї приносили жертви Сварогу, 
Ладі та ще десятку богів, з яких найголовнішим був 
Всевишній, що явив світу Золоте Яйце, а в ньому 
творець всього сущого – Род. Крім цих богів вони 
шанували десятки менших божків, яких важко 
перерахувати навіть їм самим. Найдивніше те, що 
Купава, після свого одужання, зарахувала до 
незліченної списком своїх богів Ісуса Христа. Я не став 
розповсюджуватися про відмінності православної та 
католицької церкви, коли вона помітила, що ми з 
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Дюдоном, під час молитви, хрестимося в різні боки, бо 
вона вважатиме єдиного Бога ще одним божком, що вже 
святотатство. Подорож тривала в тому ж розміреному 
темпі. Іноді Купава вибиралася з кибитки та крокувала 
поруч зі мною, слухала розповіді про мої подорожі та 
полон. Дюдон, як великий медик, слухав мої розповіді та 
нічого не розумів, але через версту нагадував Купаві, що 
більше йти негоже, і вона зі сміхом сідала на візок та  
слухала мене сидячи. Іноді на коні під'їжджав її брат, 
Любомир, який підозріло зиркав на мене та Купаву, а 
потім, з почуттям виконаного обов'язку, від'їжджав. 

Незабаром ми добралися до Черкас, де побачили 
на березі Дніпра лише кілька рибалок, а весь люд 
розбігся по лісових землянках, бо уникав ординської 
тамги76 . Воїслав не став зволікати та наказав рухатися 
в сторону Канева. Йшли лісом до самої Росі, на іншому 
березі якої колись стояла фортеця Родень. Вони не 
зайшли в місто Канів, а пішли вздовж берега річки Рось 
туди, де в неї впадає річка Росава. Від Купави я 
дізнався, що Воїслав рухається до дуба берендеїв, де у 
них капище богів. В одному місці пішли яром, вздовж 
струмка, поки не дісталися до плоскогір'я, на вершині 
якого зеленів дубовий гай, а один велет-дуб височів над 
усіма деревами. Його коріння пробивалися з порослої 
травою стіни, що підпирала плоскогір'я. Коней залишили 
в яру пастися, а вози протягнули впоперек яру та  
заступили шлях. Недалеко від дуба розвели багаття та 
поставили котли, які наповнили водою зі струмка та 
заправили просом. Старші жінки залишилися у котлів, а 
хлопці й дівчата ополоснулися біля струмка та одягали 
святковий одяг. Ми з Дюдоном з цікавістю спостерігали 
ці приготування, поки до нас не підійшла Купава. 
                                                 
76  тамга — ординське тавро і податок з міста. 
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— Сьогодні свято богині Лади, — повідомила вона 
та загадково посміхнулася. Після того, як всі поїли, та 
почало вечоріти, ті, хто старші, сіли у велике коло біля 
дуба, а дівчата та юнаки почали впереміжку двома 
рядами один проти іншого. Перший ряд заспівав:  

        — А ми просо сіяли, сіяли, 
Ой, див, ладо, сіяли, сіяли. 

Перший ряд закінчив співати та вклонився, а 
другий ряд одразу ж підхопив: 

        — А ми просо витопчем, витопчем, 
Ой, див, ладо, витопчем, витопчем. 

Їм відповів перший ряд:  
       — Та як же ви витопчете, витопчете? 

Ой, див, ладо, витопчете, витопчете? 
На що другий ряд заспівав: 
        — А ми коні випустим, випустим, 

Ой, див, ладо, випустим, випустим. 
Так, з притупуванням та жартами, тривало до тих 

пір, поки не проспівали останній куплет: 
        — А ми дамо дівчину, дівчину, 

Ой, див, ладо, дівчину, дівчину. 
На що жваво відповіли: 
        — А дівчину возьмемо, возьмемо, 

Ой, див, ладо, возьмемо, возьмемо! 
Одну з дівчат зі сміхом перетягнули на іншу 

сторону, а Купава схопила мене за руку та прошепотіла 
на вухо: «Йдемо». Ми спустилися в яр та підійшли до 
табуна коней. Купава свиснула та покликала свого коня, 
і він підбіг та зустрів її нетерплячим іржанням. Дівчина 
скочила на нього та простягла мені руку. Мені допомога 
не потрібна, так що я за мить опинився позаду Купави та 
обійняв її за плечі. Вона торкнула коня і той жваво 
покотив вздовж яру. 
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— Куди ми їдемо? — запитав я Купаву, а вона 
озирнулася до мене та блиснула в темряві очима.  

— Ти мене викрадаєш, — пояснила Купава, а я, 
на правах викрадача, схилив до неї голову та поцілував 
її в щоку. Ми скакали деякий час по полю, а потім 
опинилися в лісі, в якому гучно та таємниче лунав стукіт 
копит по стежці. Коли її кінь заіржав, зупинений поводом, 
я сліз та підняв її на руки й мимоволі притиснув до себе. 
Я не знав, де ми зупинилися, а Купава відпустила коня 
та притиснулася долонями до мого обличчя. 

— Поклянись Ладою, що ти береш мене в 
дружини, — сказала вона та вдивлялась у темряві в моє 
обличчя. 

— Клянуся Ладою, що беру тебе в дружини, — 
повторив я та ще не усвідомлював того, що роблю. 

— Клянуся Ладою, що беру тебе в чоловіки, — 
повідомила вона тихим голосом, а я зробив найкраще в 
цій ситуації – поцілував її в губи. Вона мені з пристрастю 
відповіла, тому про подальші наші дії догадається, 
навіть, людина без фантазії. Коли настав ранок, я 
прокинувся першим та глянув на сонну Купаву. Я не 
втримався та ніжно поцілував її в губи, від чого вона 
здригнулася та розплющила очі. 

— Ти хто? — запитала вона мене, і я зрозумів, що 
вона дуріє. 

— Я Кудря, — сказав я та посміхнувся, а потім 
знову поцілував її губи, які відкрилися мені назустріч. Ми 
відчували себе щасливими людьми та ніщо не 
затьмарювало наші обличчя. Коли ми повернулися в 
табір берендеїв, нас вже стали шукати. Любомир 
підскочив на коні, нахилився до мене, посміхнувся та 
запитав: — Хто кого вкрав? 

Я промовчав та йшов до його батька. На коні 
гордо сиділа Купава, а я за повід вів коня. Я тоді не 
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знав, що іншим шляхом, окрім як вкрасти, мені б Купава 
не дісталася, бо берендеї за чужинців дівчат не 
видавали. Я зупинився перед її батьком, Воїславом, та 
став перед ним на коліна й схилив голову, як мене вчила 
Купава. Він три раз боляче хляснув мене шкіряним 
батогом по спині, що я аж скрикнув, а в натовпі 
берендеїв пронісся схвальний гул та сміх. Мій друг 
Дюдон стояв у натовпі та зі співчуттям дивився на мене.  

— Люба вона тобі? — гучно запитав Воїслав, так 
що натовп завмер, наче його заморозило. 

— Люба, батьку, люба! — голосно крикнув я, і 
берендеї знову схвально загули. Біля мене опустилася 
на коліна Купава, яку Воїслав пару раз погладив по спині 
батогом, а потім так хльоснув, що вона скрикнула, під 
схвальний сміх натовпу. 

— Любий він тобі? — запитав Воїслав  з усмішкою 
та глянув на Купаву, яка повела плечима та відповіла 
під сміх берендеїв:  — Так, ось, не знаю... 

Я оторопіло дивився на Купаву, бо вона 
просвітила мене, що в разі її відмови мені зв'яжуть 
мотузкою ноги та причеплять до коня, якого пустять 
навскач. Воїслав теж виявився з гумором, бо міцно 
уперіщив доньку батогом та знову запитав: — Любий він 
тобі? 

— Любий, батьку, любий! — крикнула Купава та 
морщилась від болю, а потім повернулася до мене, 
широко усміхнулася мені та шепнула: — Що, злякався? 

— Живіть у мирі та злагоді. Нехай вашу родину 
оберігає Лада, — сказав Воїслав та покрива наші голови 
великою хусткою.  

— Не буде в них щастя, — почув я під хусткою та 
впізнав скрипучий голос віщунки Морени.  
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— Негожі слова говориш, віщунка, — голосно 
мовив Воїслав, — хай Рід нас розсудить. 

— Не підведіть мене перед Родом, — сказав 
Воїслав та передав хустку Купаві, — я за вас поручився. 

— Не підведемо, батьку, — твердо сказав я, а 
Купава зробила серйозне обличчя та кивнула. Першим 
нас привітав Дюдон де Компс, який схопив нас у свої 
могутні обійми та мало не розчавив Купаву. Святкування 
тривали, як і належить, цілий тиждень77 , дев'ять днів. 
Щоб закріпити наш зв’язок, Дюдон де Компс повінчав 
нас за католицьким церковним обрядом, який з цікавістю 
спостерігали берендеї та ніяк не засуджували чужих 
богів. У понеділок, коли свято Лади та нашого весілля 
завершилося, Дюдон де Компс зняв з себе Рубін 
Милосердя та повісив його на шию Купави. 

— У вас сім'я та будуть діти, — почав він та 
продовжив: — Тому, ланцюжок тих, хто буде зберігати 
Рубін Милосердя, не перерветься, і ваші нащадки 
дочекаються того, хто прийде за рубіном. Я ж людина 
віри та хочу усамітнитися від мирської суєти та 
присвятити себе Богові. Тому піду в місто Київ та 
побудую там католицьку церкву, як і обіцяв Марії, — 
закінчив він, а Купава почула мій переклад, підозріло 
насупила брови та запитала: — Хто така Марія? 

— Наша сестра, — пояснив я їй, а Дюдону сказав:  
— Я доведу тебе до Києва та допоможу будувати, 

а потім повернуся до Купаве. 
— Ти мене хочеш кинути? — насупилася Купава. 
— Діти мої, — на правах батька майбутньої 

церкви, урочисто виголосив Дюдон, — я сам в змозі 
дійди до Києва, а ви залишайтеся разом. 

                                                 
77  тиждень — у берендеїв дорівнює 9 днів, непарний 
місяць дорівнює 41 дню, парний - 40 днів, на рік 9 місяців. 
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Я нагадав йому, що він не знає нашої мови, але 
він перекрученими словами відповів, що розуміє, але ще 
не може говорити. Після невеликої суперечки я 
переконав Дюдона та Купаву, що доведу Дюдона до 
Києва, а потім повернуся. Купава хотіла йти зі мною, але 
я наполіг, що в племені берендеїв їй буде безпечніше. 
До Києва ми дійшли за тиждень та схоронились у 
Печерському монастирі, де ченці поштиво взяли Дюдона 
у своє братство та попрохали його, для початку, 
перевести деякі рукописи житія святих з французької 
мови. Я побув з Дюдоном тиждень та написав йому цей 
текст для тренування, а потім покинув його та обіцяв 
відвідати з Купавой у відповідний час. Амінь!» 

Маріко закінчила читати та втупилася в Тараса. 
— Круто, — озвучив свою думку Тарас та запитав: 

— А де рубін? 
— Хотіла б я знати, — сказала Маріко та 

задумливо втупилася у темне вікно номера. 
*** 

У Маргіни виникли сумніви щодо їх місії на Землю. 

Їй здавалося, що присутність Рубіна Милосердя зовсім 
не додала Землі миру та благоденства, а якщо рубін 
щось зробив, то тільки роздражнив Сатанаїла. Не можна 
сказати, що їй не подобалося на Землі, або вона 
шкодувала про те, що придбала тут свою нову дочку 
Маріко та нового зятя, Тараса. Вона не шкодувала про 
те, що отримала тут двох подруг, Ліліт та Морті, і, навіть, 
гидкий Сет не викликав у неї огиди, бо вона до нього 
прив'язалася. А Людмила та Руслан стали їй кращими 
друзями, ніж Маріко, і довіряли їй таємниці, приховані 
від своїх матерів. Єдина заковика залишалася з 
Туманним Котом і Маргіна думала, що він багато чого 
приховує, а їх мета, знайти рубін, всього лише виверт 
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для такої дурки, як вона. Маргіна усвідомила, що Рай, 
званий Ессенаріумом, лише пастка для душі, яка 
одержує блаженство, замість того, щоб осягати 
таємницю існування Світла, Темряви та Ніщо. Якщо 
стосовно антагоністів, Світла та Темряви, вона могла 
сказати щось певне, то існування Ніщо ніяк не 
пояснювала сутність того, хто його створив. Якось 
Маргіна поцікавилася у кота, як вписується в створену 
Світлоосяйним структуру ті, хто вірять в Аллаха, Яхве, 
Крішну чи Будду, на що Туманний Кіт відповів:  

— У кожної віри своя модель Світобудови. 
Відповідь кота збентежила Маргіну та породила 

нові питання. Вона зрозуміла, що Суще – зовсім не те, 
що їй здається. Відсторонений погляд дав Маргіні 
можливість по-новому поглянути на Землю та людину. 
Образ останньої їй здавався зовсім огидним і Маргіна 
заглянула собі в душу та зрозуміла, що, попри 
дімензіальне тіло, її гліфоми містять образ людини, 
сповнену пристрастей хижака. «О, Боги! Ми вимагаємо 
більше, ніж можемо з'їсти, використати або спожити!» — 
соромила себе Маргіна, бо розуміла, що стати, як 
функціональні Хроностатики, вона не зможе. «Чому ми 
такі жорстокі та злі, ненаситні та нетерпимі до думок 
інших?!» — запитувала повітря Маргіна, а Туманний Кіт, 
що летів поруч, безцеремонно вліз в її роздуми та 
повідомив: — Досить себе жаліти! Піддослідним мишкам 
не варто заглиблюватися в філософію, інакше 
порушиться чистота експерименту. Маргіна хотіла йому 
різко відповісти, за порівняння людей з мишами, але 
Сет, що летів попереду, повернув до них свою потворну 
пику та повідомив: — Київ під нами. 

Маргіна подивилася на маєток колишнього 
президента, який втік з країни, та бридливо відвела 
погляд, точно жадібний та мерзенний павук ще сидів там 



Реплікація дванадцата. Кудря 
 

404 

та висмоктував останню жертву. «У нас не краще», — , 
подумала Маргіна та згадала Плутіна, а внизу вже 
потягнулася Оболонь з Подолом. Сет понісся вперед, а 
Маргіна, коли заглянула йому в гліфоми, дізналася, що 
їх виродок поспішає до якогось ченця, на ім'я Тихон. 

 
«Невже в православ'я подався?!» — подумала 

Маргіна, коли пролітала над майданом Незалежності, 
що ще мав сліди недавніх битв. Симпоти говорили, що 
Маріко знаходиться далі, біля куполів Лаври, то Маргіна 
нітрохи не ховалася від роззяв та приземлилася в 
церковному дворі. Дві черниці-двійнята витріщили очі та 
розглядали ангела, що спустився з небес, а Туманного 
Кота мали, як чудо небесне.  

— Матінка – благослови! — впали на коліна 
монашки і Маргіна благословила, щоб старенькі не 
втратили віру в чудо. Напис на вивісці біля дверей 
говорив про те, що це монастирська бібліотека й 
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Маргіна взялася за ручку. Коли вона увійшла, якийсь 
чернець з червоним обличчям виглянув з підсобного 
кабінету, подивився на Туманного Кота та повідомив 
Маргіні: — З тваринами до нас не можна! 

— Тимоха, це ж свої, — фамільярно сказав Сет, 
який з'явився з-за ченця. Його нахабна пика, кольору 
сірого вапняку, підозріло почервоніла. «Вони що, тут 
п'ють?» — подумала Маргіна та з осудом дивилася на 
ченця, який споює її Сета. 

— Вибачте, не впізнав, — сказав Тимоха, бо 
звертався виключно до кота, та взяв його на руки. 
Чернець попрямував кудись вглиб стелажів з книгами, 
кивнув Маргіні та кинув через плече, як набридливій 
мушці: — Ідіть за мною. 

Маргіна не стала пояснювати ченцеві, хто є хто, 
бо вони опинилися в кімнаті, де за столом сиділа Маріко 
та схилила голову над старовинним томом у шкіряній 
палітурці. Вона підвела на Маргіну очі та радісно 
сказала: — Деда, як я рада, що ти прилетіла. 

Маріко обняла Маргіну, а Тимоха з засудженням 
глянув на «діда», який переодягнувся в жіноче плаття та 
поводиться, як баба. Чернець відразу зник з Сетом і 
Маргіна зрозуміла, що вони знову поперлися пити. 
Маріко розповіла про свої невдалі пошуки та прочитала 
Маргіні запис на кількох аркушах, які зробив Кудря. Вона 
додала, що зараз вивчає інші рукописи та шукає почерк 
Кудрі, або які-небудь відомості про нього та його 
дружину Купаву, а ще розчаровано повідомила: — Куди 
вони поділися, один бог знає, — а Маргіна глянула на 
Туманного Кота, який сидів підозріло, тихо та сказала:  

— Кіт, запитай у Світлосяйного, де знаходиться 
рубін. 

— Якби він вважав за потрібне сказати нам про 
це, — почав Туманний Кіт та став укладати перед 
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Маріко своє руде тіло на фоліант, —  то він би це 
зробив. 

— А як звали того ченця-францисканця, 
викупленого у татар з полону, який писав, що бачив у 
Лаврі француза з Лангедока, Дюдона де Компса? — 
запитала Маргіна у кота, бо бабусі, Кукринда, Мокринда 
і Букринда, крім коту, нікому нічого не доповідали. 

— Його звали Бартоломео, і він помер у Кремоні, 
— повідомив Туманний Кіт. 

— Нам доведеться ритися в бібліотеках Італії? — 
зовсім без ентузіазму запитала Маріко, погладила кота 
та сумно додала: — На це піде тисяча років. 

— Ти будеш жити вічно, адже на тобі дімензіальна 
сіточка, — підбадьорила її Маргіна, але перспектива 
тисячу років копатися в задушливих італійських 
бібліотеках Маріко, мабуть, не подобалася, бо вона 
повідомила: — З-за цих пошуків я з Тарасом зустрічаюся 
тільки вночі. 

— Зустрічатися з чоловіком ніччю – хороша 
звичка, — відрізала Маргіна та запитала: — А де зараз 
Тарасик? 

— Він поїхав у відрядження на схід, — сказала 
Маріко. Маргіна подивилася на неї, як на божевільну, та 
запитала: — Маріко, ти думаєш, про що говориш? На 
сході України війна, там Донбас! А Тарасик без 
дімензіальної сіточки?! 

Маріко злякано дивилася на неї та мовчала. 
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Реплікація тринадцата. Тарас 

З легкої руки Іллі Лазаровича навчилася брехати 

вся Московія. Брехали всі: газети, журнали, радіо, а про 
телевізор і говорити нічого – мавпа Кисіль брехав так, 
що вуха відвалювалися. Брехали політики, що все йде 
до кращого, брехали артисти один перед одним та 
запевняли всіх у своєму патріотизмі, брехали економісти 
та доводили з піною у рота, що дерев'яний рубль краще 
залізного, а долар гівно та не вартий паперу, на якому 
його надрукували.  

Брехали лікарі та пригощали пацієнтів, що 
вмирали, вітчизняною панацеєю столітньої давності, а 
попи біснувалися та засвідчували про божественну 
непогрішимість Іллі Лазаровича. Брехали військові, що 
їх немає в Україні, а десантники померли самі, коли 
розколювали головою цеглини. 

Траплялися і казуси, бо контингент, який працює 
на Іллю Лазаровича, дебіл-дебілом та потребує 
постійного контролю. Збили укропський військовий літак 
та розтрубили на весь світ, а потім виявилося, що не 
укропський, а європейський, і не військовий, а 
громадянський з купою дітей на борту. Кисіль та Песьков 
напустили туману, та пізно, то вже Гаага замаячила на 
горизонті. Правда, як у притчі про Насреддіна, або Ілля 
Лазарович не доживе до суду, або до того часу Гаага 
піде під воду. 

 Ілля Лазарович збирався жити довго, тому 
напустив на закордонну громадськість Лавруху, а до 
придурошних «сепаратистів» на Донбасі відправив 
Сурка разом з московітськими генералами та 
додатковими десантниками, щоб відновити там 
«Московітський світ». 



