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Реплікація перша. Мухтар 

Мухтар добре пам’ятав це місце, хоча надворі 
було темно, бо пам’ять людська цікава штука: що 
відбулося недавно, чомусь, забуває, а те, що повинно 
вже затертися подіями, витягує із потаємних комірок на 
світ божий. Мухтар зупинився під аркою Золотих Воріт, 
бо йшов дощ, а ще тому, що наближатися до цих двох 
осіб смертельно небезпечно! Він бачив, як вони раптово 
зникли, немов їх стерла якась невидима рука, а вже тоді, 
попри дощ, вирушив до будинку на розі Ярославового 
Валу та вулиці Золотоворітської.  

Тільки сьогодні він був у Лондоні, а о дванадцятій 
годині сів на рейс PS-118 у Хітроу, що курсував до 
Києва. Чотири години, проведені в літаку, були 
приємними, бо якась україночка, що сиділа поруч, 
розчулена тим, що він розуміє українську мову, весь 
рейс прощебетала та розказувала останні новини у 
своїй країні, а ще запрошувала до себе в гості, чи, 
скоріше, на побачення. Мухтар посміхався, але нічого не 
обіцяв Наді, бо так звали дівчину, яку смішило його ім’я 
та нагадувало їй про якусь собачку. В Борисполі вони 
розсталися, бо її зустрічав брат, а у Мухтара на сьогодні 
ще малися свої плани. Він сів у таксі та поїхав до Києва, 
але із-за пробок мало не запізнився, хоча спостерігати 
цих двох йому було необов’язково. Мухтар хотів 
пересвідчитися, що те, про що йому розказували, 
відбулося насправді, бо, знав світ та розумів, що 
спогади будь-якій людині можна навіяти. 

«Що ж, у мене попереду багато справ!» — 
подумав Мухтар та набрав на кодовому замку цифру 
«03», а потім натиснув на кнопку виклику. В наступну 
мить він зосередився та витягнув з кишені папірець, де 
прочитав: «Помста», а потім здивовано дивився на 
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нього та не пам’ятав, звідки він в нього та що він тут 
робить. На дзвінок відгукнувся жіночий голос, який 
спитав: — Що вам треба? 

— Мені потрібна Олександра Котермак, — згадав 
Мухтар, а голос не досить чемно відповів: — Її тут нема, 
вона у себе дома, — та вимкнувся. 

«Це Маріко!» — догадався Мухтар та здивувався, 
бо він звідкілясь знав її ім’я та те, що вона гостинна та 
люб’язна людина. Він не збирався ставати настирним та 
ще раз дзвонити, а відправився в сторону залізничного 
вокзалу, щоб доїхати до Вінниці, а вже звідти в 
Крижопіль, де, як він пам’ятав, жила Олександра. 
Прогулянка вечірнім Києвом, який він знав тільки по 
карті, допомогла зібратися з думками, бо вони, чомусь, 
якось роз’їхалися в сторони, а деякі з них здавалися для 
Мухтара аж занадто чужими. Олександру він знав ще з 
коледжу Трініті в Кембриджі, де вони навчалися на 
різних факультетах. Після закінчення навчання, вона 
зниклата, навіть, не попрощалася, в чому винна 
дрібниця: Олександра побачила його з однією дівчиною 
з його курсу, яка аж занадто палко з ним спілкувалася. 
Мухтар зовсім не надав цьому значення, бо йому 
подобалася Олександра, але коли відвідав її в кампусі, 
то дізнався, що вона вже поїхала додому. Рік минув 
досить швидко і за цей час він встиг закріпитися в одній 
фірмі, а коли настала пора відпустки, то хотів вирушити 
у Крижопіль, де вона жила, але, чомусь, взяв білет до 
Києва. Чому він мав її шукати в цій квартирі на вулиці 
Золотоворітській, Мухтар теж не пам’ятав.  