Реплікація тринадцата. Тарас 
 

408 

Всіх, хто ще мислив в країні, прибирала 
побудована Іллею Лазаровичем система. Не завжди так 
гладенько, як хотілося, бо ідіотів вистачало, і Бориса 
Французова розстріляли на очах у Кремля та зіпсували 
репутацію Іллі Лазаровича, що займав місце Плутіна. 
Виплекана мрія зайняти місце Романа Аркадійовича, 
тобто товариша Самаеля, при першому наближенні 
виявилася недосяжною, а при другому розгляді так і 
зовсім фантазією, бо ні розуму, ні кровожерливості, ні 
єзуїтського презирства до роду людського, Ілля 
Лазарович не мав. До того ж був схильний до боягузтва 
в силу свого важкого дитинства та відрізнявся разючою 
скнарістю. Мета Сатанаїла – занурити людство в 
жорстокість, жадібність та розпусту, а потім знищити 
його та забрати душі у Темряву, зовсім не подобалася 
Іллі Лазаровичу.  

Він би хотів, щоб йому аплодували, як 
визволителю, та вважали його великим, непереможним 
та жахливим володарем всього світу, де за помахом 
мізинця лівої руки виконують його бажання, але 
знищувати людство зовсім не хотів. Так, Ілля Лазарович 
мав намір широким жестом Наполеона кинути кілька 
атомних бомб на мерзенну Україну, або Сполучені 
Штати, щоб провчити весь світ, але не більше. Правда, 
такий намір Ілля Лазарович здійснити не міг, бо 
горезвісна валізка знаходилася у руках демона, який 
підпорядковувався безпосередньо Сатанаїлу. 

Крім того Сатанаїл доручив знайти злощасний 
Рубін Милосердя, який всі шукають, а знаходять 
обманки та копії. Як джерело інформації, Сет став 
недоступним, тому всі відомості доносила агентура, яка 
вдень та вночі стежила за сімейством Маргіни та Ліліт. 
Ілля Лазарович не володів дімензіальною сіточкою, тому 
не міг зустрічатися з Маргіной або Ліліт, а про Морті й 
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говорити нічого. За даними агентури, Маріко, дочка 
Маргіни, теж мала сіточку, так само, як і її чоловік, 
Тарас, тому що могли літати в повітрі. «Де вони набрали 
цих сіточок?» — думав Ілля Лазарович та вирішив 
роздобути одну собі через Романа Аркадійовича, але у 
відповідь почув образливе: 

— В тебе ціла країна. 
Ілля Лазарович спробував здолати ворогів 

звичним способом і його агенти кілька разів продавали 
Маргіні кавуни з полонієм, поки вона, у відповідь, не 
нагодувала цією гидотою їх самих. Після такого конфузу 
Роман Аркадійович розбив Іллі Лазаровичу морду та 
обіцяв послати на нього сатанинську групу, яка хором 
піддасть остракізму його дупу, якщо він не впорається з 
ситуацією.  

Вихід підказав Сурок, розумна падла, який 
запевнив, що найкраще нацькувати на Маргіну 
інопланетян, які у величезній кількості вештаються по 
планеті Земля. У США існували санкційні списки, де 
Сурок займав один з верхніх рядків, то йому зліпили 
фальшивий паспорт на прізвище Лісіцин та посадили на 
літак у північну Америку.  

Сурок прибув в Бернардсвілл, почекав цілий 
тиждень в космопорту Нью-Йорка біля реплікатора та 
познайомився з міжгалактичної курвою 78 , яка 
моментально затуманила йому мізки. Ра-ра-ра-трахта, 
так її звали, спустошила гаманець Сурка та хотіла 
покинути його, але була завербована Сурком за більшу 
суму.  

Курва працювала в парі та познайомила його з 
гарним високим інопланетянином у якого Сурок 
закохався за хвилину, а наступні пів години вони 

                                                 
78  курва(курвяк) — раса інопланетян. 
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борсалися в ліжку, бо закрились у номері готелю 
космопорту. У Сурка грошей при собі не було, то 
інопланетянин Ра-ра-ра-трахтин, так звали курвяка, 
рахунок за послуги виставив з величезними відсотками. 

Привезені в Кремль, інопланетяни показали свої 
здібності Іллі Лазаровичу та піддали його сексуальним 
збоченням прямо в кабінеті, після чого зажадали, щоб 
президент розплатився. Ілля Лазарович повідомив, що 
вони нічого не отримають, а сядуть у в'язницю за 
розбещення малолітніх громадян Московії. Ра-ра-ра-
трахтин заперечив, що товариш президент 
половодозрілий, але Ілля Лазарович показав пальцем 
на дитяче личко Сурка та повідомив, що він ще не досяг 
«восковоспілості».  

В результаті курва та курвяк виявилися винні Іллі 
Лазаровичу та погодилися виконати завдання 
безоплатно. Коли вони покинули кабінет президента, 
Ілля Лазарович з видом переваги сказав:  

— Вчися, Сурок, поки я живий, — а потім із 
задоволенням додав: — А жити я буду дуже-дуже довго! 

*** 

Якщо у людини душа без вади, то її шлях – прямо 

в Ессенаріум. Такі люди йдуть у перших рядах, 
прикривають слабких від куль або задихаються в диму 
та витягують своїх побратимів з бронетранспортера, що 
палає. Їх душі Морті забирає сама, а не так, як інші – 
відправляє дистанційно, щоб не бруднитися душевним 
брудом. Вони не проходять Чистилище та настирних 
Янусів, а відразу притягуються до Світла.  

Є й інші, які, прикриваються демагогією та 
гаслами, творять темні справи та підривають віру в те, 
про що говорять самі. Їх важко викрити, бо вони слизькі, 
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як вугри, підлі, немов шакали, готові нишком зробити 
гидоту та викрити інших у тому, що роблять самі. 

Таким був комбат Степан Степанченко. 
Прізвище у нього інше, але піарився він під цим 

прізвиськом. Степан натягнув на голову балаклаву та з 
таємничим виглядом віщав з екрана телевізора на всю 
країну, бо наганяв інтригу, як у шпигунському романі. 
Говорив правильні речі: про бездарність командування, 
погане постачання, про бюрократизм влади.  

Одного разу Тарасу зателефонував знайомий 
лікар та слізно попросив допомогти одному комбатові, 
бо у самого операції розписані на пів року вперед. 
Комбат просив зробити операцію своєму бійцю на місці, 
під Донецьком. Тарас не став відмовлятися та на 
наступний ранок сидів у «Volkswagen Transporter T4» 
разом з оператором телебачення Льошею, 
кореспондентом Юрою та Степаном Степанченком. 
Степан сипав анекдотами та розповідав фронтові байки, 
а оператор час від часу включав камерута фіксував 
комбата з Юрою.  

Їхали довго, так що байки комбата вже набридли 
й до вечора приїхали в село Карлівка. Комбат повів усіх 
в кафе «Пікнік на узбіччі», де пообідали. Юра вибрався 
із-за столу, одразу ж увімкнув відеокамеру та почав 
допитувати Тараса про те, що він думає про поїздку. 
Тарас нічого не думав, а хотів скоріше побачити хворого, 
тому відповів просто: — Лікарі повинні бути там, де вони 
потрібні. 

Підійшов Степанченко, обняв Тараса за плечі та 
став розповідати про те, що військових медиків не 
вистачає і йому, Степанченко, доводиться возити лікарів 
самому. Тараса, нарешті, привели в колишню аптеку, де 
на столі, по всій видимості, взятому в тому ж кафе, 
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лежав боєць, поранений в плече. Боєць був 
транспортабельним, тому Тарас запитав у санітара:  

— Чому не відвезли до найближчої районної 
лікарні? 

— Чекали вас, — розгублено сказав санітар. 
Приперся Юра та став допитувати під камерою 
пораненого, після чого знову щось сказав Степанченко, 
але Тарас його не чув, бо ретельно мив руки. Коли 
закінчив, вигнав кореспондента, який хотів показати 
операцію. 

— Тут вам не цирк! — безапеляційно сказав 
Тарас, чим викликав невдоволення і кореспондента 
Юри, і комбата. Тарас вколов пораненому бійцю 
новокаїн та заходився шукати кулю. Мабуть, куля була 
на вильоті або зрикошетити від чогось, бо знаходилася 
недалеко та не зачепила кістку.  

Тарас витягнув кулю та ретельно обробив рану, 
бо не сподівався на санітара. Коли закінчив операцію, то 
знайшов Степанченко в тому ж кафе «Пікнік на узбіччі», 
де випив чашечку кави, а від горілки відмовився. Спати 
довелося в наметі біля блок-поста на дорозі, але Тарас 
не страждав синдромом принцеси на горошині, тому 
заснув відразу. 

Наступний день не віщував нічого поганого. 
Солдат на блок-посту передав Тарасу, що комбат 

чекає його в кафе «Пікнік на узбіччі», мабуть, це було 
його робоче місце. Коли Тарас підійшов, то побачив, що 
комбат вийшов з кафе та завернув за ріг, бо розмовляв 
по мобільнику. Тарас не бачив Степанченка, але 
прислухався до розмови. 

— Де я тобі візьму лікаря, — бурчав комбат, але 
той, що в трубці, ймовірно, був переконливим, бо 
Степан відповів: — Добре! Я повідомлю! 
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— Я можу чимось допомогти? — спитав Тарас та 
з'явився з-за рогу, а комбат підозріло озирнувся та 
махнув рукою: — Вже не треба, ходімо зі мною! 

— «Гриня» проведе тебе в селище Невельське, — 
сказав комбат, коли він та Тарас зайшли в кафе, — 
волонтери туди завезли продукти, поїдеш з ними назад. 

Він витягнув картку та зробив пальцем зигзаг від 
Карлівки до селища Невельського. Відстань невелика, 
кілометрів п'ять, якщо по прямій, і Тарас подумав, що за 
пару годин дійдуть. Правда, машиною доїхати швидше, 
але для Степанченка кореспондент, мабуть, важливіше, 
тому Тарас сперечатися не став. Гриня, що стояв біля 
столу, поправив пластмасові окуляри та кивнув. 
Колишній вчитель математики, високий та зігнутий, як 
знак питання, він один з перших з'явився в батальйоні та 
вважався, як талісман, тому що його ні одна куля не 
брала.  

Тарас забрав свою медичну валізу та попрощався 
з комбатом. Спочатку Тарас та Гриня йшли за посадкою 
вздовж шосе, а потім пересохлим струмком, що тече в 
Карлівське водосховище, а далі, як палець Степана на 
карті, зигзагом по посадках. В одному місці довелося 
перейти пшеничне поле, і вони побрели, заспокоєні тим, 
що ніде ні душі.  

Навколо стояла тиша, точно не було війни, і коли 
впав Гриня, то Тарас, навіть, здивувався. Друга черга 
перетнула Тарасу груди, і він теж упав та перекинувся 
на спину. Тарас попрощався з життям та думав про те, 
що смерть виявилася безболісною, бо, крім ударів куль, 
він нічого не відчув. Підійшов бородатий бойовик, який 
стріляв у Тараса, побачив його відкриті очі та здивовано 
вигукнув: — Дивись – живий! 
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— Борода, ти що, холостими патронами 
стріляєш? — здивувався молодий сепар79 . 

— У нього, напевно, бронік80 , — сказав Борода і 
задер футболку Тараса, за якою виявив голе тіло, 
правда, в синцях. Борода не повірив своїм очам, зняв з 
автомата магазин, але патрони виявилися справжніми. 

— Пощастило тобі, хлопчина, — констатував 
Борода та запитав: — Хто будеш? 

— Лікар я, — сказав Тарас, підвівся та додав:  
— Хірург. 
— От Степаха мудило! Хто так робить? Чуха, 

зв'яжи йому руки, — наказав Борода та повернувся до 
Тараса: — Подивимось, який ти лікар. 

Чуха забрав валізу та пов'язав Тарасу руки, але 
не туго, – мабуть, не боявся. Тараса повели вздовж 
посадки, поки не опинилися в селищі Невельському. 
Стара бабця, яка йшла вулицею, побачила 
конвойованого Тараса, підскочила до нього та сухими 
рученятами колотила йому в живіт та примовляла:  

— У, фашист! Яке пузо наїв, а ми тут лободу 
жеремо! 

— Так його, бабка, — посміхався молодий Чуха, 
— він на американських харчах відгодувався. Ужо ми 
його випотрошимо. 

Тут чекав відкритий «Газик», куди Тараса 
посадили та повезли навпростець через поля. 
Незабаром проїхали повз озер з двох сторін та 
опинилися в передмісті з одноповерховими будинками, 
за яким трохи покружляли та зупинилися. Тараса повели 
до непоказної двоповерхової будівлі, на якій висіла 
тріснута скляна табличка темно-синього кольору з 

                                                 
79  сепар — сепаратист. 
80  бронік — бронежилет. 
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написом «Поліклініка». Цегляні стіни закладу поклювали 
кулі, хоча нові пластикові вікна, на диво, залишилися 
цілими. Чуха залишився чатувати Тараса, а Борода 
пірнув у відкриті двері та надовго зник. З'явився він 
несподівано та злодійкувато ховав в нагрудну кишеню 
куртки повний медичний флакон. 

— Ходімо, докторе, — зовсім по-приятельському 
покликав Борода та підштовхнув Тараса дулом 
автомата в напівтемряву довгого коридору. В кінці 
коридору були сходи, по якій Тараса повели на другий 
поверх. Посередині коридору стояла група бойовиків, по 
виду – чеченці. Борода підвів Тараса до чеченця з 
лисою головою та блідим обличчям, який, тільки 
побачив Тараса, то пронизливо на нього подивився та 
запитав: — Хірург?  

Тарас кивнув, а лисий промовив тихо, але з 
прихованою загрозою: — Врятуєш мого друга – будеш 
жити. Інакше... 

Він витягнув кинджал, що висів на поясі, та зробив 
характерний жест: — Я теж хірург. 

Навколо заіржали, але під поглядом лисого всі 
замовкли. Тарас зайшов у передопераційну кімнату, 
довго мив руки та заспокоював себе. Увійшла вже не 
молода операційна сестра. Вона побачила Тараса та 
повідомила: — Мене звуть Зіна. Ви хірург?  

Тарас мовчки кивнув. Зіна допомогла надіти халат 
та зав'язала маску, після чого вони вирушили в 
операційну. На операційному столі вже лежав пацієнт, а 
біля портативного анестезіологічного монітора біля вікна 
сидів сутулуватий чоловік у білому халаті, неголений та 
явно напідпитку. Він підвівся та представився:  

— Антон Павлович Чехін. 
Тарас не зрозумів, жартував анестезіолог, або 

його так звали, але розбиратися та робити йому 
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зауваження не став, бо іншого лікаря, мабуть, не було. 
Тарас глянув на місце операції та жахнувся. Весь живіт 
розпороли осколки, мабуть, від гранати. Пацієнт часто 
дихав, а кардіоскопія на екрані Антона Павловича 
Тарасу не подобалася. 

— Почнемо, — сказав Тарас твердим голосом та 
простягнув руку: — Скальпель. 

Зіна, як автомат, поклала на долоню інструмент. 
«Хороша сестра», — подумав Тарас, а далі забув про 
все, крім закривавленої рани. Тарас не вважав на час, 
бо годинник у нього зняв Чуха. Вже вечоріло, коли він, 
спустошений, вийшов з операційної. Зіна щось шепотіла 
лисому, який залишив її та підійшов до Тараса. 

— Зіна сказала, що крім тебе ніхто б не врятував 
мого друга, — промовив він. Тарас мовчав та дивився у 
вікно, а лисий запитав: — Ти з Москви? 

— З Санкт-Петербурга, — сказав Тарас. 
— З укропами за переконаннями? — запитав 

лисий. Тарас не любив боятися, тому кивнув. 
— Поки живи! Якщо мій товариш стане на ноги, я 

подивлюся, що з тобою робити, — сказав лисий, а потім, 
коливже пішов, додав: — Сидів би ти вдома, в Санкт-
Петербурзі, та не рипався. 

Тарас вийшов на ґанок, сів та розслабився. 
— Вставай, — почув він голос та підняв очі. Перед 

ним стояв підпитий Борода в компанії таких же бандитів. 
З-за його плеча стирчала п'яна пика Чухи. 

— Стань до стінки, — сказав Борода та 
пересмикнув затвор автомата. Тарас зрозумів, що його 
розстріляють та попросив: — В голову не стріляйте, 
краще в серці. 

— Не бзди, все чин-чином, — посміхнувся Борода 
та випустив чергу. Тараса відкинуло до стіни і занила 
спина. Тарас розумів, що повинен померти, бо сіточку 
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він залишив Маріко, але виявилось, що знову живий та 
неушкоджений, а на футболці залишилися дірки, що 
димілися. «Що відбувається?» — не зрозумів він. 
«Може, Гриня передав мені своє везіння?!» — подумав 
Тарас, бо не розумів, що його охороняє від смерті. 

— Що я казав! — урочисто крикнув своїм 
товаришам по чарці Борода та додав: — Його ніяка куля 
не бере. Чому так? — повернувся він до Тараса. 

— Нас годували американськими консервантами, 
тому бійцям АТО кулі не страшні, — по-науковому 
збрехав Тарас, бо розумів, що наступну перевірку кулею 
він може не пройти. 

— Дай я спробую, — сказав Чуха і у нього з 
Бородою зав'язалася сварка. 

Раптово у дверях з'явилася Зіна, яка схопила 
якийсь дрин та почала гамселити Бороду та Чуху. Решта 
втекли якомога далі та затягнули в кінці алеї якусь п'яну 
пісню.  

— Іди додому! — останній раз сказала Зіна, 
стукнула Бороду та додала: — Нагодуй дітей інакше – 
вб'ю! — пообіцяла вона і Борода поплентався по алеї 
додому.  

— Це ваш чоловік? — запитав Тарас. 
— Так, — відповіла Зіна та зітхнула.  
— А чому тут залишилися? — запитав Тарас. 
— А куди ж нам їхати? — в тон йому запитала 

Зіна. — Кому ми потрібні, а у мене троє дітей, їх 
годувати треба. Чоловікові хоч платять добре, а в мене 
зарплата ніяка. 

Вони помовчали, а потім Зіна сказала: 
— Я вам постелила поруч з операційною, поспите 

до ранку, а то завтра знову вояк навезуть. 
— Не боїтеся, що втечу, — спитав Тарас. 
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— Я за ваше життя не відповідаю, — сказала Зіна 
та пішла слідом за своїм чоловіком-сепаратистом. Тарас 
ліг спати. Десь за містом бухали з гаубиць, але Тарас не 
боявся, бо його захищали американські консерви. 

*** 

Чеченець вижив, але його друг, який лякав 

Тараса, зустрічати не прийшов, бо його вбили. Тарас, як 
і раніше, робив операції, спав у підсобці, а «Чуха» його 
сторожив та вештався біля поліклініки. Анестезіолог 
Чехін пару раз запрошував Тараса розділити трапезу та 
розчавити пляшечку спирту, але Тарас ввічливо 
відмовлявся, і Антон Павлович відстав. Один раз 
привели трьох поранених та побитих українських 
полонених солдатів. Тарас полікував рани та сунув їм 
документи померлих бойовиків й наказав якомого 
швидше змиватися з лікарні. Офіцер з московітською 
нашивкою, який прибув забрати полонених, побачив 
Тараса та спитав: — Звідки? 

— З Санкт-Петербурга 
— Свій, — багатозначно сказав офіцер та 

наказав: — Показуй полонених. 
Тарас повів його в морг та показав на три трупи. 
— Вони що, всі померли? — сторопів офіцер. 
— Травми, завдані під час допиту, не сумісні з 

життям, — дипломатично підтвердив Тарас. 
— Померли, нещасні, — сказала Зіна та забрала з 

моргу каталку. Офіцер пішов, а Зіна трохи помовчала та 
сказала: — Ти більше так не роби. Тобі все одно, а в 
мене діти. 

Вона пішла, а потім озирнулася та доповіла:  
— Там шахтаря пораненого привезли.  
Новому пораненому розвернуло живіт гранатою і 

Тарас зліпив все, що міг, та зашив живіт. Сподіватися на 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

419 

одужання не доводилося, але хто його знає, раптом 
пощастить. Тарас залишився чекати, поки поранений 
прийде в себе, щоб заспокоїти його та поговорити, бо 
останні хвилини найважчі. 

— Я, нічого, міцний, — прохрипів шахтар, коли 
відкрив очі, та додав: — Ми з готів, до бою та до ран 
звичні. 

Тарас подумав, що шахтар з тих, хто носить в носі 
ланцюжка та черепи на одязі. Поранений відкашлявся та 
повідомив: — Мене звати Олександр Реас, — він 
побачив, що його слова не справили ніякого враження 
на Тараса, тому пояснив: — У мене готське прізвище, 
існував колись такий народ – готи. Мої предки жили в 
Криму, нинішньому Мангупі. Катька друга послала в 
Крим Суворова і моїх предків насильно переселили під 
Маріуполь.  