«Що я такого з’їв, чи випив?» — розмірковував 
Мухтар, бо йому здалося, що він почуває себе якось 
дивно. На думку нічого не прийшло, то він, щоб не 
заморочуватись, спустився вниз до бульвару Шевченка 
та зайшов до залізничної каси, де взяв квитка до Вінниці. 
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До відправлення поїзду часу залишалося мало, то він 
поспішив до залізничного вокзалу. Завірюха, яка 
посипала вулиці снігом, попри засніжені тротуари, зовсім 
не заважала Мухтару йти та, навіть, подобалася. Площа 
перед вокзалом, засипана снігом, попри негоду, була 
багатолюдною, то Мухтар знайшов свою платформу, де 
вже стояв поїзд «Буковина» до Чернівців. В купе вже 
сиділа якась жіночка, яка насторожено глянула на 
Мухтара, але заспокоїлась, коли дізналася, що він 
іноземець та їде до Вінниці. У Вінниці, по розкладу, він 
мав бути десь опівночі, а чи ходять вночі автобуси до 
Крижополя, то про це він дізнається тільки на місці. Коли 
поїзд рушив, провідник вагону розніс білизну та 
запропонував чай з наїдками. Мухтар повечеряв з 
жіночкою, яка пригощала його домашніми пиріжками, 
але Мухтар скромно відмовився, а потім приліг, щоб хоч 
трохи поспати, бо на вокзалі в Вінниці, мабуть, не 
виспишся.  

Прокинувся від того, що його торсала сусідка по 
купе. Виявилося, що поїзд вже тягнеться до вокзалу у 
Вінниці. Мухтар швидко одягнувся, подякував жіночці та 
вийшов на засніжений перон. Заметіль у Вінниці була 
майже така ж, як у Києві, то Мухтар зайшов у зал 
чекання, що справа, бо там було дуже мало людей. 
Виявилося, що це платний зал чекання і Мухтар 
заплатив якусь дрібницю та сів якомога далі від екрана 
телевізора, що висів на стіні. Йшов якийсь бойовик, але 
кінофільм не цікавив Мухтара, бо він ввімкнув телефон 
та знайшов розклад автовокзалу, де невдоволено 
прочитав, що перший автобус до Крижополя 
відправляється аж о сьомій ранку.  

«Доведеться чекати!» — подумав Мухтар та 
занурився у спогади. Перший раз він зустрівся з 
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Олександрою, коли підробляв пантером 1  та возив по 
річці Кем туристів, містян та студентів, які бажали 
оглянути коледжі Кембриджа, бо вони, в основному, 
знаходяться на березі цієї річки. Олександра сіла до 
човна разом зі своєю подругою з України, Оксаною, а 
Мухтар, окрім керування пантом, ще й знайомив їх з 
містом, як екскурсовод. Напевне тому у них зав’язалася 
дружба, яка потім повільно перелилася в любов.  

 
Коли Мухтар відштовхнувся від причалу, то 

минули нічим не примітний міст по вулиці Сільверта та 
відразу натрапили на «математичний міст», що з'єднує 
стару й нову частини Квінс-коледжу.  

                                                           
1  пантер — човняр, який стоїть на кормі та з 
допомогою довгої п’ятиметрової жердини рухає пант – 
плоскодонний човен, ялик. 
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— Цей міст побудував Ньютон? — спитала 
Олександра, бо чула про нього від своєї подруги. 
Мухтар пояснив, що Ньютон до цього моста не має 
ніякого відношення, а побудував його вправний тесляр 
Вільям Етридж у 1749 році, коли Ньютона вже давно не 
було. Човен повільно плив під численними арковими 
містками, а Мухтар розказував Олександрі історію 
кожного. З мостами зв’язана і назва міста, Кембридж, 
яка звучить, як «міст через річку Кем», тоді як Оксфорд 
всього лише як «брід для биків». Олександра, коли 
почула цю історію, довго сміялася, бо вона, коли 
захотіла вчитися в коледжі, вибирала між Оксфордом та 
Кембриджем. Мухтар додав, що колись, у 1209 році, 
лорди з Оксфорду нацькували городян на монастирські 
бібліотеки, бо зводили рахунки з могутніми капеланами, 
то після пожежі професори та нечисленні студенти 
втекли звідти та поселилися в Кембриджі, де заснували 
новий університет.  

Наступний, кам’яний Королівський міст нічим, крім 
величної назви, не виділявся, хоча служив студентам 
Кембриджу майже століття, а до цього три століття був 
дерев‘яним. Наступний міст, Клер, більш 
монументальний, аж на три прогони моста, а широкі 
кам’яні поручні балюстради прикрашають аж 
чотирнадцять кам’яних сфер. Оксана помітила, що в 
одної сфери відсутня одна частка, як в апельсина, то 
Мухтар посміхнувся та відповів: — Хтось із голодних 
студентів відломив та з’їв. 

Далі з’явився зовсім сучасний крутий бетонний 
міст, який Мухтар назвав мостом Оргазму. 