Прізвище шахтаря Тарас десь чув, але за яких 
обставин – не пам'ятав. Шахтар відкашлявся і Тарас 
подав йому серветку, щоб витерти кров, а потім він 
продовжив свою розповідь:  

«У нашій родині з покоління в покоління 
передається легенда про мого прадіда, який жив сімсот 
років тому в Криму. Звали його Реас, і він служив 
сотником за князя Василя, а держава називалася Готія, 
тобто держава готів. У його обов'язки входив догляд за 
міцністю Доріс та організація оборони столиці Готії в разі 
нападу ворога.  

Все було добре, поки в місті не з'явилися дві 
людини: хрестоносець, монах-госпітальєр, та сестра-
послушниця. Зарозумілого хрестоносця, на ім'я 
Раймонд, князь приголубив та призначив комендантом 
міста й передав йому всі функції Реаса, а сестра-
послушниця, Марія, стала подругою княгині Єфросинії 
та давала уроки французької мови дочці князя, Олені.  
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Природно, мій прадід не дуже зрадів такому 
розкладу, бо його відсунули на другий план, та ще був 
збентежений тим, що закохався в Марію. Ця пристрасть 
з роками тільки посилювалася і Реаса не зупинило 
навіть те, що Марія обвінчалася з Раймондом та стала 
його дружиною.  

Якось, в один з вечорів, Реас помітив, що князь та 
Раймонд направляються до криниці всередині фортеці. 
В той день наповнювали новий басейн та вибрали воду 
з колодязя майже до дна. Реас про це знав, бо сам 
направляв воїнів допомагати носити воду. Князь та 
Раймонд явно хотіли, щоб їх не помітили, і це 
насторожило Реаса, який пішов за ними, але залишався 
у тіні.  

Біля колодязя Раймонд витягнув мотузку та 
запалив масляну лампу. Раймонд опустив мотузку в 
колодязь, після чого закинув за плече мішок та подався 
в гучну порожнечу. Князь залишився нагорі та обережно 
озирався навколо. Через деякий час з колодязя 
почулися удари, які незабаром затихли, а Раймонда 
піднявся на поверхню.  

Раймонд розпрощався з князем, відніс мотузку в 
підсобку стражників, що чергували біля воріт, та пішов 
до себе додому. Реас уявив, як він обіймає Марію та 
мало не завив від заздрості. Реас накричав на 
стражників та поставив їх зовні фортеці, а сам узяв 
мотузку та пішов до криниці. Він опустився вниз та став 
по пояс у воді, а руки розкинув, щоб обмацвти стіни. В 
одному місці знаходилася глибока ніша, в якій Реас 
натрапив на якусь металеву штуку.  

Він обмацав її руками та зрозумів, що це якась 
чаша, прикрита металевою кришкою, та, навіть, намацав 
клямку, яка легко відчинилися. Усередині виявився 
якийсь камінчик дивної форми, який Реас сховав у 
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кишеню, а чашу відправив якомога далі в нішу. Чому він 
взяв камінчик, а чашу залишив, Реас не міг собі 
пояснити. 

Чаша, швидше за все, золота, інакше від вологи 
вона б швидко закінчила свої дні. Реас схопився за 
мотузку та піднявся наверх. Він поклав мотузку на місце 
та з почуттям виконаного обов'язку пішов додому, де 
завалився спати. Камінь Реас розглянув лише вранці й 
він його дуже здивував. У нього на долоні лежало 
рубінове серце. Він не уявляв його цінності, але знав, 
що інтуїція йому не змінила. Чаша – тільки футляр, а 
серце – справжня коштовність. Чому її потрібно ховати в 
колодязі, Реас не зрозумів, але сподівався, що з'ясує це, 
коли прислухається до розмов в князівському палаці. 

Незабаром нові тривожні вісті відтіснили рубін на 
другий план. У Кафі вбили онука Ногая й старий 
беклярбек спустошив міста на узбережжі Понту, а коли 
повертався звідти, напав на Доріс. Можливо, їм 
пощастило, бо Ногай не взяв Доріс сходу, а залишив 
його, та обклав даниною.  

Раймонда вбила випадкова стріла в тому місці, де 
Реас пропонував йому підняти стіну, але гордий та 
пихатий Раймонд зневажливо відкинув його пропозицію. 
Те, що Раймонд загинув, не радувало Реаса, бо він 
бачив страждання Марії та співчував їй. Після його 
смерті Марія ходила тільки в жалобних шатах, а Реас 
намагався непомітно полегшити її життя, чим тільки міг. 
Йому повернули колишню посаду, яку викрав у нього 
Раймонд.  

Якось князь Василь, княгиня Єфросинія та їх 
дочка, Олена, вирушили в порт Авліта на пару тижнів, а 
Реаса залишили старшим у фортеці. Марія з ними не 
поїхала, бо їй було зле, чи вона не хотіла заважати 
князю своїм похмурим виглядом. У той вечір, як завжди, 
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Реас зайшов увечері до Марії, дізнатися, чи не потрібно 
їй чого, та трохи затримався, бо розговорився з нею про 
життя.  

Ненароком Марія запитала у нього з посмішкою, 
чому він, такий видний та красивий, не одружується. 
Мабуть, атмосфера сприяла тому і Реас з гіркотою 
зізнався в тому, що любить Марію з моменту її появи. Це 
зворушила Марію. Вона, взяла його руки у свої та 
повідомила, що цінує його, як друга, але не зможе його 
полюбити, бо в серці у неї тільки Раймонд. Одурманений 
близькістю з Марією, Реас втратив голову та завалився 
на неї й розрірвав її одяг. Марія пручалася, але 
впоратися з гігантом Реасом вона не могла, а кричати 
про порятунок посоромилася. Коли все закінчилося, 
Реас, усвідомив вчинене, витягнув свій меч та 
простягнув його Марії, а сам впав на коліна: 

— Зарубай мене, я тварина! — і схилив свою 
голову перед нею. 

— Нехай тебе судить Бог, — байдуже промовила 
Марія. Реас покинув її будинок та чекав, коли приїде 
князь і йому, Реасу, відрубають голову. На його подив, 
після повернення князя нічого не сталося і Реас 
подумав, що Марія нічого йому не сказала. Він як і 
раніше допомагав Марії, чим міг, але колишні дружні 
відносини не повернулися. Іноді він задумувався та 
дивився на Марію, при цьому забував про все на світі, 
тому князь, якому він відповідав невлад, з посмішкою 
помітив: — Реас, друже мій, ти не пробував зробити 
Марії пропозицію. 

— Вона мені відмовить, — відповів Реас та густо 
почервонів. 

— Світ такий парадоксальний, що в ньому 
трапляється всяке, — загадково вимовив князь Василь. 
У той же вечір Реас постукав у двері Марії. Вона 
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відчинила, а коли побачила його, то опустила очі та 
промовила: — Проходь. 

Реас зайшов у будинок і став на одне коліно 
перед Марією. 

— Я прошу твоєї руки, — хоробро повідомив він. 
— Я не можу вийти за тебе заміж, — відповіла 

Марія. 
— Чому? — запитав Реас, бо знав наперед, що 

вона відповість. Але виявилося, що він помилявся, бо 
Марія сказала: — Я католичка та за церковними 
канонами не можу вдруге вступати в шлюб. 

— В нашій православній церкві шлюб вільних 
людей можливий, — відповів Реас. 

— Добре, я подумаю, — відповіла Марія, а у 
Реаса радісно засвітився погляд. 

— Не радій, це не з-за твоїх красивих блакитних 
очей, — попередила Марія. 

— А із-за чого? — зовсім по-дурному спитав Реас. 
— У мене буде дитина, — відповіла Марія, а Реас 

подумав подумки: «Моя дитина!» — та закружляв Марію 
по кімнаті». 

— Так з'явився мій прапрадід, — закінчив 
Олександр Реас та закашлявся кров'ю. Коли його трохи 
відпустило, він витягнув з-під подушки рубінове серце на 
золотому ланцюжку та передав його Тарасу. 

— Ти хороший хлопець, лікарю. Бережи його та 
пам'ятай цю історію та Сашу Реаса. 

— Хіба в тебе немає рідних? — запитав Тарас. 
— Так вийшло, що ні, — відповів Олександр та 

попросив: — Я хочу, щоб по готській традиції ти мене 
спалив, коли я помру. Обіцяєш? 

Тарас кивнув та не намагався сперечатися з 
пораненим.  
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Наступного дня Олександр помер. Тарас 
попросив санітарів винести труп в поле та покласти на 
копицю з соломою, а потім підпалив. Вогонь спалахнув 
під саме небо та відправив душу Олександра Реаса в 
далеку мандрівку. 

— Що ти тут робиш? — пролунав голос позаду. 
Тарас оглянувся та побачив Морті. 

— А що тут робиш ти? — запитав Тарас. 
— Я займаюся своєю роботою, — відповіла Морті. 
— Я теж займаюся своєю роботою, — відповів 

Тарас. 
— Що ви тут робите? — у два голоси запитали 

ззаду. 
— Ми займаємося роботою, — у два голоси 

відповіли Морті з Тарасом та озирнулися. Перед ними 
стояли Маргіна, Маріко та Сет, а Туманний Кіт завис у 
повітрі. Маріко розглядала підтягнутого стрункого 
чоловіка та жалібно запитала: — Тарасик, це ти? — а 
потім гірко зітхнула й додала: — Давай я тебе погодую, 
аж надто ти худий. 

Тарас розповів про померлого Олександра Реасе 
та повторив його історію, а потім витягнув Рубін 
Милосердя. Маріко схопила його в руки та довго 
крутила, а потім розчаровано запитала: — А він не 
фальшивий? 

— Зараз перевіримо, — сказала Маргіна та 
вихопила рубін у Маріко. Вона повернулася до Сета, 
простягнула йому рубін, посміхнулася та сказала:  

— Сетік, потримай рубін. 
— Навіщо? — насторожився Сет, бо володів 

вродженою інтуїцією на небезпеку. 
— Сет, не нервуй мене, потримай рубін, зараза! 

— грізно сказала Маргіна та тикала рубіном у Сета, але 
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той вперто не брав рубін та знову повторював: — 
Навіщо? 

— Не треба мучити Сету, — сказала Морті, що 
досі мовчала, — він давно не належить до Пітьми й 
рубін для нього безпечний. 

Маргіна розчаровано опустила руку, а Сет схопив 
рубін та зник за Морті.  

— Віддай рубін, сволота! — вигукнула 
приголомшена Маргіна. 

— Він тобі не потрібен, бо фальшивий, — 
промовив Туманний Кіт, а Сет віддав рубін Морті, яка 
повісила його на ліві груди, як медаль, поруч з першим 
рубіном. 

— Мені не зовсім зрозуміло, звідки взялися ці 
підробки, — спохмурніла Маріко та підсумовувала: — Я 
підозрюю, що цього рубіна не існує. 

— Я тримав його в своїх лапах, — запевнив всіх 
Туманний Кіт, але йому не дуже повірили.  

Маргіна побачила, як до них біжить взвод 
десантників московітів, які збиралися захопити їх у 
полон. Маргіна обернулася до Морті та сказала:  

— Мотя, голубонько, ти отримала нагороду? 
Забери цих ідіотів, щоб не поганили світ. 

Морті витягла з простору косу та вирушила до 
шеренги десантників. Якийсь недалекий ідіот штовхнув 
ліктем сусіда, криво посміхнувся та заґелкотів:  

— Дивись, хохлушка з косою! Зараз я її ... — але 
закінчити не встиг, бо «хохлушка» опинилася поруч та з 
посмішкою запитала: — Що, скучив, рідненький? — після 
чого знесла дурневі голову. Ті, хто розумніші, понеслися 
назад та кидали зброю, але невблаганна коса 
виконувала денну норму. 
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— Полетіли до Києва, а то Тарасик голодний, — 
сказала Маріко, відвернулася від непривабливого 
видовища та потягла свого полегшеного Тарасика на 
захід, туди, де заходило багряне сонце. 
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Реплікація чотирнадцята. Руслан  

Руслан прямував в 311 аудиторію рідного 

університету ІТМО 81 , коли побачив перед собою 
приголомшливу блондинку, яка пливла по коридору в 
зеленому платті, точно фея, що ожила. Її волосся, 
кольору соломи, вибивалося з-під червоного, як 
розквітлі маки, капелюшка з гострим верхом та 
майоріло, наче від вітру, а стрімка хода здавалася 
плавною та граціозною.  

У Руслана перехопило подих від її виду, а коли 
вона озирнулася, то кинула на нього короткий погляд та 
посміхнулася, а Руслан розтанув, як пластилін. Дівчина 
забарилася в коридорі та рилася в сумці і Руслан з 
жалем зайшов в аудиторію, бо викладач фізики вже 
стояв за столом та критично оглядав присутніх 
студентів.  

Руслан сів на останню лавку, якомога далі від 
кафедри, щоб трохи прийти в себе, але це йому не 
вдалося, бо дівчина з солом'яною копицею на голові, 
зайшла в аудиторію та закрила двері. 

— Вибачте! — посміхнулася вона вчителю і той 
поблажливо посміхнувся, точно перед ним була сама 
англійська королева. «Старий козел!» — обурився 
Руслан, хоча викладач старший всього на десяток років. 
Дівчина кинула погляд на аудиторію та зупинила його на 
Руслані. Вона легко переступала через сходинки, 
піднялася вгору та сіла біля нього. 

— Привіт! Мене звуть Лілі, — прошепотіла вона та 
окинула Руслана доброзичливим поглядом, а потім 

                                                 
81  ІТМО - Санкт-Петербурзький національний 
дослідницький університет інформаційних технологій, 
механіки і оптики. 
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розкрила загальний зошит та приготувалась 
конспектувати лекцію. 

— Руслан, — відповів він та дивувався, що ім'я 
дівчини так схоже на ім'я його матері, Ліліт. 

— А де Людмила? — пожартувала Лілі, а Руслан 
не догадався, що це жарт, та відповів: — В інституті. 

Дівчина нагнула голову та хіхікала, але кидала на 
Руслана сміхотливі погляди, тому він теж посміхнувся їй 
у відповідь.  

«Тупий!» — картав себе Руслан за те, що так 
нікчемно виглядав. Людмила перебувала далеко, на 
Піскарівці, де вчилася в медичному університеті на 
хірурга, як її батько, дядько Тарас. Дівчина мала на увазі 
ту казкову Людмилу і слід було у відповідь пожартувати. 

— Зосередилися! — викладач строго подивився 
на Руслана та посміхнувся Лілі, чим трохи розрядив 
атмосферу в аудиторії. Фізика була останньою парою, 
тому писали без перерви, щоб раніше піти. Коли лекція 
закінчилася, фізик, коли виходив з класу, посміхнувся 
Лілі та запропонував: — Вас провести? 

— Мене Руслан проводить, — сказала Лілі та 
посміхнулася, схопила Руслана під руку й потягнула 
його до виходу. Коли вони вийшли на вулицю, вона 
повернулася до Руслана та запитала: — Ти мені 
допоможеш? 

— Звичайно! — погодився Руслан та, навіть, не 
запитував дівчину, в чому полягає його сприяння. Лілі 
взяла його під руку, і вони пішли вздовж вулиці в бік 
Неви. По дорозі Руслан розслабився, тому став 
звичайним, веселим та цікавим співрозмовником. 
Раптово заграв айфон і по мелодії Руслан дізнався, що 
дзвонить Люда. Він квапливо натиснув на кнопку 
відповіді та тихо сказав: — Так! 
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— Ти не можеш говорити? — зрозуміла Люду та 
запитала: — Ти на заняттях? 

— Так, — знову коротко відповів Руслан і Люда 
попросила: — Коли зможеш, передзвони мені, — та 
додала: — Я тебе люблю. 

— Так, — коротко відповів Руслан та вимкнув 
айфон. 

— Дзвонила Людмила? — засміялась Ліля. 
Руслан почервонів та ніяково відповів: — Ні, мама. 

Біржовим мостом вони перейшли через Малу 
Неву та постояли на Василівській стрілці, де милувалися 
вітрильниками, що проходили мимо. Лілі повела 
Руслана через Палацовий міст в Олександрівський сад, 
а потім звернули на Ягодинську та рухалась до Малої 
Морської.  

Потім Лілі зайшла у якусь вуличку, зовсім 
незнайому Руслану, і він здивувався, бо знав 
центральну частину Санкт-Петербурга, як свою долоню. 
Що ще здавалося дивним, так це безлюдність вулиць, 
наче всі поховалися по домівках. Був уже вечір і небо 
втрачало свою блакить та попереджало появу зоряного 
калейдоскопа. 

— Куди ми потрапили? — запитав Руслан, зовсім 
збентежений, але Лілі його заспокоїла: — Тут поруч 
будинок мого дядька, я повинна розібратися з його 
речами. 

— Тут живе твій дядько? — перепитав Руслан, 
немов мати тут дядька, чи тітку щось дивовижне. 

— Дядько помер, а будинок дістався мені, — 
повідомила Лілі зі скорботним обличчям, і Руслан 
поспішив вибачитися: — Вибач, я не знав. 

Вулиця, на якій вони перебували, здавалася 
Руслану зовсім невпізнанною. Будинки, в основному 
одноповерхові, оточували зарослі палісадники, а дерева 
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відрізнялися жилавими стовбурами та такими ж гілками, 
на яких де-не-де висіли рідкі пожухлі листки. Камені на 
бруківці, відшліфовані незліченними черевиками, 
блищали, немов покриті вологою, а подекуди присипані 
опалим пожовтілим листям. Пахло сирою землею та 
тліном, а маленькі темні вікна на будинках навіювали 
тугу. 

— Вже прийшли, — заспокоїла Лілі та взявлася за 
ручку дверей й намагалась її відкрити. Вона смикнула 
пару раз та благально подивилася на Руслана, а він 
відсунув її вбік. Двері зі скрипом відчинилися та оголили 
темний отвір, звідки війнуло вогкістю підвалу та 
нежилим духом. Лілі пішла вперед та обсмикнула темні 
фіранки на найближчому вікні, тому попереду стало 
трохи світліше. Чиркнув сірник і Руслан побачив Лілі зі 
свічкою, яка підбадьорливо йому посміхнулася. 

— Поки оглянь, а я знайду документи, — сказала 
Лілі та витягла з тумбочки письмового столу стос 
пожовклого паперу. Руслан пройшовся по кімнаті та 
розглядав речі, від яких віяло давно минулим часом, а 
потім заглянув в іншу кімнату, мабуть, спальню, бо 
посередині стояло велике дерев'яне ліжко. Вікно було 
завішене якоюсь темною ганчіркою і в кімнаті панував 
напівморок, лише величезне дзеркало старовинної 
шафи віддзеркалювало просвіт у зал.  

Руслан підійшов до дзеркала та побачив свій 
силует, віддзеркалений на запиленому склі. Рослан 
глянув на своє обличчя та помітив, що крім свого 
зображення він бачить ще чиєсь бліде обличчя та 
відсахнувся. Руслан відкрив дверцята шафи та 
переконався, що він порожній, а побачений привид – 
всього лише фантазія його розуму. Щоб затвердити цю 
думку, Руслан знову з усмішкою дивився на своє 
віддзеркалення та побачив суворі очі, які пильно 
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вдивлялися в його обличчя. Руслан сіпнувся та 
перекинув стілець, що стояв ззаду. 

— Що ти там робиш? — запитала Лілі, бо почула 
стукіт стільця, що впав, а Руслан набрався мужності та 
бадьоро відповів: — Нічого, дивлюсь на себе в 
дзеркало. 

Руслана розлютило те, що він не може 
контролювати свої емоції, тому він відкрив дверцята 
шафи та рішуче сунув туди голову. І побачив прохід у 
сутінковий світ. Саме сутінковий, бо джерела світла там 
не було, а навколишня сірість відрізнялася від темряви. 
Руслан переступив через шафу, відчув твердий ґрунт 
під ногами та озирнувся. Шафи він не побачив, так само, 
як і кімнати, а навколо тягнулася нескінченна сірість, 
заповнена засохлими скрученими деревами. «Куди я 
потрапив?» — подумав Руслан та побачив, як звідкись 
зверху щось звалилося. 

— Руслане!? Куди ти пропав? — запитала 
незрозуміла кострубата субстанція і Руслан впізнав 
голос Лілі. Коли він озирнувся, то побачив щось дивне й 
сучкувате, на вершині якого виднілася подоба голови. 

— Що тобі потрібно? — запитав Руслан 
кострубате неподобство та  скубнув себе за ногу, щоб 
відігнати галюцинацію, яка, попри це, зникати не 
збиралася. 

— Руслан, це я – Лілі, — зізналося дивна істота та 
підповзла ближче. Руслан відсунувся – мало чого! 
Істота, що назвала себе Лілі, перемістила свої корінці 
ближче і Руслан розглянув її в подробицях. Лілі, в тому 
вигляді, як бачив її Руслан, зовні нагадувала 
висмикнутий пеньок дерева з подобою голови, на якій 
виділялися великі сумні очі. Тріснула шкіра Лілі була 
схожа на кору дерева та, якби не очі, то передбачити в 
корчі живу сутність дуже проблематично. Між гілками 
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заплуталася ціла пачка тисячних купюр, які виглядали в 
цьому антуражі зовсім неприродно. Гілки заворушилися 
та потягнули пачку грошей кудись всередину. Руслан не 
знав, чи чекати від деревинки погане, чи вона принесе 
йому якесь благо, тим більше що зло та добро 
відрізняються лише точкою зору. 

— Я тобі не подобаюся така? — запитала Лілі та 
втупилася у Руслана своїми сумними очима. 

— Твій вигляд відрізняється від того, що я хотів би 
бачити, — відповів Руслан та запитав: — Куди ти мене 
завела? 

— Куди ти мене завів? — обурилася Лілі. — Я 
полізла в цю безглузду шафу за тобою. 

Руслан озирнувся. Мертвий та мовчазний ліс 
нічого не міг підказати, а тільки лякав людськими 
обличчями, вирізаних в несподіваних місцях на 
кострубатих стовбурах дерев. В сірій імлі, що 
скрадалася між деревами, ніщо не свідчило про 
наявність людського життя. «Куди ж я потрапив?» — 
подумав Руслан, а його рука випадково торкнулася 
кишені, в якій відчувався айфон. Руслан витягнув його 
та хотів зателефонувати, але стовпчик сигналу на екрані 
завмер на самому низькому рівні.  

«Так, звідси не подзвониш», — подумав він та 
пішов між деревами. Лілі ледь встигала та перебирала 
корінцями, але скоро освоїлася та заспокоїлася. Вони 
йшли досить довго і втомлений Руслан присів на корч та 
обернувся до Лілі, а коли побачив її, то від несподіванки 
впав на вкриту слизом траву. Лілі стала схожа на себе, а 
колишній корч кудись зник. 

— Що з тобою відбувається? — запитав Руслан, а 
Лілі вдивлялася у далину та сказала: — Нічого, — але 
поволі перетворилася в деревинку. Вражений її 
метаморфозами, Руслан повернув голову туди, куди 
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вона дивилася, та побачив, що між деревами повзе 
якась зелена субстанція. Коли зелене щось 
наблизилося, з’явилася його страшна голова з великий 
будинок, яка вивертала дерева з корінням, заревіла та 
пихнула димом в їх бік. Руслан недовго думав та 
зірвався з місця та стрибав через коріння дерев й 
кинувся якомога далі від зеленої тварюки. Лілі повзла 
ззаду та плакала, бо не встигала за Русланом. 

Руслан повернувся до дерев'яної Лілі, схопив її 
поперек тіла та понісся від небезпечного місця, як 
спринтер на стометрівці. Коли серце мало не вирвалося 
з грудей, а легеням не вистачало повітря, Руслан на 
секунду зупинився та прислухався. Нічого, крім ревіння 
дерев'яної Лілі, Руслан не почув, мабуть, зелений змій 
уповз зовсім в іншу сторону. 

— Заспокойся, змія позаду нас вже немає, — 
сказав Руслан та хотів погладити її по голій дерев'яній 
голові , але передумав та відсмикнув руку. 

— Я впустила гроші, — ревла Лілі та терла гілкою 
очі. Руслан доторкнувся до холодної верхівки Лілі та 
намагався її погладити й запитав: — Які гроші? 

— Гроші, які залишили мені в хаті, — сказала Лілі, 
розмазала фарбу на обличчі та стерла намальовані очі. 

— Буде краще, якщо ти розкажеш все докладно, 
тим більше що нам нічого не загрожує, — сказав Руслан 
і Лілі, хоча захлиналася та збивалася, але розповіла 
свою історію. Виявилося, що вона інопланетянка з 
планети Ра-ра і звали її не Лілі, а Ра-ра-ра-трахта. Коли 
вона назвала своє плем'я, Руслан почервонів, бо на 
Землі курвами називали продажних жінок. Разом зі 
своїм співмешканцем з однієї Грядки на ім'я Ра-ра-ра-
трахтин вони прилетіли на Землю, щоб заробити на 
синтетичні добрива. Ра-ра-ра-трахті та її співмешканцю 
один чорнявий чоловік, на прізвище Сурок, в космопорту 
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Нью-Йорка запропонував працювати на нього. Їх 
привезли до Москви, де навчили спілкуватися з людьми, 
а потім відправили до Санкт-Петербурга на перше 
завдання. Ра-ра-ра-трахта повинна була познайомитися 
з Русланом та привести його в будинок на Малій 
Морській вулиці. Лілі, тобто Ра-ра-ра-трахта, розповіла, 
що їх тіла виділяють запахи, які створюють галюцинації 
у людей, тому вони бачать навколишній світ таким, як їм 
хочеться. Вона повинна була залишити Руслана у 
квартирі, а сама забрати гроші за послугу та йти. Все 
пішло не так, коли Руслан зник у шафі. Вона злякалася 
за його життя, тому відкрила двері шафи та побачила 
Руслана, що йшов у далину.  

Ра-ра-ра-трахта кричала, але Руслан не чув, і 
вона сама залізла в шафу. Решту він знає. Почута 
історія не дуже утішила Руслана, бо відкрилися дві 
неприємні речі: він повівся на якусь фікцію та забув про 
Людмилу, а ще за ним хтось полює та не шкодує 
грошей, щоб найняти інопланетян. Руслан міркував, що 
в даній ситуації він не вибирає зброю, тому повернувся 
до нещасної Ра-ра-ра-трахте та повідомив:  

— Ходімо, пошукаємо твої гроші. 
Попри те, що Ра-ра-ра-трахта боялася, вона 

попленталася за Русланом. Не пройшли вони й кілька 
кроків, як із-за дерева вийшов чоловік, простягнув руку, 
що затисла пачку купюр по тисячі рублів, та запитав:  

— Не ви загубили пачку дерев'яних? 
Руслан та Ра-ра-ра-трахта завмерли на місці та 

не знали, що очікувати від незнайомця. 
*** 

Те, що Руслан зник, першою помітила Людмила. 

Настав вечір, а вона не могла додзвонитися до Руслана 
– абонент був поза зоною обслуговування. 



О. Суздаль «Євангеліє від рудого кота» 
 

435 

Розтривожена цим, вона подзвонила у квартиру Ліліт, 
розташовану поруч з квартирою Маргіни. Ліліт відкрила 
двері, відірвала палець загальмованої Людмили від 
дзвінка та запитала: — Що сталося? 

— Руслан пропав, — пробелькотіла Людмила, а 
Ліліт уважно заглянула у її очі та запитала: — Ви 
посварилися?  

— Ні! — квапливо відповіла Людмила та 
розгублено додала: — Він не відповідає на дзвінки. 

Ліліт не стала дзвонити, а розкинула симпоти, але 
Руслана ніде не знайшла. Яскраві точки Маргіни, Морті, 
Тараса та Маріко перебували у чорта на куличках, в 
Україні, недалеко від Донецька. «Що вони там роблять? 
Воюють?» — подумала Ліліт, але дала їм спокій, бо її 
цікавив тільки Руслан. Вторинне сканування нічого не 
дало, бо на планеті Земля Руслана не виявилося. Сет, 
який тільки що повернувся додому, занепокоївся та 
відкрив вхідні двері. 

— Ти куди? — запитала Ліліт, бо одній 
залишитися вдома та не знати, де знаходиться Руслан, 
здавалося страшніше смерті. Вперше вона відчула свою 
безпорадність та розгубилася. 

— Я понюхаю, — повідомив Сет і Ліліт його 
відпустила: нехай понюхає, може, знайде якийсь слід. 
Сет володів виключно диявольським нюхом і тому 
простежив шлях Руслана до університету ІТМО, а потім 
на вулицю Малу Морську. Знайти під'їзд не становило 
праці та через хвилину Сет з’явився в 7 квартирі у 
шафи, де слід обривався. Сет знову повернувся в 
університет та винюхав супутні сліди. Один з них привів 
у квартиру викладача фізики, який давно дрімав на 
ліжку. Сет осідлав його зверху та запитав викладача:  

— Де Руслан? 



Реплікація чотирнадцята. Руслан  
 

436 

Переляканий педагог розповів вершнику, що 
бачив Руслана з дівчиною. Сет злизав із голови препода 
образ дівчини та взяв новий слід, який привів його до 
готелю «Асторія». Курвяк Ра-ра-ра-трахтин якраз брав 
ванну, щоб омолодити свої корінці, і Сет застав його 
зненацька. Після того, як Сет обламав йому сучки, Ра-
ра-ра-трахтин розповів, що їх найняли привести Руслана 
в будинок на Малій Морській вулиці. Сет залишив на час 
Ра-ра-ра-трахтина заліковувати рани, а сам помчав у 
квартиру номер 7, сів перед шафою та став чекати. 

*** 

Схоже, що суперникам Хасана ібн Алі аль-Каїна 

не дуже таланило в житті, бо на пошуки Рубіна 
Милосердя вони витратили все життя, а знайшли кілька 
обманок. Іноді Хасану здавалося, що реального Рубіна 
Милосердя не існує, а обманки підсунули, щоб дурити 
комусь голову. Правда, за рубіном полюють джини та 
нащадки самого Ібліса 82  – мешканці четвертого та 
п'ятого кола пекла, а вони на обманку не купляться. 
Хасан знав – якщо між собою б'ються найсильніші, то 
здобич дістанеться третьої, слабкій стороні. Тому 
постійно спостерігав за сімейством Маргіни та не 
упускав з виду Ліліт та її сина Руслана.  

За всіма не встигнути, то Хасан вибирав когось 
одного та стежив за ним цілий день та запам'ятовував 
всі подробиці. Свій хліб Хасан заробляв тим, що навчав 
диверсантів для державних спецслужб та викладав їм 
своє смертельне вміння. Бо за таку роботу платили 
добре, а між випусками курсантів був, як мінімум, місяць 
відпустки, то часу для спостережень йому вистачало. 
Сьогодні він супроводжував Руслана і його візит в 

                                                 
82  Ібліс — диявол у мусульман. 
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університет ІТМО виявився нічим не примітним, якби не 
дівчина, в якій Хасан відразу помітив щось недобре: чим 
далі від неї перебуваєш, тим більше вона схожа на 
звичайний корч.  

«Інопланетянка!» — відразу визначив Хасан, бо, 
після відкриття космопорту в Нью-Йорку, цієї нечисті 
розплодилося на Землі задосить. Хасан бачив, як 
змінився Руслан, коли помітив інопланетянку, що не 
дивно, бо вона могла створювати ілюзію та виглядати, 
як Шахерезада із казки про тисячу та одну ніч. Хасан і 
сам задивився на дівчину, поки двері в аудиторію не 
закрилася, а потім залишився чатувати в коридорі. Коли 
лекція закінчилася,  

Руслан та дівчина випурхнули разом і Хасан 
непомітною тінню подався за ними. Стежити за 
парочкою виявилося легко, бо вони, крім себе, нікого не 
помічали. Хасан слідував за ними та, навіть, не ховався, 
бо зображав із себе самотнього туриста. Хасан 
сфотографував парочку, переглянув кадр та 
переконався, що на техніку чари дівчини не діють, бо на 
фото вона виглядала, як натуральна колода. Парочка 
вийшла на Малу Морську вулицю та зайшла у двір 
будинку 17.  

Хасан поспішив за ними, щоб не випустити з поля 
зору, та помітив, як Руслан та дівчина зайшли в під'їзд 
будинку праворуч. Він поспішив за ними та натрапив на 
кодовий замок, але по потертих кнопках відкрив двері. 
Руслан та дівчина вже зайшли в якусь квартиру і Хасан 
метнувся на останній поверх, а потім повільно спускався 
та методично прислухався до кожних дверей. Йому 
пощастило, бо двері квартири 7 виявилася 
прочиненими, і звідти лунали голоси. 



Реплікація чотирнадцята. Руслан  
 

438 

— Що ти там робиш? — почувся голос дівчини, а 
на нього відповів Руслан: — Нічого, дивлюсь на себе в 
дзеркало. 

Потім настала тривала тиша і Хасан відкрив двері 
та зазирнув всередину. У першій кімнаті нікого не було і 
Хасан крикнув: — Є тут хто-небудь? У вас відкриті двері. 

Ніхто не відгукнувся і Хасан сміливо пішов у другу 
кімнату, яка виявилася спальнею. Ні Руслана, ні 
інопланетянки ніде не спостерігалося і Хасан 
розгубився. Перевірив вікно, яке, як виявилося, закрите 
та заглянув під ліжко, де побачив тільки пил та 
самотнього павука. Залишалася тільки напіввідкрита 
шафа, яка темніла порожнечею і Хасан, щоб 
переконатися, відкрив її та побачив Руслана з 
інопланетянкою.  

Вони йшли далеко, в темній сірості між 
безлистими деревами, причому інопланетянка 
виглядала, як корч. Було дивно, що шафа є потаємним 
ходом в інший світ, але Хасан без коливань заліз у 
шафу та зістрибнув на нерівну поверхню. Коли він 
озирнувся, то не побачив ні шафи, ні будинку, бо 
навколо в сірій імлі стояли покручені стовбури мертвих 
дерев.  

Хасан пошукав Руслана і його супутницю та знову 
побачив їх далеко. Він припустив ходу та кинувся за 
ними, поки не наздогнав, а потім супроводжував та 
ховався за деревами. Коли Хасан притулився до 
стовбура довше, ніж зазвичай, то помітив, що гілки 
дерева заворушилися та почали обплутувати його тіло. 
Хасан вирвався на волю та став передбачливим, бо 
дотримувався відкритого простору. Раптом, Руслан 
зупинився, а потім побіг кудись убік, а за ним незграбно 
застрибала інопланетянка.  
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Хасан придивився та побачив, що за ними 
рвонула та на ходу вивертала дерева величезна зелена 
змія. Хасан побіг паралельним курсом, щоб не втратити 
Руслана, та через деякий час побачив, що змій відстав. 
Руслан та інопланетянка про щось говорили і Хасан 
прокрався ближче та насторожено озирався, щоб не 
схопив змій. Інопланетянка довго розповідала про якісь 
гроші, які вона втратила, і Руслан їй відповів: 

— Ходімо, пошукаємо твої гроші. 
Варто було їм відійти пару метрів назад, як перед 

ними з'явився чорнявий чоловік в елегантному костюмі, 
ліва рука якого була відсутня, а рукав був заправлений в 
кишеню, щоб не бовтався. Праву руку із затиснутою 
пачкою грошей він простягнув вперед та запитав: 

— Не ви втратили пачку дерев'яних? 
Інопланетянка схопила гроші, а Руслан зрадів, що 

зустрів однорукого незнайомця та сказав: 
— Як добре, що я вас зустрів! 
— В цьому місці, куди б ти не йшов, все одно 

прийдеш до мене, — посміхнувся однорукий 
незнайомець та представився: — Мене звати Діабло. 

Руслан назвав себе та представив Лілі. Діабло 
довго дивився на Лілі та сказав: — Я можу вам 
забронювати тут місце. 

— Де ми перебуваємо? — запитав Руслан, який 
пропустив повз вуха репліку Діабло про майбутнє Лілі. 

— Тут зберігаються душі багатьох грішників, що 
очікують належних їм екзекуцій і вони з задоволенням 
скрасять свій час та розкажуть про все, що ти запитаєш, 
— з сумною посмішкою вимовив Діабло. Руслан 
пригадав розмови тітки Маріко про ченця-францисканця 
та сказав новому знайомому Діабло: — Я хотів би 
поговорити з Бартоломео із Кремони, якщо він тут є, про 
Дюдона де Компса з Лангедока. 
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— Чому б тобі не розпитати самого Дюдона де 
Компса? — запитав Діабло. Руслан подумав та 
впевнено сказав: — Я вважаю, що місце Дюдоно де 
Компса не тут, а в Ессенаріумі. 

Діабло посміхнувся та повідомив: — Добре, нехай 
буде по-твоєму. Зараз перевіримо, чи є тут Бартоломео.  

Він зробив пас рукою і дерево, що стояло поруч, зі 
скреготом повернулася. Сумне обличчя, вирізане на 
стовбурі дерева, відкрило очі та втупилося на них. 

— За що сидимо? — запитав Діабло італійською 
мовою. 

— Гріхи винопиття, — промовив Бартоломео та з 
побоюванням поглядав на Діабло. Діабло повернувся до 
Руслана та сказав: — Можеш поставити своє запитання. 

— Де знаходиться Рубін Милосердя? — випалив 
Руслан, хоча дуже сумнівався у своєму знанні 
італійської мови, попри те, що його мати, Ліліт, тягала їх 
з Людмилою в Мілан для вивчення мови наживо. 
Бартоломео мовчав, а Руслан дивився на нього та чекав 
відповіді.  

Той відвів погляд убік та продовжував мовчати, як 
білоруський партизан. Під пильним поглядом Руслана, 
колишній монах-францисканець скорчив дерев'яну пику 
та презирливо кинув: — Тут тобі не служба пошуку 
непотрібних речей 

— Щоб отримати необхідні відповіді, слід ставити 
правильні питання, — сказав Діабло та глянув на 
Руслана. 

— Що тобі розповів Дюдон де Компс про Кудрю? 
— запитав Руслан, а Бартоломео надувся та відвернув 
обличчя. 

— Підемо, він нічого не знає, — поспішно сказав 
Діабло та поклав одну руку на плече Руслана. 
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— Чому ж не знаю, — заквапився Бартоломео, — 
я згадую. 

Бартоломео зробив паузу, підняв очі до неба та 
сказав: «Коли я зустрів брата Дюдона, він був в печалі і 
ми з ним пили медову бражку. Він вгамував свою утробу 
п'янкою рідиною та розкрив мені душу, яка вимагала 
заспокоєння. Його друг, Кудря, привів його до лаврських 
монахів у Києві, де Дюдону дуже сподобалося. Він із 
задоволенням там залишився та допомагав ченцям 
переводити святі книги на мову русів.  

Кудря відправився до своєї дружини, Купави, з 
якої тільки-но обвінчався, та обіцяв провідати Дюдона 
до весни. Через два тижні Кудря повернувся, а був 
чорніше хмари, та мовчав три дні, бо поринув у молитви, 
та припадав до мощів святих в печерах схимників. 
Дюдон не чіпав Кудрю, бо розумів, що слова недоречні, 
коли душа не на місці, а прийде час висловитися, то 
слова потечуть самі. Нарешті, Кудря вибрався з печер 
та прийшов до Дюдона. 

 — Пройшов місяць, сорок днів, як згасла моя 
Купава, — сказав Кудря та опустив голову. Солом'яне 
волосся на його голові перетворилися в сиві, неохайні 
патли, які стирчали в різні боки. 

 — Коли ми з тобою удвох пішли, — продовжив 
Кудря, — на табір Воїслава напали ординці, які знайшли 
сліди викрадених коней. Бій був заздалегідь вирішений 
наперед, бо ординці напали раптово та оточили табір з 
усіх боків. Берендеїв вирізали всіх до одного, навіть 
дітей, а священний дуб Берендеїв спалили, разом із 
дубовим гаєм. Я ледь знайшов мою Купаву та поховав її 
прямо під спаленим дубом, щоб її боги допомогли їй на 
небесах.  

Через пару днів Кудря попрощався з Дюдоном та 
відправився на північ, в Литву, де збирався приєднатися 
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до князя Пукувера Будивіда». Бартоломео закінчив свою 
коротку розповідь та прикрив очі, бо вважав, що він вже 
не потрібний. Руслан не став питати у Бартоломео, куди 
подівся рубін, але запитав інше, хоча не дуже 
сподівався на правильну відповідь: — Ти не підкажеш, в 
якому місці стояв Берендеїв дуб? 

 
— Підкажу, — відкрив очі Бартоломео та, на 

подив Руслана, повідомив: — Сорок дев'ять градусів 
тридцять дев'ять секунд північної широти та тридцять 
один градус дванадцять хвилин східної довготи. 