— Чому так назвали? — спитала Оксана. 
— Відчуєш це, коли заберешся на його вершину! 
— Далі наш міст, — захоплено сказала 

Олександра. Міст коледжу Трініті був схожий на міст 
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Клер без оздоблення у вигляді сфер та мав  суцільний 
кам’яний парапет, але був набагато давніший за нього. 
Далі, за поворотом ріки з’явився ще один кам’яний міст, 
який Мухтар назвав Кухонним. 

— А цей чому так назвали? — спитала 
Олександра. 

— Бо він веде у Кухонний провулок, де стоять 
столи на вулиці, — відповів Мухтар, а дівчата побачили 
чудесний закритий міст-перехід через річку з великими 
арковими та ґратчастими вікнами. 

— Це міст зітхань, — пояснив Мухтар, а Оксана з 
посмішкою спитала: — Тут зітхали дівчата від кохання? 

— Ні, — відповів Мухтар, — тут зітхали студенти 
коледжу Святого Джона перед екзаменами. 

— Нам потрібно повертатися, у нас заняття, — 
нагадала Олександра, а Мухтар сказав: — Продовжимо 
іншим разом, є ще Залізний пішохідний місток Ісуса 
Лока, потім ще декілька... 

— Добре, тільки зараз нам потрібно йти, — 
нагадала Олександра і Мухтар повернув до берега, бо 
пішки рухатись в місті набагато скоріше, чим на панті. 
Коли Олександра сунула йому гроші за поїздку, Мухтар 
посміхнувся, відвів її руку та сказав:  

— Візьму іншим разом, коли закінчу екскурсію! 
Хтось торкнувся його плеча і Мухтар побачив 

перед собою прибиральницю, яка попросила його 
пересісти на інше місце. Мухтар отямився від дрімоти та 
побачив, що надворі вже сіріє, а коли глянув на телефон 
то зрозумів, що перший автобус на Крижопіль він 
проспав. Мухтар вийшов на вулицю на якій, як і вчора, 
ще сніжило, та сів на трамвай, який довіз його до 
набережної Південного Бугу, де знаходився автовокзал. 
Наступного автобуса в Крижопіль довелося чекати ще 
годину, а потім довго тягнутися по засніженій трасі. 
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Добре, що пасажири з Крижополя підказали Мухтару 
вийти на переїзді залізничної колії, а то ще пів години 
йшов би назад. Вулиця Тетяни Марцин була зовсім 
поруч, а навпроти виднілася будівля школи. 

Коли Мухтар знайшов потрібний дім та відкрив 
хвіртку, то на нього з гавканням накинувся якийсь песик, 
а від веранди повільно підійшов здоровенний, більший 
за собаку кіт, який гидливо струсив свої лапи від снігу та 
сказав: — Вовчик, від твого гавкоту уші болять, негайно 
припини!  

Кіт уважно подивився на дещо ошелешеного 
Мухтара, який перший раз бачив кота, що розмовляє, а 
той, відкрив свої здоровенні баньки та спитав:  

— Добродію, вам що потрібно? 
— Я шукаю Олександру Котермак, — 

приголомшено відповів Мухтар. Він знав, що 
Олександра трохи дивна дівчина, але не думав, що її 
живність така розвинута, що розмовляє. 

— Хто ви та з якою метою її турбуєте? — спитав 
кіт, а Мухтар обурився та подумав: «Яке твоє собаче 
діло!» 

— Не собаче, а котяче, — поправив кіт, а Мухтар 
знову подумав: «Він ще й думки читає?» — та відповів: 
— Мене звати Мухтар, а мета одна – побачити 
Олександру, — та додав: — Ми разом вчитися в 
Кембриджі. 

— У твоїй душі якась темна пляма, — сказав кіт та 
спитав: — Ти не хворів «Ковідом»? 

— Ні! — відповів Мухтар та вже хотів 
розсердитись, але кіт махнув лапою та пішов до ґанку, 
біля якого зупинився та сказав: — Ну! 

— Що «ну»? — не зрозумів Мухтар. 
— Відкривай двері, — наказав кіт. 
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Мухтар відкрив двері ґанку для «його Величності», 
а тоді вже і двері в хату, в яку кіт вступив першим та 
сказав у простір: — До тебе гість з Кембриджу з собачим 
ім’ям! 

— Мухтар? — почувся здивований голос дівчини, 
а Мухтар впізнав Олександру, яка з’явилася перед ним 
та розгублено дивилася на юнака. 