— Звідки така точність? — здивувався Руслан, бо 
не дуже довіряв сказаному, а Бартоломео підморгнув та 
повідомив: — До того, як стати ченцем, я плавав на 
кораблі та чудово володію астролябією83 . 

                                                 
83  астролябія - прилад для визначення широти. 
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— Поспішаю відкланятися, — сказав Діабло та 
збирався піти, але його зупинив Руслан: — Ви не 
підкажете, як нам звідси вийти. 

— Тримай! — сказав Діабло та кинув Руслану 
медальйон на мотузочці у вигляді перевернутої 
п'ятикутної зірки. Він подивився на Руслана дивним 
поглядом та додав: — Він буде світитися, якщо ти йдеш 
правильно. До побачення, синку! 

Він зник, як тільки повідомив останнє, неначе 
розчинився серед дерев, а Руслан покрутився на місці, 
поки зірка не загорілася рівним полум'ям. Він крокував 
по звивистій лінії, бо доводилося обходити стовбури 
дерев та віддалятися від Бартоломео. «Невдячні!» — 
подумав колишній монах-францисканець та закрив очі. 
Астролябія, що заплуталась в корінні дерева, поволі 
вкривалася смарагдовим нальотом та нагадувала про 
минулі роки.  

Вони пройшли досить довго, поки медальйон не 
спалахнув яскравим світлом, а Руслан скрикнув та 
притиснув руки до грудей. Медальйон пропав, а на 
грудях, під футболкою, виднілася набрякла кров'ю 
перевернута зірка. «Ось тварюка!» — подумав Руслан 
про Діабло та підняв очі. Перед ними знаходилася 
вузька смуга світла, що била між стулками дверей.  

— Дозвольте, я перший! — сказав Хасан, який 
з'явився з-за дерева та штовхнув двері шафи. Сет, що 
сидів у спальні та трохи задрімав від очікування, з 
переляку схопив Хасана за стегно та повалив на підлогу. 
З'явився Руслан, який побачив таку картину та крикнув:  

— Сет, дай спокої нещасному! — бо вважав, що 
Хасан такий же випадковий відвідувач дивного мертвого 
лісу, як і він сам. Хасан, відпущений Сетом, рвонув на 
вихід та зник, а Руслан із задоволенням погладжував 
Сета та радів йому, як самій рідній душі. До Лілі знову 
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повернулася краса, але вона Руслана вже не хвилювала 
– він знав про тлінність тіла та розумів, що в дівчині 
найважливіші очі, які ведуть в душу. 

— Я піду? — запитала Лілі і Руслан кивнув: разом 
пережите давало їй шанс стати товаришем, але аж ніяк 
не коханою. «Я люблю Люду!» — з ніжністю прошепотів 
Руслан та набрав її номер. 

— Руслане!? — вигукнула стривожена Людмила 
та запитала: — Ти де? Я в тебе буду через хвилину! 

— Чекай мене вдома, — сказав Руслан та додав з 
ніжністю: — Я тебе кохаю. 

*** 

«Чому люди такі жорстокі та не хочуть мирно 

жити?» — запитувала себе Маргіна, коли прямувала в 
Санкт-Петербург. Тарас та Маріко борсалися ззаду в 
одній дімензіальній сіточці, а Морті розправлялася з 
московськими десантниками, що заблудилися в 
Донбаському степі. Кіт летів збоку та ззаду, а Сет давно 
помчав додому. Як підозрювала Маргіна, він збирався 
першим повідомити Ліліт про новий знайдений 
фальшивий рубін.  

«Хто в цьому кошмарі, що відбувається в Україні, 
винен?» — запитувала себе Маргіна. Останнім часом 
вона мало заглядала в голови московітів – так мало в 
них було людського. Ненависть, що ллється з екранів 
телевізорів та сторінок газет не могла не давати сходів – 
з усіх нір повилазили мерзенні виродки, які, 
прикривалися московітськими прапорами та криками про 
батьківщину й будили в душах людей звірине, вовче 
минуле. На відміну від українців,  

Маргіна не звинувачувала в цьому Плутіна, хоча 
його підла душа багато зробила, щоб засіяти злом 
якомога більше простору та посварити між собою 
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народи. Плутін уособлював зло, що накопичилося в 
душах московітів в результаті мерзенного життя та яке 
вимагало виходу. Він давав примарну надію, що за 
допомогою зла можна побудувати світле майбутнє для 
московітів та збудити в душі гордість за свою країну, 
несправедливо потоптану ворожим оточенням.  

Повстала Україна уособлювала сили, які слід було 
знищити. Мерзенне бидло, прихопило з собою 
одурманених пропагандою молодиків, впало на 
нещасний Донбас, який, зомбований телевізором, 
зустрічав братів, а отримав безжальних орків. 
Захоплений без єдиного пострілу Крим (як же стріляти в 
братів) після деякої розгубленості, зрозумів, що 
потрапив у капкан, з якого виходів кілька, але всі 
неоднозначні та криваві.  

До того ж у самій Україні підняли голову колишні 
олігархи, які, різко перефарбувалися, крали по-чорному 
та користувалися непевним часом. Різне чмо під 
народними гаслами вилізло з підворіття, щоб стояти 
ближче до державної годівниці, яку наповнювали 
міжнародними позиками. Для України користі від позик 
ніякої, їх все одно розкрадуть олігархи та їхні підручні, а 
розплачуватися будуть онуки тих, хто лежить в окопах 
та оберігає країну від мерзенного сусіда.  

Попри те, що президент Порох – нарцис, позер та 
самозакоханий тиран з манією величі, він взяв на себе 
приниження та ганьбу України, бо погодився на дивний 
мир, який не приніс миру, а дивну війну. Народ, у 
відповідь, відвернувся від нього та переклав всю 
відповідальність на президента за війну та за 
розкрадену країну.  

«Хто ж в цьому вбивчому жахітті винен? — знову 
поставила питання Маргіна. — Чи винен Світлоосяйний 
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в тому, що створив людей, більше схильних чинити зло, 
ніж робити добро?»  

«Які в тебе претензії до Світлоосяйного?» — 
поцікавився Туманний Кіт, який вів дискусію на відстані.  

«Якщо він зробить так, що на біль, який ми 
причинили іншим, ми отримаємо відповідний біль, — 
міркувала Маргіна, — тоді у світі виникне урівноважене 
розуміння інших людей».  

«Уявімо собі, що ти не любиш людей з чорною 
шкірою або бородатих, — віщав Туманний Кіт. — 
Бородатий чоловік, що стоїть поруч з тобою, буде 
завдавати тобі біль, а ти у відповідь зробиш боляче 
йому. Людина нічого поганого тобі не зробив, але 
відчуває твою відповідь: біль тільки за те, що бородатий. 
А якщо ти ненавидиш людей, як вид, то від тебе будуть 
страждати всі навколишні та, у відповідь, більшою 
мірою, будеш страждати ти, поки всі ви не помрете від 
наростання болю, а я залишуся», — закінчив Туманний 
Кіт.  

«Ти перебільшуєш! — протестувала Маргіна, але 
Туманний Кіт їй заперечив:  

— Нічого не перебільшую. Світлоосяйний 
дозволив людям все і вони самі для себе створюють 
моральні норми». 

Їх роздуми перервала Морті, яка метеором 
промайнув повз них та, навіть, не зупинилася. «Куди 
вона?» — запитала Маргіна у кота, хоча могла дізнатися 
безпосередньо у своєї подруги.  

«Руслан пропав!» — повідомила Морті й Маргіна 
без розмови кинулася за нею. Коли вони опинилися 
вдома, то побачили там Руслана, Ліліт та Людмилу, які 
спантеличено дивились на них. Руслан хотів розповісти 
про свої пригоди, але прилетіла Маріко, обурилася та 
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сказала, що поки не погодує Тарасика ні про які 
оповіданнях не може бути й мови.  

У підсумку, всі сіли за стіл та повечеряли, хоча за 
часом вийшов ранній сніданок. Коли всі вилізли з-за 
столу, Ліліт сказала Руслану:  

— Розповідай. 
Руслан нічого не приховував, а розповів про те, як 

його спокусила Лілі, чим викликав здивування, 
насамперед у Людмили, а потім розповідав про 
поневіряння в дивному світі висохлих дерев, про втечу 
від змія та зустріч з Діабло. 

— Як, ти сказав, його ім'я? — запитала Ліліт, а її 
обличчя зблідло. 

— Діабло, — повторив Руслан та закінчив 
зустріччю з душею ченця-францисканця, Бартоломео з 
Кремони. Маріко, тільки почула про ченця, підсіла 
ближче та ковтала кожне слово, сказане Русланом.  

— Він назвав координати, де знаходиться дуб 
Берендеїв? — не повірила вона. 

— Так, — підтвердив Руслан та закінчив розповідь 
своїм поверненням назад. Ліліт напружено слухала його 
слова та трохи не скрикнула, коли Руслан сказав про 
медальйон Діабло, й негайно захотіла побачити рану, 
завдану цим дивним предметом. Коли Руслан підняв 
футболку і Ліліт побачила рубці на грудях у вигляді 
перевернутої п'ятикутної зірки, то впала, як сніп, на 
долівку.  

Тарас підхопив її, а коли вона прийшла до тями, 
то повернулася до Руслана та сказала: 

— Вітаю! Ця мітка від твого батька! 
*** 

Відьмачука розбудив телефонний дзвінок і по 

мелодії, гімн Московії, він зрозумів, що дзвонить його 
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нерозлучний друг та кум Плутін. Відьмачук швидко 
підвівся та вискочив у свій кабінет, щоб не будити 
пишнотілу дружину Оксану, що хропіла поруч. «Що йому 
потрібно?» — думав Відьмачук, бо останнім часом 
співпраця з президентом сусідньої держави ставала до 
біса накладна: Відьмачук робив для свого друга все, що 
він просив, навіть Мінські угоди довів до ручки, а 
дивідендів від сприяння, як кіт напаскудив. Того й 
дивися злиденне бидло підніме на вила, а в Європі 
накладуть санкції. 

— У мене до тебе велике прохання, — навіть не 
привітався Плутін та сказав: — Мій співробітник закопав 
в Україні рубіновий медальйон у вигляді серця. 
Координати місця я вислав СМС-кою. Справа екстрена, 
медальйон треба негайно витягти. 

— Дай хоч поснідаю, — пожартував Відьмачук, 
але у відповідь почув суворий голос: — Вітю, я тобі 
спеціально зателефонував, бо надійніше тебе у мене в 
Україні нікого немає, — та, немов почув потаємні думки 
Відьмачука, додав: — За дивідендами справа не стане. 

Відьмачук подзвонив своєму помічникові в 
охоронну групу «Чорний вал» та наказав: — Чорний, 
вертоліт і через десять хвилин вилітаємо. Та не 
забудьте лопати. 

— Когось треба закопати? — запитав тямущий 
Чорний. 

— Ні, когось потрібно відкопати, — зло відповів 
Відьмачук та почав одягатися. Через п'ять хвилин 
почувся гуркіт вертольота й Відьмачук поморщився – 
Оксана може прокинутися. Він швидко вийшов із 
заміського будинку та сів поруч з пілотом Мі-8, а 
команда Чорного стрибнула у вантажну кабіну. 

— Куди? — запитав пілот і Відьмачук витягнув 
айфон та показав СМС-ку з координатами. Вертоліт 
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зробив віраж над Українкою та полетів уздовж Дніпра в 
бік Канева. Він не долетів до нього пару десятків 
кілометрів, а вертоліт перетнув річку Росаву та над 
лісом помчав у бік плато, засіяне пшеницею, над яким 
завис. Відьмачук  перекричав шум мотора та запитав: 

— Тут? — а пілот кивнув головою. Вертоліт 
нависав мало не над урвищем в яр, по якому стікали 
весняні води. «Тут нічого немає!?» — обурився 
Відьмачук та показав на довколишній хуторок: — Що це 
таке? 

— Хутір Дубовий Яр — відповів пілот, який глянув 
на карту, а Відьмачук, як патрицій в цирку, показав 
великим пальцем вниз, щоб пілот посадив вертоліт. 
Відьмачук зістрибнув на землю та показав пальцем: 
«Копайте тут!» — а сам відійшов убік та подзвонив 
Плутіну, який відразу ж схопив трубку і спитав: — Ну! 

— Вова, тут чисте поле, — сказав Відьмачук та 
запитав: — Ти мене розіграв? 

— Немає нічого більш серйозного, — відповів 
Плутін та додав: — Питання життя та смерті. 

Відьмачук не повірив, але виявилося, що Плутін 
говорив правду. Коли бійці Чорного викопали велику яму 
– пішли кістки, мабуть, тут було якесь поховання. 

— Хто наказав? — запитав приємний голос ззаду і 
Відьмачук озирнувся. Поруч з ним стояв Роман 
Аркадійович, близький до Плутіна чоловік, а за його 
спиною два величезних амбали, в одного з яких руки по 
лікоть замінювали дивні протези у вигляді мацака 
восьминога. Відьмачук не став таїтися та сказав Роману 
Аркадійовичу:  

— Плутін попросив. 
— От підла тварюка, — сказав Роман Аркадійович 

і Відьмачук зрозумів, що не все гладко в сусідньому 
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королівстві. Роман Аркадійович набрав номер телефону 
та запитав: 

 — Плутін, ти навіщо без дозволу поліз в наші 
справи? 

— Я хотів, як краще, — почув Відьмачук та 
насторожився – якби і йому не попало. Зовсім 
недоречно Чорний підійшов до одного з громил та 
поклав свою руку йому на плече, а його бійці витягли 
автомати та направили їх на Романа Аркадійовича. 

 «Ідіоти! І мене пристрелять!» — подумав 
Відьмачук і в цей час голова Чорного опинилася в руках 
громили, а потім відірвалася від тулуба та полетіла в 
вояк. Від переляку ті завмерли на місці, а Відьмачук 
запізніло прохрипів:  

— Негайно припинити!  
Слова адресувалися його бійцям, а громила 

зрозумів їх на свій рахунок та підійшов до Відьмачуку, 
який блискавично розпрощався з життям та думав тільки 
про те, яка падло буде спати з його дружиною Оксаною 
після його смерті. 

— Гаагтунгр, припини, — зупинив громилу Роман 
Аркадійович та м'яко нагадав Відьмачуку: — У вас, 
шановний, дача горить. 

— Я полечу? — запитав Відьмачук і Роман 
Аркадійович кивнув. Роман Аркадійович побачив, що 
бійці загону Чорного попрямували до вертольота, тому 
наполегливо попросив: — А вас, панове, я попрошу 
залишитися. 

Коли Відьмачук прилетів в Українку, дача вже 
догоріла. Засмучена Оксана, вся в сажі, ридала над 
купкою одягу і Відьмачук посадив її та дітей у вертоліт та 
полетів у рідні Карпати, де чекала інша дача, набагато 
розкішніша.  
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В цей час Роман Аркадійович, він же Самаель, 
роздивлявся кістки, витягнуті з могили бійцями покійного 
Чорного. Один з бійців приліпив голову Чорного до його 
тулуба та розгублено запитав у Самаеля: — Куди його 
подіти? 

— А сюди ж і покладемо, в могилку, — здраво 
розсудив Самаель та задивився на дивну хмарку, що 
рухалася по небу. Незабаром хмаринка перетворилася у 
фігурки людей з крилами, що летіли до них, а попереду 
мчалася Морті з косою. В будь-якому іншому випадку 
Самаель дав бій, але попереду стояла Морті, а з нею 
жарти погані. Крім того, на юнакові Самаель з подивом 
побачив знак Сатани та з повагою схилив голову. 

— Не думала, що мене будуть зустрічати так 
смиренно, — з задоволенням промовила Морті та 
втупилася на дно ями: — Вже щось викопали? 

— Чекали вас, — посміхнувся Самаель та 
гримнув на бійців: — Чого чекаємо, копайте! 

Затуркані бійці зрозуміли, що світ не такий 
простий, як вони думали, та почали старанно працювати 
та викидати лопатами землю на беріжок ями. Раптом, 
щось спалахнуло яскраво-червоним полум'ям, і Морті 
крикнула: — Стійте! 

Всі завмерли, а Морті повернулася до Гаагтунгру 
та сказала з люб'язною усмішкою:  

— Гаагтунгр, голубчику, подай мені рубін. 
Всі втупилися на Гаагтунгра і той нічого не 

зрозумів, а підняв з беріжка ями рубінове червоне серце 
та простягнув його Морті. 

— Дурниця, — розчаровано сказала Морті та 
забрала рубін й почепила собі на груди, а Гаагтунгр так і 
не зрозумів, що його чекало, будь рубін справжнім. 

— Полетіли, — розчаровано сказала Маргіна та 
першої злетіла в повітря. 
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— Бувай, Самаель, — сказав Туманний Кіт та 
подався за нею. Самаель вклонився Руслану, якого 
підхопила Ліліт та з ненавистю глянула на колишнього 
чоловіка. 
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Реплікація п'ятнадцята. Людмила 
Зло, посіяне в Московії, стало приносити свої 

плоди – число душ, що потрапили у Темряву, 
збільшилося в рази, а ті, які прямували в Ессенаріум, 
Морті супроводжувала особисто. Вона не могла 
впливати на ситуацію та дивувалася Світлоосяйному, 
який самоусунувся від Землі, немов сприяв поширенню 
Темряви. Правда, Світлоосяйний теж відправив на 
Землю своїх представників, Маргіну та Туманного Кота, 
хоча їх мета полягала у вилученні артефакту, незаконно 
розміщеного на Землю. Роман Аркадійович, він же 
Самаель, не обмежився Україною, а став створювати 
райони напруженості на Далекому Сході, щоб дражнити 
Японію, розворушив Сирію та Ірак, і потихеньку 
руйнував єдність Європи, бо заманював поодинці 
привілейованими цінами на газ та нафту. У самій 
Московії, за згодою агресивної більшості, Самаель 
влаштував полювання за відьмами та привчав 
законослухняних громадян доносити на сусіда, який мав 
необережність невтішно висловитися про владу. У 
країні, як гриби-поганки, тут і там народжувалися нові 
громадські формування, всі просякнуті ненавистю до 
інакшомислення. Відра брудної дезінформації, поміщені 
в голови московітів, ще не зробили їх повністю 
керованими, щоб переконати в необхідності скинути 
сотню атомних бомб на Америку та Європу, але Роман 
Аркадійович над цим працював. Самаель не міг 
особисто віддати наказ почати війну. Такою дією він 
порушував правила і за це не шановна їм Морті могла 
відправити його в Ніщо. А якщо він налаштує один народ 
на інший – йому нічого не буде. Серед новостворених 
православних формувань, що виникли на теренах 
Московії, особливо виділялася секта попа-розстриги 
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Папона, який збирав натовпи народу та проповідував 
двадцять шостий православний хрестовий похід на 
південь. Піп розповідав про Московію, як Третій Рим, та 
закликав звільнити собор Святої Софії в 
Константинополі від мерзенних рук мусульман. Громади 
мусульман в Московії, що подали голос, швидко 
поставили на місце, бо осквернили кілька мечетей, та 
запропонували заткнутися, якщо хочуть жити. Спочатку 
Папона чекали несамовиті переслідування влади та 
офіційною церквою в особі знову обраного патріарха 
Московії, Гермогена, з характерним мирським прізвищем 
– Мерзляєв. Піп-розстрига та його проповіді зацікавили 
Романа Аркадійовича. Через різних підставних 
бізнесменів Самаель спонсорував попа-розстригу та за 
допомогою вбудованих в неї офіцерів ФСБ, організував 
кістяк руху, але залишив за Папоном тільки його шалені 
проповіді. По всій Московії почалися створюватися 
табори хрестоносців, куди з задоволенням потягнулася 
молодь, захоплена атрибутикою, та отримувала, замість 
меча, сучасний автомат. Православні традиції 
обмежилися знанням молитви й тим, що Третій Рим 
потрібно захищати зі зброєю в руках. Швидко 
зорієнтувалися політики на чолі з якимось Пострелковим 
та створили партію «Хрестоносці», яка на осінніх 
місцевих виборах випередила всі партії, крім «Єдиної 
Московії». Щоб загони хрестоносців не занудьгували та 
втратили бойовий дух, їх посилали в східну Україну, 
взяти участь у боях за Харків, або в окупований Крим, 
щоб поганяти місцевих татар, які в горах розпочали 
партизанську війну. Правда, хрестоносців швидко 
відводили, бо зберігали молодий ідейний матеріал, а 
залишали в окупованих територіях маргінальні 
елементи, вислані з Московії. Найздібніших відправляли 
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у Сирію громити всіх підряд та набиратися бойового 
досвіду. Знак хрестоносців – червоний хрест, 
облямований георгіївською стрічкою, що 
перехрещувалася, заполонив усі вільні місця та 
прикрашав груди кожного перехожого, який не бажав, 
щоб його піддали насильству молоді охоронці 
моральності. Якщо причепитися ні до чого, молоді 
хрестоносці змушували перехожого прочитати молитву, 
а потім копали ногами за недостатню шанобливість в 
голосі. 