— Щасливчик, закривай двері, бо вистудиш хату, 
— почувся чийсь голос і до залу зайшла стара жінка в 
якій Мухтар впізнав бабусю Олександри, Валентину 
Степанівну. 

— Саша, роздягай гостя та накривай стіл – 
будемо обідати, — сказала Валентина Степанівна, а 
Вовчик, який зайшов у хату разом з усіма, радісно 
гавкнув. 

— Не гавкай, бо підеш надвір! — попередила 
Валентина Степанівна і Вовчик чемно положив свою 
морду на передні лапи та приліг біля порога. 

— Чому моє ім’я собаче? — спитав Мухтар та, 
напевне, питання було влучне, бо Олександра 
посміхнулася та сказала: — Давно, ще при Союзі, 
Мухтаром назвали одну собаку в кіно. 

— У вас собакам дають людські імена? — спитав 
Мухтар та додав: — Я не вперше чую щось смішне про 
своє ім’я: в літаку якась україночка теж мені про це 
казала ... 

Згадка про якусь україночку, нагадала Олександрі 
про причину їхньої сварки й вона напружилась та 
спитала: — А у вас називають собак людськими 
іменами? 

— Я знаю такі арабські імена собак: Сенді, Джек, 
Боббі, Макс, Лулу, Рекс, Щастило ... — почав Мухтар, а 
Олександра засміялась та перебила його: — Нашого 
кота звуть Щасливчик. 
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— Наші коти тільки м'явкають, а ваші ... — сказав 
Мухтар та подивився на Щасливчика, який улігся на 
диван та заплющив свої великі очі. 

— Так, наші коти особливі! — погодилася 
Олександра, а Мухтар здивовано спитав: — У вас, що, 
не один такий? 

— Що сьогодні на обід? — спитав ще один, на цей 
раз рудий кіт, який вийшов зі спальні та сонно 
попрямував до дивану, де валявся Щасливчик. 

— Це Туманний Кіт, він теж розмовляє, — 
попередила Олександра. 

— Олександра, кого ти привела, у нього темне 
нутро, — сказав Туманний Кіт, який ґрасував місце під 
собою. 

— Його привів Щасливчик, — сказала 
Олександра, бо слова кота, попри правду, здалися їй 
недоречними в присутності гостя. 

— Не думав, що він осліп на обидва ока, — сказав 
Туманний Кіт, а Щасливчик вирішив краще промовчати й 
Олександра була йому вдячна за цнотливість та 
стриманість. 

— У мене не має до тебе якихось негативних 
відчуттів, — сказав Мухтар та признався: — Я дотепер 
тебе кохаю й хочу запропонувати тобі руку та серце. 

Він став на коліна та витягнув з кишені коробочку 
з обручкою та спитав: — Ти вийдеш за мене заміж? 

— Хто тут тебе сватає? — спитав юнак в трусах, 
який вийшов зі спальні та здивовано глянув на гостя. 
Мухтар зрозумів, що запізнився, бо Олександра вже 
вийшла заміж, тому піднявся та сказав Олександрі: 
«Пробач!» — а потім швидко вийшов із хати. Він біг до 
переїзду, а коли побачив якийсь автомобіль, що виїздів 
з містечка, то став перед ним, як вкопаний, а автомобіль 
поїхав на загальмованих колесах по снігу, як на санках. 



Реплікація перша. Мухтар 
 

14 

— Ідіот! Я мало тебе не задавив! — крикнув водій, 
коли відкрив вікно, а Мухтар сунув йому сто євро та 
сказав: — Вивези мене з цього міста. 

Гроші зупинили гнів водія, а коли він глянув на 
Мухтара та зрозумів, що людині припекло, то без 
розмови взяв папірець та сказав: — Сідай! 

Їхали мовчки, бо Мухтар не бажав ділитися 
думками, а водію було не до теревенів, бо розквашена 
мокрим снігом дорога була гидка, як і те, що творилося в 
душі Мухтара. 

*** 

Планета Джері знаходиться на відстані сто 
п’ятдесят мільйонів шан 2  від своєї зірки, яку вони 
називають Теплою Радістю. Джері – квітуча планета 
створена для красивого та довгого життя, але, як 
завжди, кожна гарна річ має якусь ваду. Джері теж не 
без цього та недолік не в ній самій, а в істотах, що її 
населяють, бо вони аж надто швидко розмножуються. Ці 
істоти називають себе гманами, а розмножуються раз 
на оберт планеті навколо Теплої Радості. Треба сказати, 
що й спосіб розмноження гманів досить цікавий: мало 
того, що істоти не мають статі та ще й розмножуються з 
допомогою інших живих істот, будь-то якась тварина, чи 
якийсь злак, чи звичайний гриб.  

То як приходить пора гману поділитися своїм 
генетичним кодом, то він встромляє свій зрілий твердий 
гресь3 в щось живе та вприскує свої генетичні ланцюжки 
в жертву, які досить скоро налаштовують чужий організм 
на існування у свою користь. Через те, що гмани 

                                                           
2  шан — міра відстані, дорівнює 986 метрів 96 
сантиметрів та 4 міліметри. 
3  гресь — орган розмноження, має тверду оболонку в 
якій знаходиться генетичний матеріал. 
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відчувають у цей момент ейфорію, то гресь 
відламується та залишається в жертві, а на наступний 
рік гресь знову відростає. Добре, що у гманів пора 
дозрівання гресів у різний час, бо тоді б все живе на 
планеті Джері одномоментно загинуло б. Раніше, до 
пори Рекреації, більші гмани, за відсутності живих істот, 
запліднювали менших гманів, що зменшувало їх 
популяцію. В пору Рекреації деякі племена гманів 
домовились між собою, що не будуть запліднювати 
когось зі свого роду і за це дійство винний отримував 
смерть, а вже потім всі племена гманів це підтримали та 
на запліднення гмана накладалося табу.  

У зв’язку з цим пора Рекреації дала поштовх для 
розмноження різних живих видів на планеті Джері. Вона 
перетворилася на квітучий оазис серед інших планет, 
але розмноження гманів все одно відбувалося досить 
швидко, що спонукало гманів до технічного розвитку 
суспільства у напрямі освоєння сусідніх планет. Дату 
Першого Великого Переселення пам’ятає кожний гман і 
вона відзначається, як велике свято. Досить скоро всі 
планети навколо Теплої Радості були освоєні та постало 
питання добратися до інших зірок, коли вчені відкрили в 
Космосі точки реплікації.  

Зазвичай, канали реплікації створюються за 
допомогою кільця реплікації 4 , але у Космосі існують 
хаотично розташовані природні канали, що блукають у 
Всесвіті. Завдяки такому каналу реплікації поблизу 
планети Тихий Світ у системі Тепла Радість гмани 
дісталися до розвинутих цивілізацій. Гмани завжди 
дотримувались одного правила, коли з’являлися на 
якійсь планеті: не чіпали основний розумний вид, а 

                                                           
4  станція реплікації — пристрій для переміщення між 
світами. 



Реплікація перша. Мухтар 
 

16 

розмножувалися завдяки менше розвинутих тварин чи 
рослин. Така тиха експансія давала можливість 
закріпитися на планеті, а потім стати основним видом. 

Гман Нове Зерно, який з’явився на світ з 
зернового поля планети Аббіб зірки Твух проживав на 
цій же планеті та мав її за стару батьківщину, а планету 
Джері знав тільки по їстівній картинці, яку дарують 
кожному гману, коли у нього дозріє перший гресь, щоб 
він відчув смак джерела, звідки прийшли гмани. У 
Нового Зерна був свій шматочок землі у комуні Стодола, 
де він проживав, а коли там спав, то пускав коріння у 
землю по давній звичці, щоб трохи поживитися. 
Доводилося обходитися дрібницею та мріяти про якусь 
смачну плоть, бо ресурсів на планеті Аббіб залишилося 
мало, а жити треба. Що цікаво, гмани, в залежності від 
ресурсів, могли бути маленькими істота, що харчуються 
з поля, як зараз, а при надлишку харчових ресурсів 
ставали гігантами.  

Звісно, що гманам його Поля, а він був його 
керівником, хуром, не дуже подобалося така ситуація і 
вони нарікали Новому Зерну за його безініціативність, а 
деякі нетерплячі погрожували, що переоберуть його, бо 
зовсім скоро почнеться новий Посів. 