*** 

Коли повернулись додому, у квартиру Маргіни, всі 
розчаровано роздивлялися третій Рубін Милосердя, 
який теж виявився фальшивим. Морті гордо виставляла 
свої груди, на лівій стороні якої, як ордени, висіли 
рубінові вироби.  

— Мотя, тепер ти у нас повний герой праці, — 
пожартувала Людмила та обняла сухеньку Морті, але 
тираду внучки перебила Маргіна. 

— Наскільки я можу судити за оповіданням 
Туманного Кота, — сказала Маргіна та пильно 
подивилася на рудого суб'єкта, що розлігся на дивані, — 
фальшиві рубіни могли з'явитися тільки у дворі 
базилевса Андроніка II Палеолога в Константинополі. 

Кіт мовчав, немов його руда величність відсутня 
на даному форумі.  

— Я навіть більше скажу, — сказала Маргіна та 
пропалила кота поглядом, — базилевс спеціально 
нарадив Марії роздати фальшиві рубіни її друзям, щоб 
заплутати сліди, бо їх переслідував асасин Хасан. 

— Марія не помітила в тому підступу? — запитала 
Маріко. 
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— Марія була наївна дурна дівчина, що вірила в 
щирість інших людей, — сказала Маргіна. 

— Якби Рубін Милосердя передавався у спадок, 
це подія записали б у візантійські хроніки, — сказала 
Маріко. 

— Більшість документів знищили турки-османи в 
травні 1453 року, — сказала Маргіна. 

— Ти вивчала історію Візантії? — здивувалася 
Маріко, на що Маргіна з посмішкою відповіла: — Досить 
того, що я читаю у твоїй голові. 

На цьому даремні розмови припинилися. Ліліт, 
чомусь зажурена, повідомила, що пливе на своїй яхті в 
Атлантику та запрошувала з собою всіх, але всі 
відмовилися, навіть Морті, яка повідомила, що у неї 
роботи по вуха. Ліліт залишила всіх у супроводі 
Руслана, який захотів її проводити. Людмила, яка 
ув'язалася за Русланом, була зупинена поглядом 
Маргіни та зрозуміла, що Руслану необхідно побути з 
матір'ю. Яхт-клуб, де стояла яхта Ліліт, називався 
«Хрестовий» та знаходився далеко, але Ліліт, варто їм 
вийти з дому, сказала Руслана: «Пройдемося з тобою?!» 
— а він кивнув їй у відповідь. Вони потихеньку зійшли на 
Тучков міст, де зупинилися та дивилися на Малу Неву. 
Вперше Руслан задумався про своє життя, про матір, 
яку, як виявилося, він зовсім не знав. Вона займалася 
якимось бізнесом, пов'язаним з цінними паперами та у 
них водилося багато грошей, але мати, як і раніше жила 
в трикімнатній квартирі поруч з квартирою Маргіни. 
Руслан думав, що вона вільно могла купити або 
побудувати розкішний будинок у престижному районі, 
але, чомусь, цього не робила. Навіть машини вона не 
купляла, бо полетіти на крилах їй простіше.  
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— Ти хочеш дізнатися про батька? — перебила 
його думки Ліліт. 

— Так, ти раніше про нього не говорила, — 
напружено сказав Руслан та запитав: — Хто він такий? 

Ліліт не стала розводити баляси та сказала 
правду. 

— Його звати Сатанаїл і він панує у Темряві, — 
сказала вона буденним голосом, ніби мова йшла про 
прості речі. Руслан знав, хто такий Сатанаїл, зблід та 
стиснув кулаки. Він набрався мужності та запитав:  

— Ти його любила? 
— Ні! — різко відповіла вона, опустила голову та 

додала: — Він взяв мене силою! 
— З цим пов'язаний якось Сет? — зовсім не про 

те запитав Руслан. 
— Сет? — здивувалася Ліліт і пояснила: — Він 

мені допоміг, коли мені було важко. 
— Я нелюба дитина, — з гіркотою промовив 

Руслан. Ліліт підняла брови та обняла його за голову і 
тихо прошепотіла: — Запам'ятай, синку, любов до тебе 
не залежить від того, як ти з'явився на світ. 

— Ти сумна тому, що він поставив на мені свій 
знак? — запитав Руслан та не відпускав маму з обіймів. 

— І це теж, — сказала Ліліт, — спогади про твого 
батька не найприємніші. 

— Я його вб'ю! — напружився Руслан, але Ліліт 
легко плюхнула його по щоці та сказала: — Не 
уподібнюйся йому! Щоб судити про інших, треба знати, 
хто ти сам. 

— Я ще не доріс? — посміхнувся Руслан. 
— Ти ще маленький дурник, якого я люблю, — 

сказала Ліліт та поцілувала його в щоку, а потім 
відштовхнула пальчиком: — Іди додому, я візьму таксі. 
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Вона легкою ходою перетнула проїжджу частину, 
чим зупинила потік машин, та сіла в таксі. 

— На Хрестівський, — повідомила вона водієві й 
той поїхав за вказаною адресою, попри те, що кілька 
хвилин тому збирався в Піскаревку. Коли Руслан 
повернувся додому, Сет з азартом дивився футбол та, 
як мавпа, підскакував на дивані. Руслан забрав пульт, 
вимкнув телевізор та втупився на Сету: — Ти все 
розкажеш про маму та мого батька. 

— Вона мене вб'є! — вигукнув розгублений Сет. 
— А інакше я вб'ю! — сказав Руслан та заглянув у 

очі Сета й додав: — Ти ж знаєш, чия кров тече в моїх 
жилах! 

Сет зблід та почав розповідати. Руслан не 
перебивав його ні словом, а коли Сет закінчив та мало 
не захлинувся від жалю, Руслан притиснув його до себе 
та розчулено промовив: — Спасибі, брате! 

Людмила, відкрила двері своїм ключем, втупилася 
на Руслана, потім на Сета та запитала: — Ви що тут 
робите? 

— А чим нас порадуєш ти? — відповів питанням 
Руслан. 

— Я пропоную вирушити зі мною в подорож до 
Туреччини, — сказала Людмила та додала: — Треба й 
нам внести свою лепту в пошуки рубіна. 

— Ти не забула, що я вже знайшов один? — 
підказав Руслан та нагадав:— Крім того, ми вчимося та у 
нас лекції. 

— Зараз тільки вересень, ще встигнемо нагнати, 
— відповіла Людмила. 

— Що ти скажеш у своєму інституті? — запитав 
Руслан. 
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— Мені тато намалює лікарняний, — сказала 
Людмила та додала: — Якщо ти згоден, решту я беру на 
себе. 

Руслан кивнув, бо розумів, що Людмилу ніхто не 
пустить, а йому, на відміну від неї, питати дозволу не 
потрібно – мама вже в Балтійському морі. На його 
подив, Людмила змогла вмовити матір відпустити їх на 
тиждень, а батько пообіцяв кожному зробити лікарняний. 
Ймовірно, своє слово сказала бабуся Маргіна, яка була 
милостивою до Людмили більше, ніж до дочки.  

У турагенції «Тревел Сіті» на набережній Мойки, 
куди звернулася Людмила прямо на наступний ранок, їй 
зі співчуттям повідомили, що на сьогодні та завтра всі 
квитки продані, а найближчий рейс через пару днів. 
Людмила з жалем відійшла від столика та збиралась 
зайти в інше турагентство, як дівчина, з якою вона 
розмовляла, помахала їй рукою.  

— Для вас знайшлися два квитки на сьогодні. 
Відмовилися від броні, — повідомила дівчина, й 
Людмила полізла в сумку за карткою Visa. В половину 
четвертого вони вже сідали в літак та через кілька 
хвилин «Airbus» A321 важко злетів з аеропорту Пулково. 
Коли літак вирівнявся та всі розстебнули ремені, сусід 
Людмили, що сидів біля вікна, повернув свій величезний 
корпус та запитав: — Тут повинен був летіти Андрій? 

— Ймовірно, він захворів, — посміхнулася 
Людмила, а гігант біля вікна довірливо запитав: — Ви за 
нього? 

Людмила пояснила, що взяла квитки в агентстві і 
вони з Русланом самі по собі. Сусід представився 
Спартаком та розчаровано відвернувся до вікна. 
Людмила відкинула в сторону передполітну суєту, сіла в 
крісло та озирнулася навколо. На її подив, більшість 
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пасажирів виявилися міцними чоловіками, а поодинокі 
особи жіночої статі мали чоловічі звички.  

«Спортсмени або військові?» — подумала 
Людмила, але схилялась до останнього, бо вік більшості 
пасажирів давно перевалив за двадцять п'ять, а то й 
тридцять років. Людмила знала, що поруч з Туреччиною 
йде війна в Сирії, тому припустила, що це найманці. 
Вона не стала посвячувати Руслана у свої 
спостереження, а то він може неправильно подивитися 
на цих міцних хлопців і його поб'ють, як боксерську 
грушу. Щоб відкинути всі роздуми в сторону, вона 
вляглася на плече Руслана, тим самим заблокувала всі 
його рухи. Коли Руслан штовхнув її, вона здивовано 
підняла голову та підтягла ноги, які витягла до самої 
стінки. Вони сиділи за салоном бізнес-класу, у восьмому 
ряду, біля аварійного виходу і їм було просторо, бо 
перед ними був відсутній ряд сидінь. Сусід Спартак теж 
хропів та витягнув ноги так само, як Людмила. Вона 
побачила, як по салону ходить чоловік у чорній сорочці й 
таких же штанах та перешіптується то з одним, то з 
іншим пасажиром. Коли чоловік порівнявся з ними, то 
штовхнув їх сусіда та сказав: — Спартак, підйом! 

Гігант схопився та ледь не зніс головою багажний 
відсік, а чоловік у чорній сорочці поплескав його по 
плечу. Вони разом рушили по салону в напрямку 
туалету. Руслан пояснив: — Підлітаємо, — а Людмила 
заглянула в ілюмінатор. Внизу вже пропливали квартали 
Стамбула, а стюардеса запропонувала пристебнути 
ремені. Сусід Спартак так і не з'явився, а літак зробив 
віраж та пішов на посадку. Поки чекали багаж, Людмила 
мигцем побачила свого сусіда, який слідував за 
людиною в чорному одязі, як хвостик. Коли вона, разом 
з Русланом, сідала в автобус, що йде в Стамбул, 
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Людмила помітила, як колишні попутники в колону по 
два сідали у великий автобус. З аеропорту Ататюрк їх 
привезли прямо під готель «Фарос», в якому Людмила 
забронювала двомісний номер з одним ліжком. Дана 
обставина злегка бентежило її, бо про це Руслан не 
знав. Так, вони спали удвох одягненими, коли ходили в 
походи, але щоб разом та в одному ліжку – ніколи. Вона 
простягнула портьє розрахункову картку Руслана, а він 
подав їй ключі від номера та кивнув юнаку в однострої, 
який підхопив легкий багаж Людмили, а Руслан свій ніс 
сам. Розпакували валізи та розкидали речі по номеру, а 
потім помилувалися краєвидами з вікна, після чого 
спустилися в ресторан, де з'їли люля-кебаб з рисом, 
пахлаву з фісташками та запили гранатовим соком. 
Коли піднялися в номер, то Руслан позіхнув, оглянув 
величезне ліжко та запитала: — Ми тут будемо спати? 

Людмила почервоніла та кивнула, але Руслан, на 
її думку, нічого не помітив, а відправився в душ. Він 
повернувся звідти та бухнувся в ліжко зі словами:  

— Я спати! 
Людмила зітхнула та теж пішла в душову кабінку, 

де довго милилась, пестила руками своє тіло та 
уявляла, що це робить Руслан. Вона потихеньку 
забралася у ліжко, присунулася до Руслана і той 
обернувся до неї та обійняв, але не відкрив очі. Попри 
те, що вона не так уявляла цей вечір, Людмила з 
ніжністю притиснулася до Руслана та заснула. Вже у сні, 
вона в підсвідомості згадала, що в цей день її весь час 
супроводжував чийсь насторожений погляд, прикритий 
темними окулярами. Прокинулася Людмила тому, що їй 
у бік впиралася якась палиця. Вона простягла руку та 
почала обмацувати цю палицю, але вона, несподівано, 
засмикалась, а Руслан припав до Людмили та притиснув 
її до себе. Вона побачила розгублене обличчя Руслана 
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та тільки тоді зрозуміла, що сталося. Мабуть, вони 
зрозуміли одночасно, бо обидва захихикали та 
притиснулися один до одного, бо відчували між собою 
вологу прокладку та єднання тіл. 

— Ходімо в душ, — запропонував Руслан. Вони 
піднялися з ліжка та стали поруч під теплу струмінь 
води. Скинуті трусики мокли під ногами, а Людмила 
мила мочалкою Руслана, тому його дерев'яний предмет, 
під ненавмисними дотиками рук Людмили, знову 
повстав. Руслан притиснув її до стінки, цілував обличчя 
та її маленькі груди, а вона ворушила його волосся та 
цілувала в маківку. Виявилося, що те, про що вона 
думала, відбувається зовсім природно та ніякого болю, 
крім якоїсь незручності внизу, вона не відчула. Вони, 
разом з Русланом, подолали цю незручність, але ніякого 
захоплення Людмила не отримала, а тільки відчувала 
величезну ніжність до Руслана, тому несамовито 
притулилася до нього всім тілом. «Ми зробили це», — 
подумала Людмила, відповідала на м'які поцілунки 
Руслана та задихалася від щастя. Виляд Руслана 
говорив, що він знаходиться в такому ж стані, й це 
заспокоїло душу Людмили та вимило з пам'яті якусь Лілі.  

Щасливі та злегка втомлені, вони опустилися в 
ресторан та замовили так багато страв, що все не з'їли. 
За розкладом, створеним Людмилою, в цей день у них 
намічалася екскурсія в собор Святої Софії, бо він 
знаходився недалеко, то вони вирушили туди пішки. У 
парку турецького поета Ерсоя Руслан зупинився під 
великим деревом та загадково подивився на Людмилу. 

— Люда, я пропоную тобі стати моєю нареченою, 
— сказав Руслан, опустився одним коліном на квадратну 
кам'яну бруківку та простягнув їй золоте кільце з 
маленьким діамантом. 
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— Ти приготував кільце заздалегідь, ще в Санкт-
Петербурзі? — вигукнула Людмила, уражена тим, що 
відбувається. Виявилося, що її сюрприз з готелем зовсім 
не сюрприз, в порівнянні з кільцем Руслана. 

— Після того, як я побував в тому похмурому 
потойбічному лісі, я зрозумів, що ти – моя доля, — 
сказав Руслан, а з очей Людмили бризнули сльози. 

 
— Ти будеш моєю нареченою? — стурбовано 

запитав Руслан. Людмила розмазала сльози по обличчю 
та сказала: — Це найщасливіший день у моєму житті. Я 
скажу тобі так! 

Вони обнялися і так стояли на доріжці. Поряд  
ними проходили перехожі та, попри те, що вони 
порушували моральні підвалини мусульман, їх, чомусь, 
ніхто не засуджував. Можливо тому, що в Туреччині 
релігія не є основним чинником суспільної свідомості. 
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Вони відчували ейфорію та душевне єднання, взялися 
за руки та поспішили в собор. Колись головний храм 
православ'я, собор Святої Софії, після завоювання 
Константинополя турками-османами, ледь животів. 
Спочатку його стіни замазали тиньком, щоб приховати 
всі лики святих, та перетворили на мечеть, бо 
добудували чотири мінарети. І лише в 1935 році, 
завдяки громадськості та діяльності турецького 
реформатора Ататюрка, собор Святої Софії 
перетворили на музей, а фрески звільнили від тинька. 
Мечеть Фіруз Ага, мимо якої вони проходили, не 
викликала у Людмили ніякого інтересу, а коли Руслан 
запитав чому, то висловилася гранично просто: — Іслам 
– релігія для чоловіків. В ній немає місця жінці й усе, що 
їй відводиться – роль рабині. 

— У Туреччині жінок обирають в парламент, — 
заперечив Руслан. 

— Це не змінює мого ставлення до ісламу, — 
сказала Людмила. Вони пройшли повз зруйнований 
обеліск та опинилися біля центрального входу в собор 
Святої Софії. Відкриті двері запустили їх в галерею, 
освітлену люстрами, що висіли низько над головами. 
Високі аркові склепіння підпирали колони, складені 
разом зі стінами. Руслан та Людмила не зволікали, а 
зайшли в головний зал, освітлений такими ж люстрами, 
як і в галереї, та задерли голови, щоб милуватися 
величною громадою. Навіть не вірилося, що будівлю 
звели люди, здавалося, що на таке здатні тільки велетні. 
Людмила побачила круглі щити з арабською в'яззю, 
прибиті до колон, не витерпіла та повідомила свою 
невтішну думку: — Мене дратують ці, недоречно 
пристебнуті щити! 
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— Будь терпима і люди до тебе потягнуться, — 
дражнив Руслан, а Людмила потягла його вгору по 
сходах, на галерею. Чоловік у темних окулярах, що 
стояв біля стіни, повернувся та проводив їх поглядом, а 
потім прикрив обличчя білим башликом та пішов за 
ними. Вони не дивилися на час, поки ходили по собору, і 
тільки сонце, коли перебралося у вікна західної частини 
будівлі, нагадало, що час рухається до вечора. Руслан 
не квапив Людмилу, бо вона уважно заносила у великий 
загальний зошит всі написи та малюнки, які їй 
зустрічалися в соборі. Людей стало більше, бо 
вереснева спека заганяла перехожих під прохолодні 
величні склепіння. Вони перебували перед вівтарем, 
коли Людмила, як в уповільненому фільмі, побачила 
людей, що прикривали свої обличчя балаклавами, які з-
за колон викидали на середину залу лимони, що 
задиміли. Ці дивні фрукти, крутнулися на слизькій 
кам'яній підлозі, з гуркотом розкололися та наповнили 
собор димом, а стіни навколо затріщали та зацокали. 
Пролунав перший крик, що роздирав душу, а за ним 
другий, третій. Людмила повернулася до Руслана, який 
стояв прямо в аспіді та задер голову вгору, немов 
молився Богородиці з маленьким Ісусом. Людмилу 
здивувало його помертвіле обличчя, спотворене болем, 
а руки притулилися до грудей. «Поранили!» — подумала 
Людмила та кинулася до Руслана, щоб підтримати його. 
Але тут перед нею вискочив їх знайомий Спартак, який 
підхопив Руслана на руки, помчав до виходу та голосно 
викрикував англійською мовою: — Step aide, the 
wounded man! 84 

                                                 
84  Step aside, the wounded man! — Відійдіть убік, 
поранений чоловік! 
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Людмила побігла за Спартаком, а навколо знову 
пролунали крики: «Step aside, the wounded man!» — та 
міцні хлопці мчали до виходу. Відразу набігла преса та 
фотографи, що знімали все навколо, особливо міцних 
хлопців, які картинно тримали в руках трупи, а мали на 
увазі поранених. Спартак посадив Руслана біля стінки та 
поплескав його по обличчю. Руслан відкрив очі, а 
Спартак задоволено сказав: — Живий, земляк? 

Руслан озирнувся та пошукав очима Людмилу, а 
коли побачив її живою та неушкодженою – заспокоївся. 
Людмила зауважила, що Спартак щось загубив і 
махнула йому рукою. 

— У вас щось випало! — попередила вона, а коли 
розгледіла предмет та з жахом зрозуміла, що це чорна 
балаклава. 

— Дякую, сестричко! — сказав Спартак, 
посміхнувся та відправився до свого керівника в 
чорному костюмі. Людмила почала обмацувати Руслана 
та постійно питала: «Що в тебе болить?» — але він 
вперто відповідав, що нічого. Вона розстебнула сорочку 
та побачила почервонілу перевернуту зірку на грудях. 
Людмила доторкнулася до неї, і Руслан скрикнув від 
болю. «Мабуть, вдарив шматок тинька або камінь», — 
подумала Людмила та заспокїлася. 

— Посидь тут, — сказала вона Руслану, — я піду, 
допоможу пораненим. 