Істота, що з’явилася на Полі Стодоли, була надто 
велика в порівнянні з гманами й Нове Зерно з 
задоволенням подумав, що з’їсти цю істоту, то справа 
одного дня, поки зірка Твух сховається за горизонт. 
Проте істота, що летіла над полем, не торкалась його, 
але якось визначила, що він, Нове Зерно, тут головний, 
тому завмерла над ним та розглядала гмана своїми 
великими очима. Гман простягнув свою лапу, яка 
витягнулася та доторкнулося до кінцівки істоти, що 
зовсім не злякалася Нового Зерна, а, навпаки, 
простягнуло назустріч свою лапу. Нове Зерно відразу 
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пустив у тіло істоти свої шипи, щоб отруїти її, але був 
розчарований, бо шипи не змогли проштрикнути шкіру. 
Ця дивина не сподобалася Новому Зерну, бо таких істот 
споконвіку не існувало в Космосі, то, можливо, ця істота 
– хижак, якому гмани по зубах. Нове Зерно відсмикнув 
руку та спитав галактичною мовою: — Як тебе звати, 
чужинцю, та що тобі потрібно? 

— Не важливо, як мене звати, бо я хочу віддати 
вам планету, — сказала істота, а Нове Зерно спитав: — 
Ти віддаєш свою планету нам? 

— Не свою, а чужу, — відповів Не Важливо та 
додав, щоб запобігти новому запитанню: — Коли 
планета буде ваша, ви віддасте мені одну особу, на яку 
я вкажу. 

— Якщо планета буде наша, то чому я повинен 
щось віддати тобі? — не згодився Нове Зерно. 

— В інакшому випадку я спалю вас, як оцей 
клаптик поля! — сказав Не Важливо, а з кінчика його 
руки вирвався потужний струмінь вогню, який випалив 
круглу дірку в Полі. На почорнілій землі корчились в 
передсмертній судомі пару десятків тіл гманів. 

— Добре! Добре! — поспішив Нове Зерно та 
обіцяв собі, що при нагоді цей чужак, Не Важливо, 
помре болісною смертю. 

— Розбудиш мене вранці, — наказав Не Важливо 
та додав: — Ми відразу відправимося на цю планету. 
Можете там робити, що хочете, а віртуальне фото 
особи, яка мені потрібна, я тобі покажу. У тебе добра 
пам’ять?  

— Я пам’ятаю всі покоління своїх предків, — з 
погордою відповів Нове Зерно, а Не Важливо кивнув та 
приліг прямо на Поле. Десяток гманів вискочили з-під 
нього, щоб не бути роздавленими, а Нове Зерно рушив у 
самий кінець Поля, щоб зібрати жителів Стодоли на 
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раду. Чутка про те, що якийсь нахаба спалив пару 
десятків гманів, уже розійшлася по всьому Полі, а коли 
Нове Зерно витягнувся вгору серед натовпу, щоб всі 
його бачили, то почув крик у свою сторону:  

— Ганьба! Якийсь негідник нас палить, а ми, 
замість того, щоб його знищити, уклали його спати, — 
кричав Товстий Стовбур, бо давно вже мітив стати 
хуром на Полі. Нове Зерно вислухав Товстого Стовбура 
та зробив паузу, щоб всі чекали його відповіді, а вже 
тоді поважно сказав: — Ти, Товстий Стовбур, лежав на 
боці та хропів, коли гинули наші товариші, тому заткни 
свою пельку та слухай, що кажуть важливі люди, — 
Нове Зерно знову зробив паузу, а коли вона досягла 
напруженої тиші, то додав: — Це я був там та спинив 
цього ворога, щоб він не спалив усе Поле! Це я, а не ти, 
дурний Товстий Стовбур, змусив ворога компенсувати 
загибель наших товаришів і він віддає свою планету нам 
на харчування. То ж завтра вранці ми вирушаємо на 
нову планету і нас чекає ситне життя.  

Гмани у захваті зашелестіли листочками, а Нове 
Зерно додав: — Наїдайтеся і форма, яку ми маємо 
зараз, для нас уже не важлива. 

— Скільки часу триватиме подорож? — спитав 
хтось і Нове Зерно відповів навмання, бо й сам не знав:  

— Довго! Коли будемо подорожувати, то краще 
прийняти форму зерна. 

«Щоб від вас не було клопоту!» — подумав Нове 
Зерно, а Не Важливо, що читав його думки, посміхнувся 
та задоволено заснув, але застебнув наглухо свою 
дімензіальну сіточку5. Коли він прокинувся вранці, то всі 

                                                           
5  дімензіальна сіточка — оболонка, яка дає 
можливість тому, хто нею користується, перетворитися на 
будь-що та захищає від смерті. 
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гмани вже зібралися біля нього величезною купою 
зерна. Не Важливо аж засумнівався, чи дотягне стільки 
зерна до точки реплікації, тому зробив зі своєї 
дімензіальної сіточки два мішки: в одному знаходився 
сам, бо нітрохи не довіряв гманам, а в інший засипав 
усе зерно разом з хуром, Новим Зерном. Коли він 
підійнявся над планетою Аббіб, йому довелося довго 
шукати точку реплікації, бо вона за місцеву добу 
посунулася у напрямі зірки Твух. Через те, що Не 
Важливо та величезний мішок з зерном були пов’язані, 
то спочатку всмоктало його, Не Важливо, а вже потім в 
точку реплікації затягнувся мішок, який витягнувся у 
довгу рухливу мотузочку. Координати довелося міняти 
під час переміщення, що досить складно і вони, навіть, 
зробили петлю та довелося повертатися, а вже потім 
потрапили на станцію реплікації біля Землі. Кільце 
реплікації виплюнуло їх довгою та тоненькою 
мотузочкою, яка звивалася та летіла по орбіті супутника 
Землі. 

Якщо глянути на Землю з космосу, через теплові 
окуляри, то вся північна сторона Євразії, де знаходиться 
Московія, нагадує якогось хижого горбатого звіра з 
відкритою пащекою, який хоче вкусити Україну та ніяк не 
дотягнеться. Видно, що так реагує Земля на цю 
агресивну та темну країну, бо закувала її лютими 
морозами, наче випробовує її, а темна сила, що там 
сховалася, має там криваву поживу, як страшний 
древній динозавр, охопила країну та держить її в 
залізних обіймах. Той древній звір вже давно мав 
сконати та відпустити зі своїх лап свідомість тих людей, 
бо вже усі сусіди ототожнили звіра з тутешнім народом 
та поставили на них ганебну відзнаку. По всім ознакам у 
цьому році звіра чекає кінець, але передсмертна агонія 
небезпечна не тільки сусідам, але й всьому світу.  
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Не Важливо не мав теплових окулярів, хоча, з 
допомогою дімензіальної сіточки, знав про температуру 
на поверхні планети, але не малював таких яскравих 
картинок, як око супутника, що пролітав поруч та бачив 
суть, а не оманливу сріблясту снігову обгортку, що 
покрила північ планети. Не Важливо не став 
розпорошувати матеріал, а направив мотузочку в 
сторону пащеки потвори, немов, крім України, хотів 
згодувати чудовиську ще й усе зерно. Що б там не 
думав робити Не Важливо, але мотузочка стала 
повільно опускатися до Землі, а якщо точніше, то 
падати. Вони зробили два кола навколо Землі, бо Не 
Важливо не збирався швидко спуститися та спалити всіх 
гманів. Коли вони зависли над сходом України, Не 
Важливо відкрив дімензіальну сіточку і зерно 
посипалося вниз. Особливо багато зерна Не Важливо 
скинув у Києві та на півдні, в Крижополі, а все, що 
залишилося, розсипав на заході України. 

«Тепер побачимо, як ви з цим впораєтесь!» — 
подумав Не Важливо та хижо посміхнувся, наче нагадав, 
що на місце здохлого ворога може прийти новий, ще 
більш небезпечний.  

*** 

Вони застряли майже біля Вапнярки, бо водій їхав 
якраз туди. Роз'їжджену дорогу не встигли розчистити, 
то автомобіль занесло в кучугуру, де він і застряв. Водій 
дав лопату і Мухтар став несамовито кидати сніг у 
сторону, бо треба всю накопичену внутрішню негативну 
енергію викинути геть, щоб трішки заспокоїтися. Те, що 
Олександра проміняла його на якогось голого придурка, 
боляче пекло та принижувало Мухтара у своїй 
самооцінці, а ще тримав себе за бовдура, бо повірив, що 
його, після цілого року розлуки, хтось чекає. Майже 
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відразу у свідомості Мухтара сталася переоцінка 
жіночих чеснот, яка з Олександри перенеслася на всіх 
осіб протилежної статі. Водій, який майже весь час 
мовчав, подивився на його похмуре обличчя та 
впевнено сказав: — Не журись! Знайдеш собі ще кращу!  

Мухтар на його слова тільки скоса глянув та криво 
посміхнувся, бо не знайдеш у пустій шкатулці того, чого 
там немає та ніколи не було.  