Вона побігла до лежачих поранених, яким вже 
надавали допомогу, та занурилася в роботу їй відому, 
бо батько часто брав її із собою в хірургію і вона багато 
знала, нехай і теоретично. Незабаром усіх поранених 
відвезли санітарні машини і Людмила повернулася до 
Руслана, що сидів біля стіни. 
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— Зможеш іти? — запитала вона та подумала, що 
Руслана слід було показати лікарям. Вона допомогла 
йому, і вони повільно пошкандибали в готель. Біля 
пам'ятного дерева в парку Руслан присів на лавку та 
сказав:  — Тут я завжди буду набиратися сил. 

В готелі вона поставила Руслана під душ, вимила 
та ретельно оглянула кожен шматочок його тіла. Вона 
не виявила жодних інших ран, крім як на грудях та трохи 
заспокоїлася. Деревина Руслана, що піднялася, як і він 
сам, вимагала продовження ранкового банкету, але 
Людмила включила йому холодний душ та строго 
сказала: — Секс хворим заборонений! 

Руслан пищав під холодним душем, а деревинка 
впала та підтвердила діагноз Людмили. Вони пішли в 
ресторан повечеряти, а по приходу в номер відразу 
заснули. Ранкова турецька газета, яку підсунули під 
двері, писала, що московітські туристи самовіддано 
рятували поранених в соборі Святої Софії. На розвороті 
газети красувалася фотографія Людмили, яка 
пов'язувала голову японському туристу. На відміну від 
турецьких газет, де про нападників не говорилося ні 
слова, всі московітські ЗМІ та телебачення поширювали 
ноту московітського президента, який вимагав покарати 
ісламських екстремістів, які намагалися зруйнувати 
православну святиню. У ноті зазначалось, що тільки 
завдяки зусиллям московітських туристів екстремістам 
не вдалося підірвати собор Святої Софії.  

Людмила не читала ранкову газету, тим більше, 
московітську пресу, бо в цей час хворий, що прокинувся, 
пристрасно ґвалтував лікаря з її згоди. Інші дні відпустки 
в Туреччині пройшли без пригод. Людмила тягала 
Руслана по всім пам'яткам, що залишились від колись 
величної Східної Римської імперії та заносила у свій 
зошит всі побачені написи та фотографувала все на 
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айфон. Якщо говорити чесно, то Руслану набридла ця 
музейна суєта і він не думав, що їм вдасться знайти 
щось, що проливає світло на існування Рубіна 
Милосердя. Але, коли розглядав обличчя Людмили, що 
горіло ентузіазмом, то млів від щастя та не перечив, бо 
думав про те, як вони повернутися в готель «Фарос» та 
заваляться в ліжко. Такі думки простимі для закоханого 
хлопця, який перебував у стані ейфорії. В останній день 
Людмила, на превеликий подив Руслана, потягнула його 
до собору Святої Софії. На зауваження Руслана, що 
вони там були, Людмила сказала, що вона дещо забула 
подивитися. Руслан не став сперечатися і вони 
вирушили до собору. Немов спеціально, в соборі майже 
не було туристів і Людмила повела Руслана прямо до 
вівтаря. Руслан трохи зніяковів, бо це місце нагадувало 
про поранення, але терпляче крокував поруч з 
Людмилою. Коли вони опинилися прямо під мозаїкою 
Богородиці з немовлям в апсиді, Руслан схопився за 
груди та ледве не закричав. Він зціпив зуби та дивився 
на Людмилу, а вона розглядала його, як піддослідного 
кролика. Ймовірно, результат її задовольнив, бо вона 
потягла Руслана від вівтаря та сховалася за колоною й 
прошепотіла: — Ти посидь тут, а я трохи попрацюю. 

Руслан присів на холодну підлогу та зіперся на 
колону, а Людмила знову понеслася до вівтаря та 
задерла голову вгору. Богородиця дивилася їй в очі, але 
нічого не говорила. Людмила відповіла їй: «Спасибі!» — 
та подалася до Руслана, якого потягла відразу в готель. 
Слідом за ними вийшов араб в чорних окулярах, який 
провів поглядом Людмилу та Руслана та повернувся до 
собору Святої Марії. Він довго стояв біля вівтаря з 
піднятою головою та розглядав мозаїку Пресвятої 
Богородиці з маленьким Ісусом. Після цього вийшов з 
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собору та зник у бідних вуличках Зейтинбурна. В той же 
день, ввечері, Людмила та Руслан відлетіли додому, в 
Санкт-Петербург. Посадка пройшла спокійно, бо люди 
летіли додому після відпочинку та ще не занурилися в 
домашні проблеми. Людмила сіла біля вікна та 
розглядала літаки, які готувалися злітати, а поруч на 
божевільній швидкості сідали інші літаки та несамовито 
гальмовали в кінці смуги. Їхній літак запустив двигуни та 
прилаштувався в чергу, щоб вирулити на злітну смугу. 
Несподівано, Людмила відчула, що щось не так. По 
аеродрому розсипалися люди в захисному спорядженні 
та озброєні автоматами. Літак, який намагався злетіти, 
підскочив в небо, але відразу спалахнув яскравим 
факелом та гепнувся за злітною смугою. Їхній літак 
заглушив мотори та зупинився. Людмила бачила, як до 
нього підбігли кілька людей, та під'їхав трап. Двері 
відчинилися і в салон літака зайшли озброєні люди в 
чорних балаклавах. Один з них голосно оголосив: — 
Приготувати документи! — а якийсь дурень почав 
репетувати та відразу отримав в обличчя прикладом 
автомата. Його витягли з салону та розстріляли поруч із 
трапом. Руслан прошепотів: — Сиди тихо, — та стиснув 
Людмилі руку. Коли черга дійшла до них, Руслан 
простягнув документи, а плечистий автоматник, навіть 
не глянув на них, нахилився до Людмили та прошепотів: 
«Привіт, сестричко!» З подивом Людмила впізнала в 
ньому Спартака, а він сунув Руслану документи та пішов 
далі. «Закрий рот!» — дуже до речі шепнув Руслан, а 
Спартак, обернувся та гукнув: — Не розмовляти! 

З салону вивели кілька іноземців, які безпорадно 
дивилися на пасажирів та закликали до підтримки, але 
всі воліли відвернутися та не дивитися. 
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— Куди їх? — запитала Людмила у Спартака, коли 
він проходив повз них і він шепнув їй на вухо: «В 
заручники», — а голосно сказав: — Прощай, сестричко! 

Людмила відчула незручність у тому, що цей 
Спартак думає, що вона схвалює його дії, а всі навколо 
вважають її посібником терористів. Можливо, у нього, 
справді, є сестра, дуже схожа на Людмилу, тому 
терорист і виявляє до неї поблажливість. Те, що ці люди 
терористи, вона не сумнівалася. «Знову якусь бодягу 
затівають!» — подумала Людмила, виглянула у вікно та 
спостерігала за тим, як заручників посадили в автобус 
та кудись відвезли. Знову запрацювали двигуни і літак 
вирулив на злітну смугу. Коли вони вже злітали, то 
Людмила бачила ланцюжок військових літаків, які один 
за одним приземлялися в аеропорту Ататюрк. З них, як 
горох, висипалися зелені чоловічки, які відразу 
вантажилися в автобуси. Далі Людмила нічого не 
побачила, бо літак поглинули хмари. 

*** 

Ліліт підставила своє обличчя під сонце й дрімала 
на шезлонгу та занурилася у вир поза часом та 
простором. Не зосереджені на чому-небудь думки літали 
в якихось мріях, а скоріше у своїх абераціях та 
вихоплювали образи з розслаблених гліфом. Відпущені 
на волю симпоти бродили, де хотіли, занурювалися в 
океан під кораблем або піднімалися до небес та 
смикали надуті хмари, немов дійки корови, що готові 
бризнути несподіваним дощем, або дрібним градом. 
Легкий подих вітру приємно освіжав обличчя та, немов 
рука, вигладжував її розкішне голе тіло, зліплене з волі 
Світлосяйного, але йому не потрібне. Спогади про 
Світлосяйного внесли дисонанс в її розслаблені думки, 
але вона відігнала минуле та знову занурилася у 
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нірвану. Екіпаж яхти не смів навіть пискнути, коли пані 
з'являлася на палубі, бо служили їй давно та дорожили 
прибутковим місцем. Вони знали більше ніж хто-небудь, 
але навіть в подружньому ліжку не сміли повідомити 
своїм подругам подробиці життя мадемуазель. Те, що 
для неї не існувало перешкод і вона знала їх думки 
наперед, вже давно не дивувало екіпаж, а її піруети в 
повітрі, коли вона хотіла літати, або занурення у воду на 
неймовірну глибину тільки захоплювало членів команди. 
Капітан яхти, колишній полковник КДБ Буранов, знав ще 
більше, але мовчав. Подейкували, що він був коханцем 
завжди молодої мадемуазель, а сиве волосся, що рано 
з'явилися у молодого полковника, пояснювало те, що 
капітан багато пережив. Ліліт відчула, що стало трохи 
тепліше, та почула в голові приємний голос: «Яка ти 
красива!» Ліліт не стала відкривати очі, бо знала цей 
голос. Вона впізнала б його серед тисячі голосів 
небесного хору, тому не ворушилася, а тільки слухала. 

— Ти – найкраще, що я коли-небудь створив, — 
промовив той, від якого вона ніколи не сподівалася 
почути такі слова. Вона вловила його приголомшливий 
запах польових ромашок та відчула, як його губи легко 
торкнулися її губ. Зовсім розгублена, вона відкрила свої 
уста назустріч йому та тільки тоді відчула насолоду 
поцілунку. Вона розчинилася в ніжності та втратила 
голову, бо не змінювала людської оболонки. Вона 
обхопила його руками, притиснулася до нього та до його 
губ й висмоктала з нього давно жадану любов та 
ніжність. Він увійшов у неї і її проміжність точно 
вибухнула неймовірним каскадом відчуттів, головним з 
яких була невситима пристрасть. Ритм його рухів 
підштовхував хвилю хтивості, що підіймалася, немов 
цунамі перед берегом, та повністю відключив всі інші 
почуття та бажання. Небо над яхтою спалахнуло 
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різнокольоровими фарбами та лякало далекі кораблі, а 
капітан Буранов, що бачив і не таке, спокійно сказав 
керманичу: — Тримати курс! 

— Секс з тобою був прекрасний, — сказала Ліліт 
та посміхнулася, коли Світлоосяйний відкинувся на 
палубу, де вони опинилися під час любовної гри. 

— Я хочу, щоб ти піднялася зі мною в Ессенаріум, 
— промовив Світлоосяйний та піднявся на коліна, а Ліліт 
здригнулася: різке «хочу» боляче вдарило по вухах. «Та 
він мене не любить!» — подумала Ліліт та почула 
всередині себе його розгублене: «Чому не люблю, 
люблю?!» «А чи люблю його я?!» — запитала вона себе 
та з подивом й жахом зрозуміла, що ні. Її почуття до 
Світлоосяйного погашене Сатанаїлом та його 
тварюками. Від кохання залишилось одне згарище, яке 
нагадує про безповоротно втрачене почуття. Точка 
повернення давно лишилася позаду. Світлоосяйний 
пообіцяв: — Я знищу Сатанаїла, —, але Ліліт похитала 
головою: — Це не поверне моєї любові. 

— Ти залишишся тут, — засмучено констатував 
Світлоосяйний і Ліліт відповіла: — Так, тут мої друзі. 

— Передавай привіт Морті, — сказав 
Світлоосяйний та блискавкою зник у небі. 

— Неодмінно, — сказала йому вслід Ліліт. Вона 
повернулась до капітана Буранову та бадьорим голосом 
повідомила: — Ми йдемо додому! — а потім додала: — 
Тільки не швидко! 

— Слухаюсь, моя королева! — вимовив Буранов 
та крикнув униз: — Всі по місцях! Підняти вітрила! 
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Реплікація шістнадцята. Маргіна 

Останні часи не подобалися Іллі Лазаровичу, бо 

Роман Аркадійович активно штовхав Московію до 
атомного апокаліпсиса. Він не обмежився розоренням 
України, а відправив Сурка в Сирію, щоб той напакостив 
американцям у їхній грі, а сам зайнявся підготовкою до 
двадцять шостого Хрестового походу. Кисіль та 
Соловйов кричали з екрана телевізора про відродження 
православ'я, хоча обидва були схильні до сатанізму та 
кожен рік на 8 серпня підіймалися на гору Зміїну, 
острова Коневець, та вдавалися до диявольських утіх. 
«Хрестоносці», партія Пострелкова, закликала Державну 
думу повернути споконвічно православну територію, 
Константинополь, в межі Московії. Незгодних з ними 
депутатів таврували американськими зрадниками та 
обіцяли в кращому випадку посадити за ґрати, а в 
гіршому – убити при зручному випадку 

Офіційна церква знайшла документальне 
підтвердження прав Московії на територію 
Константинополя. Патріарха Гермоген оголосив 
знайдений «Константинопольський літопис», в якому 
останній базилевс Східної Римської імперії Костянтин XI 
Палеолог в останній день свого царювання, 28 травня 
1453 року, підтвердив ченцеві Сидору з Московії 
передачу своєї влади царю Василю II Темному. Чи то 
монах обіцяв допомогу царю, чи Костянтину XI було вже 
все одно, бо орди турки-османи на чолі з султаном 
Мехмедом II вже брали штурмом Константинополь, але 
він підписав папір та відправився на свою останню 
битву. 

Декілька дивізій, висаджених в міжнародному 
аеропорту імені Ататюрка, окупували весь європейський 
шматок території Туреччини разом зі Стамбулом. На 
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наступний ранок газета «Правда» вийшла під великим 
заголовком «Християнські цінності врятовані», а на 
першій сторінці красувалася бородата пика якогось 
грека, якого «окупанти» турки не пускали молитися 
собор Святої Софії. Згодом виявилося, що це зовсім не 
грек, а бойовик, на прізвисько «Моторола», який 
нажерся в окупованому їм магазині та підлягав 
розстрілу, але, загладжував свою провину та погодився 
зображати грека.  

Міжнародні ЗМІ, допущені до «грека», ставити 
йому провокаційні питання грецькою мовою, але 
новоспечений «грек» різав правду-матку та пояснював 
матірною мовою, що його бідні грецькі батьки в 
дитинстві продали його в багату Московію. Там він 
пізнав православ'я та паломником відправився на святу 
православну землю в Константинополь. 

Розгублене НАТО не знало, що робити, бо 
казарми московітських солдатів оточували табору для 
турків-біженців, а на додачу, всередині казарм тримали 
іноземних підданих, захоплених під час двадцять 
шостого Хрестового походу. Америка, на чолі з 
президентом Омама, теж не знала, що робити, бо до 
виборів залишився один місяць, а президент Омама 
хотів уславитися в історії миротворцем, а не 
розпалювачем війни. Тому, зовнішньополітичне 
відомство президента висловило занепокоєння та на 
цьому обмежилася. Турки, так підло кинуті світовою 
спільнотою, збиралися воювати з Московією, але курди, 
які отримали зброю від якихось зелених невідомих 
генералів, розв'язали справжню війну у них в тилу.  

Стамбул зараз же перейменували в 
Константинополь, а в соборі Святої Софії здерли 
ісламські круглі щити, які спотворюють православну 
святиню. Після швидкого косметичного ремонту собор 
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готували до приїзду попа-розстриги Папона та патріарха 
Московії та Константинополя Гермогена. Дані суб'єкти 
відчували один до одного відкриту ненависть, то міністр 
оборони Сергу Куйгетович Шайтангу конфіденційно 
повідомив кожному з них, що в разі конфлікту раб божий 
Папон та пан Мерзляєв можуть додому не долетіти, а 
відразу відправляться на небо. Тому богослужіння у 
соборі Святої Софії відбувалося повільно, попри спроби 
розстригою переспівати патріарха тонкими 
верескливими нотками. Московітське телебачення, що 
напхало камери по всьому собору та, навіть, у 
патріаршу вбиральню, з нудотною сльозливістю 
розповідало глядачам про повернення святині в лоно 
православної церкви. З душевним трепетом пан Кисіль 
зачитав вітальну телеграму папи римського та 
звернення тисяч московітів з цього приводу. 

Радісні обличчя грецьких православних вірян, 
привезених автобусами в Константинополь, говорили 
всьому світу, що Ілля Лазарович, тобто Плутін, зробив 
богоугодну справа і хто посміє кинути бомби на голови 
християн, що моляться. НАТО визнало, що в цих подіях 
винна сама Туреччина, та закликали Московію не 
розширювати анексію турецьких територій. Пан Плутін, з 
чесними водянистими очима, переконував з телевізора, 
що крім православної святині йому в Туреччині нічого не 
потрібно і всі з радістю поспішили в це повірити. У 
своєму виступі для московітської аудиторії Плутін з 
задоволенням повідомив, що Третій Рим, про який так 
довго мріяли московіти, – став реальністю. 

*** 

Руслан та Людмила, коли повернулися в Санкт-

Петербург, відразу лягли спати, а коли вранці 
прокинулися, опинилися в іншій країні. Те, що 
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вихлюпнули екрани телевізорів та газет, говорило про 
те, що країну понесло. Понесло нестримно та прямо у 
прірву. Для Людмили особливо показовим виявилося 
захоплення аеропорту Ататюрк, і вона знала, що 
керівництво країни на цьому не зупиниться. Навіть те, 
що вона хотіла розповісти Маргіні, поникло перед 
міжнародними подіями. Маргіна, коли почула про те, що 
їм довелося пережити в Туреччині, серйозно думала про 
те, щоб виїхати з Московії, в якій життя ставала досить 
непередбачуваним. Порадитися не було з ким, бо Ліліт 
відпочивала в Атлантиці, а з Морті порадниця 
нікудишня. Її роздуми перервала сама Морті, яка 
повідомила: — Твоїх рідних ніхто не чіпатиме 

— Нехай хто-небудь спробує! — пообіцяла 
Маргіна, але Морті повідомляла їй зовсім про інше. 
Увечері, коли всі трохи розслабилися та вже збиралися 
спати, Людмила вирішила, що настала зручна хвилина, 
показала бабусі кільце та повідомила при цьому: 

— Ми з Русланом заручені. 
Маргіна опустилася на стілець та здогадалася 

понишпорити в голові Людмили та Руслана. 
— Ви спали разом?! — вигукнула вона, коли 

розглядала Людмилу та кинула обурений погляд на 
Руслана. Після цього вона вибухнула довгою виховною 
бесідою, яку Руслан слухав, як і годиться, абсолютно 
серйозно, а Людмила з посмішкою, бо повисла у бабусі 
на плечі. Маргіна закінчила рознос, подивилася на 
Людмилу та запитала:  

— Що ви приховуєте? 
Вона перевірила голову Людмили, знову 

здивувалася та сказала: — Ти робила експеримент на 
Руслані?  

— А що тут такого? — питанням відповіла 
Людмила, а Руслан не зрозумів та дивився на їх обох. 
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— Які експерименти? — спитав Тарас, який 
повернувся додому, а разом з ним з'явилася і Маріко. 
Те, що їм розповіла Маргіна, змусило їх сісти та 
зрозуміти, що їх дочка вже подорослішала. 

— Як ти будеш вчитися, якщо станеш вагітної? — 
запитала Маріко та уважно подивилася на дочку. 

— Все, що знає тато, він може вкласти мені в 
голову, — нагадала Людмила і Маріко знала, що вона 
говорить правду. — Я буду захищати диплом, — додала 
Людмила та почервоніла. 

— Вже пізно, ти вагітна, — повідомила Маргіна. 
Маріко зняла сіточку з Тараса, наділа її на себе та 
перевірила Людмилу. Після цього вона сердито 
повідомила: — Ти вагітна. 

— Чому так сумно, радіти треба, — сказав 
Руслан, але його посмішкою підтримала тільки Морті, 
що мовчала. Вона давно прочитала голову Людмили, і її 
займав не майбутній онук Ліліт, а зовсім інша обставина. 
Вона непомітно залишила компанію та наказала Сету 
наглядати за Русланом. Її шлях лежав до Туреччини, 
але вона ще не знала, що запізнилася. 

По периметру собор Святої Софії охороняли 
зелені чоловічки, які прибули з Росії. Всіх турків на 
європейській частині Туреччини зігнали у знову створені 
концтабори, то місце біля собору залишалося 
пустельним та легко проглядалися. Знайомий Людмили, 
Спартак, стояв на посту біля головного входу, бо 
підмінив своїх втомлених бійців та відправив їх поспати. 
Все було спокійно і Спартак трохи сам не засипав та 
спирався на стіну. Краєм ока він побачив якусь тінь та 
насторожився. Виявилося, що це якийсь старий зігнутий 
турок спирається на палицю та йде повз ряди колон, що 
стоять в напрямку головного входу. 
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— Старий, тут ходити не можна, — миролюбно 
сказав Спартак та збирався повернути турка назад. 
Старий потягнув палицю вгору та, на подив Спартака, 
під місяцем блиснула сталь. Голова Спартака, 
відокремлена від могутнього тіла, покотилася по 
каменю, який зрошувала кров'ю. Схилене обличчя 
старого, освітлене Місяцем, виявилося останнім 
зображенням, що побачили його скляні очі. Старий 
випростався та озирнувся, а потім легко перекинув тіло 
Спартака за кущі біля доріжки. Відрубану голову він 
закинув на навіс порожнього кафе та швидко проник в 
собор через головний вхід.  

Коли очі старого звикли до темряви, світло від 
Місяця, що проникало через верхні напівкруглі вікна, 
виявилося достатньо, щоб легко орієнтуватися. Він 
відразу попрямував у бік вівтаря та незабаром опинився 
в аспіді. Він витягнув гак на мотузці, закинув його вгору 
та добрався до першого ряду вікон, потім до другого та 
незабаром опинився під куполом. Кілька забитих крюків 
успішно утримували його треноване тіло під мозаїкою 
Богоматері. Незнайомець витягнув ліхтар та ретельно 
досліджував мозаїку, виколупував викруткою підозрілі 
місця, поки промінь світла не вихопив з темряви якесь 
червоне полум'я. 

— Що ти там робиш?! — пролунав голос 
московітською мовою, але у відповідь десантник, що 
з'явився в соборі, отримав ножа в шию, який жбурнув 
незнайомець. Десантник випустив чергу та впав, а через 
секунду з висоти гепнувся невідомий верхолаз. 

Спізніла Морті забрала душу охоронця, а в 
асасина Хасана, якого вона пізнала, душу забрати не 
могла, бо вона їй не належала. Морті тільки розтулила 
долоню його руки та вийняла затиснутий в ній рубін, а 
потім покинула приміщення. «Цей – справжній!» — 
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чомусь повірила вона, а потім забрала душу Спартака 
без голови. Десантники, що прибігли на постріл, 
знайшли в соборі Святої Софії два трупи, один з яких 
забрали, а труп асасина викинули за огорожу в колишній 
парк Султан Ахмата, а нині парк імені Суворова.  

*** 
Ліліт, що з'явилася, була неуважна, а 

повідомлення Маргіни про те, що Руслан заручений з 
Людмилою, сприйняла зовсім не так, як думала подруга. 
Приголомшена такою байдужістю, Маргіна повідомила, 
що Руслан та Людмила спали разом і у них буде дитина. 
Ліліт, у відповідь на промову Маргіни, спокійно відповіла:  

— Ти все береш близько до серця, — та відразу 
запитала: — А хто, хлопчик, чи дівчинка? 

Маргіна, у відповідь, обізвала Ліліт черствою 
худобою та втекла до себе, бо обурювалася такою 
байдужістю до долі її онуки та власного сина. На Ліліт, 
яка з'явилася крізь стінку, вона принципово не 
реагувала, а та запитала: — Що ти збираєшся дарувати 
їм на весілля? 

Питання Ліліт збило Маргіну з пантелику і вона 
розгублено дивилася на подругу та запитала: — А ти? 

— Подаруємо їм від нас мою сіточку, — відповіла 
Ліліт. Маргіна, уражена такою безмежною щедрістю, не 
до місця запитала: — А як же ти будеш? 

Ліліт подивилася на Маргіну, як дурну, і 
повідомила: — Маргоша, ти що, забула, що у мене дві 
сіточки? 

Наголос, зроблений Ліліт на слові «дві», змусив 
Маргіну хихикнуть і вона обняла подругу за шию: 

— Пробач! Мене звістка про те, що вони сплять 
разом, трохи приголомшило. 

— Я спала зі Світлоосяйним, — чи до місця, а чи 
ні, сказала Ліліт, а Маргіна, що знову отримала порцію 
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адреналіну, розгублено запитала: — Він буде з тобою 
жити? 

— Ні, — відповіла Ліліт та додала, коли вирушила 
через стінку додому: — Я його не люблю. 

Вражена цим Маргіна присіла на стілець та довго 
намагалася розібратися в хитросплетіннях чужої долі, 
яку плете Фатенот та гуцульські дівчата, що надовго 
застрягли у неї в гостях. Вона схаменулася та подумала, 
що подрузі потрібно допомогти й хотіла кинутися до неї 
через стінку, але чоло об лоб зіткнулася з Туманним 
Котом. Котяра десь довго шлявся, то Маргіна вже 
турбувалася за нього, бо забула кинути симпоту та все 
з'ясувати. Туманний Кіт байдуже зустрів повідомлення 
Маргіни про те, що Руслан та Людмила повернулися з 
колишнього Стамбула, нинішньої столиці Третього Риму 
– Константинополя. «Якийсь він дивний!?» — подумала 
Маргіна, а кіт ще більше її спантеличило, бо повідомив:  

— Ти повинна відвідати Плутіна. 
— Я цю тварюку і бачити не хочу! — обурено 

вигукнула Маргіна. 
— Ти можеш його не любити, але треба дізнатися 

пароль на систему запуску атомної зброї. До того ж, 
якщо він так тобі не подобається, ти можеш його 
знищити, — з діловим виглядом повідомив Туманний Кіт. 
За його хитрої морди Маргіна відчувала, що він, мабуть, 
бреше та запитала: — Мене чекає сюрприз? 

— Можливо, — туманно сказав Туманний кіт та 
додав: — Після цього ти повернешся в Ессенаріум. 

Кіт зібрався піти через стінку, як і прийшов, а 
Маргіна, засмучена його повідомленням, перелякано 
запитала: — Ти куди?  

— В Америку, — відповів кіт та пояснив: — Я 
повинен зробити все, щоб на загрози Московії Америка 
не відповіла своїми атомними ракетами. 
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— Ти вб'єш президента Омама? — безглуздо 
пожартувала Маргіна. 

— Ні, усиплю начальника штабу НАТО, — сказав 
кіт, і Маргіна не зрозуміла, жартував він, чи говорив 
правду. Поки вона міркувала, Туманний Кіт розчинився у 
просторі та, навіть, не подарував їй посмішку 
чеширського кота. Тільки зараз до Маргіни дійшло, що їй 
доведеться розлучитися з дочкою, зятем та онукою, яка 
носить у собі не народжену правнучку. Умовити 
Сонцесяйного залишити її тут, мабуть, не вдасться, тим 
більше що в Ессенаріумі Маргіну чекають її дочки. «Як 
все складно, — з сумом подумала вона. — Щось 
втрачаємо, а щось знаходимо!»  

Слід попрощатися з усіма, але як тільки Маргіна 
собі уявила сльози Маріко та Людмили, то бажання що-
небудь повідомляти пропало. Вона взяла ручку та 
листок паперу і розмашисто написала: 

Відлітаю в Москву! 
Повернуся через кілька днів. 

Я вас люблю. 
Маргіна. 

Поклала ручку на стіл, придавила листок та 
засумувала. «Навіть з Ліліт не попрощалася!» — 
дорікнула вона собі, а потім рішуче вилетіла у вікно. 

*** 

Роман Аркадійович був задоволений собою. Все 

відбувалося набагато краще, як думалося, і Сатанаїл 
похвалив його за завзятість. Струмок душ у Темряву 
перетворився в багатоводну темну ріку, що не могло не 
радувати. Коли Темрява стикається з Ессенаріумом, то 
вона повільно витісняє Світло в Ніщо, щоб звільнити 
собі місце. Залишилося останнє – розв'язати криваву 
війну, щоб втягнути в неї всі країни та скинути бомби на 
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Америку, щоб виключити її участь у даному процесі. 
Після цього зробити Іллю Лазаровича абсолютним 
диктатором та одну за одною плющити навколишні 
країни, щоб створити світову імперію в одних руках. 
«Шкода, що мені самому не можна управляти планетою, 
— думав Роман Аркадійович, — тоді я був би першим на 
Землі та другим після Сатанаїла». Якби Сатанаїл 
забрався в найбільш крамольні гліфоми Романа 
Аркадійовича, то він би побачив щось цікаве та зробив 
би відповідні заходи, але Антихрист не здогадувався про 
зміст пам'яті свого підлеглого. Навпаки, він міг 
принизити Самаеля або жорстоко познущатися з нього, 
але допустити думку, що, крім страху, в душі Романа 
Аркадійовича є щось протилежне, Сатанаїл не міг, 
навіть, у страшному сні.  

Річ у тім, що Роман Аркадійович збирався 
відновити стосунки зі своєю дружиною, Ліліт, а ще 
більше – познайомитися зі своїм сином Русланом. Він не 
цілком був його батьком, та, передбачалося, що Руслан 
належить всьому сатанинському племені на чолі з 
Антихристом, то Роман Аркадійович бажав бути добрим 
вітчимом.  

Наступна захована думка говорила про те, що 
Роман Аркадійович щиро бажав своєму господареві 
згинути у прірві. Якщо Сатанаїл зупиниться десь на 
краю, то Самаель по-товариськи його підштовхне, щоб 
не мучився. І тільки тоді Самаель займе місце 
Сатанаїла, поки Руслан не дозріє для того, щоб 
управляти Темрявою. Але Руслан може і не дозріти ... 
молодий, гарячий, може ненавмисно скрутити собі шию, 
як у Туреччині, наприклад. «Що вони там шукали?» — 
подумав Роман Аркадійович та відволікся від своєї 
темної мрії. Витівка з Рубіном Милосердя здавалася 
Роману Аркадійовичу пасткою, але він не посмів 
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перечити Сатанаїлу та по мірі сил стежив за успіхами 
протилежного табору, у якого теж вийшов пшик. 
«Найімовірніше, Світлоосяйний використовує Маргіну та 
кота навмання, щоб задурити нам голову», — думав 
Роман Аркадійович та подивився на годинник – цей 
слимак з білястими очима запізнювався. «Недопалок» — 
згадав він та виявив Плутіна дома. Те, чим займався 
володар Московії, розлютило Романа Аркадійовича.  

«Знайшов час!» — прорипів він та звалив на 
голову Плутіна світовий зубний біль. Голий Плутін 
підскочив під стелю та схопився за голову, бо почув 
грізне: «Зараз же в Кремль!» Плутін вигнав хлопчика та 
викликав машину, а сам плутався в штанинах штанів. 
Плутін потрібний Роману Аркадійовичу, щоб натиснути 
кнопочку. Кнопочка перебувала у валізці та, після її 
натискання, відбувався процес запуску всіх ракет, 
наявних на озброєнні Московії. Через десять хвилин 
Америка перетворювалася в попіл, а з рештою Роман 
Аркадійович збирався вчинити, як заманеться. 

Природно, Роман Аркадійович сам кнопку 
натиснути не міг, бо не хотів потрапити під косу Морті, а 
валізку тримав при собі, мало що може здатися цій 
білястій молі. Занурений в себе Роман Аркадійович 
почув шелест крил за вікном, а симпота визначила, що 
це Маргіна. Як досвідчений павук, що очікує свою 
жертву, Роман Аркадійович не подавав взнаки, коли 
Маргіна полізла у вікно. Він поміняв свою фізіономію на 
обличчя Плутіна, бо збирався обдурити помічницю 
Туманного Кота. Роман Аркадійович повернутися 
обличчям до неї, як раптом заціпенів та відчув, що в 
нього вселився сам Сатанаїл.  

— Плутін? — запитала Маргіна, бо їй здалося, що 
обличчя володаря Московії змінилося. 
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— Ось ти й попалася, голубонько, — промовив 
Сатанаїл та розглядав Маргіну, як муху в павутині. 

— Плутін, прийшла твоя останній хвилина. Тобі 
варто покаятися, — сказала Маргіна та не відчувала 
великого задоволення від того, що їй доведеться 
знищити одвічного ворога. 

— Я каюся, що не знищив тебе раніше, — сказав 
Плутін та перетворився на Сатанаїла. Він розкрив 
величезну пащу та проковтнув Маргіну повністю й 
гикнув. Раптом спалах осяяв кабінет, Сатанаїл пропав, а 
Маргіна звалилася на підлогу. У дверях показався Ілля 
Лазарович, ще один Плутін, який подав Маргіні руку та 
допоміг піднятися з підлоги. 

— Так це був не ти? — сказала Маргіна та 
розглядала Іллю Лазаровича, який не зрозумів, що тут 
відбувається, та хотів дізнатися подробиці у Маргіни. 

— Ти ж знаєш, що ні, — сказав Ілля Лазарович та 
запитав: — З чим прийшла? 

— Хочу дізнатися пароль від системи запуску 
ядерної зброї, — сказала Маргіна. Плутін підняв валізку, 
яку втратив зниклий Самаель та відкрив її.  

— Я скажу тобі пароль, — посміхнувся Плутін та 
додав: — Мало того, я тобі його надрукую, — Плутін 
набрав щось на клавіатурі та натиснув «Enter». Він 
відкинувся на кріслі та з посмішкою повідомив:  

— Через десять хвилин Америки не буде! 
— Ти помиляєшся, Плутін, ракети летять не в 

Америку, — промовила Маргіна та з посмішкою 
подивилася на диктатора.  

— Ти хочеш сказати, що я щось пропустив? — 
голос Плутіна здавався впевненим, але маленькі 
водянисті очі втекли в бік, на свій портрет на весь зріст, 
що висів на протилежній від столу стіні. 
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— Так, ти пропустив найголовніше, я 
перепрограмувала координати цілі, — посміхнулася 
Маргіна.  

— Ти блефуєш, пароль запуску відомий тільки 
мені, — посміхнувся Плутін та наблизився до Маргіни.  

— Ім'я «Маріко Кураури» нічого тобі не говорить? 
— хмикнула Маргіна та відійшла до вікна.  

— Звідки ти дізналася, тварюка, — сказав Плутін 
та в одну мить відкинув у сторону етикет.  

— Ракети будуть в Москві через хвилину, — 
повідомила Маргіна та подивилася на годинник. Плутін 
витягнув руки та потягнувся до її горла, але вона випала 
у вікно та крикнула на ходу: — Прощай, убогий! 

Плутін, з перекошеним обличчям, кричав щось їй 
у відповідь, але вона його не чула, бо відлітала до хмар. 
Не бачила Маргіна і того, як двері в кабінет Плутіна 
відкрилася та на порозі з'явилася Морті, що тримала в 
лівій руці косу з блискучим лезом. На її грудях, точно 
ордена, красувалися чотири рубіни у вигляді серця. 

— Мадам, я ж казав, що в рекрути до вас не 
годжуся, — сказав Плутін та з усмішкою подивився на 
Морті. Він побачив на її грудях рубіни та запитав: 

— Який же з них справжній Рубін Милосердя? 
— Ось цей, — сказала Морті та показала на 

крайній лівий. Плутін потягнув руку до рубіна, але Морті 
його зупинила: — Він тобі вже не допоможе. 

Вона махнула косою, і все навколо освітилося 
світлом. Пролунав жахливий гуркіт і небо розкололося, 
як горіх. Маргіна обернулася на світло, побачила 
сліпучий спалах та величезний рудий гриб, надутий на 
місці Москви, тому вона трохи забарилася. Попри 
сумнівне або праведне минуле, полетіли вгору вже 
невинними жертвами мільйони жителів Москви та 
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передмість, душі яких одразу вирушили до рук 
дволикого Януса.  

 
Гуркіт досяг вух Маргіни, яка летіла у височінь, від 

чого барабанні перетинки у неї лопнули та настала 
дзвінка тиша. Наче дзиґу, її різко крутонуло в 
розрідженому повітрі. Босоніжки, зірвані з ніг, обігнали 
Маргіну та відлетіли вгору, а вона побігла за ними, наче 
винищувач та трохи не викрутила собі руки. Пішли нові 
спалахи і перший гриб розірвало, а з нього пузирились 
нові брудні куполи, які розривали темряву яскравими 
спалахами. Маргіна не бачила цього, бо її невтомно 
несло вгору. Від прискорення рвало щоки, але Маргіна 
вже не боялася, бо скоро закінчиться кисень та її тіло 
віддасться у владу холоду, який вб'є її непомітно та 
швидко, бо їй дали лише одне життя.  
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Залишилося дочекатися тієї миті, коли душа 
спрямує до центру Чумацького шляху, щоб залишити 
Темний Світ та повернутися в Реальний, де світло, 
тепло та любов. А Темним Світом вона сита по горло. 
«Нехай буде Світло!» — подумала Маргіна, а зелене 
світло Чистилища вже обдирало її душу. Десь попереду 
показався яскравий, божественний промінь і засліплена 
Маргіна прикрила очі. 

— Славно вийшло, — почула вона голос 
Світлосяйного, — без Сатанаїла Тьма зменшиться до 
мінімуму, а новий Сатанаїл зросте не скоро. 

— Я була лише приманкою? — засмучено 
спитала Маргіна та прикрилась рукою від яскравого 
світла. 

— Смертоносною приманкою, — посміхнувся 
Світлоосяйний та пояснив, — я знав, що моя сестра, 
Морті, прикриє тебе оболонкою з Ніщо, яке смертельне 
для Світла та Темряви. 

— Як ти можеш! — почула Маргіна із 
божественного блиску та примружила очі. В яскравому 
світлі Маргіна виявила дві гігантські світлі фігури, які 
дорікали Світлосяйного, а він стояв та опустив голову. 

— Ти затягнув у свою гру розумні сутності та 
змусив їх даремно страждати. Ти мало сам не загинув 
на хресті... — картала Осяйного світла постать з 
жіночим голосом, а другий світлий силует схвально 
гмикнув. Маргіна зрозуміла, що це мама та тато 
Світлосяйного, а він у чомусь завинив.  

— Одружився б ти, — сказала мама, — адже як 
прекрасна Ліліт, яку ти створив! 

— Вона мене не любить, — сумно відповів 
Світлоосяйний. 

— Догрався! — з докором сказала мама та 
додала: — Твої творіння не люблять тебе! 
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Вона побачила, що Маргіна спостерігає за ними, 
нахилилася до неї та наказала: — Спи! — тому Маргіна 
відразу відключилася.  

— Мама, мама! — почула вона крізь сон та 
прокинулася. До неї бігла Елайні, а за нею мчала Байлі, 
яка намагалась зловити свою сестру. Елайні звалилася 
на Маргіну, а зверху впала Байлі, яка сміялася дзвінким 
голосом, і вони почали безпричинно реготати. 

— Дурки ви мої, дорослі, адже вам скоро по 
шістнадцять років, — сміялася Маргіна та танула від 
ніжності до дочок. «Тобі пощастило, у тебе дочки», — 
почула вона коло вуха м'який голос і Маргіна щасливо 
відповіла: «Так!» До них приперся рудий кіт, який чинно 
переступав лапами, а потім почав топтатися на грудях у 
Маргіни, бо мав намір надовго прилягти. 

— Туманний Кіт! Чому у тебе така кисла пика, що і 
тобі перепало? — запитала Маргіна та знову почула, як 
Світлоосяйний вигукнув: — Я боровся з Сатанаїлом. 

— Сатанаїл всередині кожного з нас. Ти послав у 
свою душу ні в чому не винних істот, які страждали 
через тебе. Повернися в Реальний Світ, — сказала йому 
мама і повернулася до Маргіні. 

— Повернися в Реальний Світ, — наполегливо 
запропонувала вона та уважно розглядала їй в обличчя. 
Маргіна знову побачила сліпуче світло, яке заважало їй 
розглянути красиве чоловіче обличчя, що з'явилося 
перед нею. 

— Кохана, повернись в реальний світ, — сказав 
чоловік та ніжно поцілував Маргіну в губи. Поцілунок 
виявився таким солодким, що вона вирішила 
повернутися у Світ, де її кохають. І тому з ніжністю 
відповіла на поцілунок. 

Правда, заважали чиїсь вуса. 
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«Невже кіт, зараза?!» — подумала Маргіна та 
відкрила очі. Над нею схилився величезний блондин, 
який пестив її поглядом своїх блакитних очей і вона 
розгублено запитала, вражена його красою: — Ти хто? 

— Я Кудря, — сказав блондин, посміхнувся та 
знову поцілував її в губи. Вона з задоволенням відповіла 
поцілунком, бо відчувала себе захищеною та щасливою, 
а її симпоти кружляли навколо еротичних думок Кудрі.  

Навіть те, що вона наштовхувалася ще на чиїсь 
почуття, не могло затьмарити радість її зраненої душі. 
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