Розпалений роботою, Мухтар розстібнув свою 
куртку та підставив до неба своє обличчя, на яке лагідно 
лягали холодні сніжинки, які танули та змочували щоку, 
наче запізнілі сльози. Сніжинкам плакати хіба що за тим, 
що скоро зима закінчиться, а Мухтару це зовсім не 
потрібно, бо водій таки правду сказав, що на шляху 
Мухтара ще буде багато жінок і, можливо, якась із них є 
та єдина, призначена йому Богом. При згадці про Бога у 
Мухтара спрацював якийсь вимикач, який хотів йому про 
щось нагадати, але не знайшов цього в голові, неначе її 
перед цим очистили від зайвого.  

Автомобіль таки вирвався зі сніжного полону і 
водій виглянув у вікно та задоволено бібікнув Мухтару, 
щоб йшов у кабіну, коли той відчув, як щось йому впало 
за воріт куртки та прокотилося холодним по спині, а 
потім боляче укололо. Мухтар покрутився та потягнувся 
рукою до місця уколу, бо то міг бути якийсь камінчик з 
дороги, чи якась тріска, але біль відійшов та нічого з-за 
пазухи не витрусилося, тому він перестав сіпатися та 
поліз у кабіну. Хоча нічого особливого не сталося, але 
Мухтар почувався себе якось дивно: чи то від того, що 
трохи попрацював, чи то від стресу, який раніше 
отримав, а може вся справа в руйнуванні моральних 
засад, яких дотримувався Мухтар і які в одну мить 
зруйнувалися в Крижополі. Проте, на диво, всі тривоги 
досить скоро відійшли на другий план та стали такими 
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далекими, наче до Мухтара не мали відношення. Цей 
стан його душі сподобався Мухтару і він весело дивився 
на сніг, що падав з сірого неба, та на дорогу, яка вела 
кудись у темну даль.  

Водій звернув з основної траси та поїхав по якійсь 
лісовій дорозі, яка досить скоро завела у якісь хащі. Це 
анітрохи не збентежило Мухтара та водія, бо вони 
поводилися спокійно та звичайно, немов виконували 
зручну роботу. Коли автомобіль загруз у великій 
кучугурі, водій повернув ключ запалювання та зупинив 
машину. Мухтар та водій непорушно сиділи в машині та 
безглуздо дивилися в переднє вікно автомобіля, яке 
потроху замітав сніг. Мухтар, який трохи скосив зір та 
дивився на водія, побачив, як у того з лоба з’явився 
якийсь пагінець, потім другий та третій, які потягнулися 
до вікна. Мухтар відчував, як він проростає вниз через 
сидіння, а потім через метал підлоги кабіни, який 
проривається легко, мов папірець, а далі тягнеться 
через сніг до замерзлої землі, яка, під дією корінців 
Мухтара, розсувається, немов пісок.  

Досить скоро все стає неважливим, хоча зовсім 
близько виникають дивні тіні, а звідкись здалеку чується 
чийсь голос, який наполегливо його кличе: «Мухтар! 
Мухтар!» — але це так несуттєво, що він із 
задоволенням вимикає слух та зір, які не несуть ніякої 
потрібної інформації та заважають спати. Спати, ось 
основне, що варто уваги й Мухтар засинає, а в голові 
виникають яскраві фантастичні картинки, які захоплено 
розглядає Мухтар, і ніяка дійсність їх не варта, бо вона 
тільки заважає задоволенню. Ця дійсність торкається 
його та кричить: «Не спи! Не спи!» — та хто ж її буде 
слухати у цьому прекрасному, ласкавому та приємному 
сні, котрий пропонує глибше занурення туди, де ніхто не 
заважає, де існує тільки тиша та спокій. Мухтар вимикає 
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всі тактильні подразники та поринає у мертвий та вічний 
спокій. 

*** 

На фронті настала тяжка пора – московіти 
оскаженіли, неначе всіх покусали злі оси у цю холодну 
пору, та нахабно стріляють попри всілякі угоди, бо в 
кремлі, після смерті Плутіна, як в лігві пацюків йде 
смертельна боротьба за крісло. Звичайно, для України 
було б краще, якби загнані в куток пацюки билися за 
місце в мавзолеї, то українці побудують їм новий 
мавзолей, щоб всім вистачило місця. Що-що, а українці 
вміють та люблять працювати, то збудують 
вороженькам такий меморіал, що всі фашисти-москалі 
будуть битися за ті місця та стрілятися, щоб там лягти.  

Про таке думав Максим Козак, який зовсім не той 
Козак, що тягне руку за московітів та зганьбив таке 
славне прізвище не тільки собі, а й усім його носіям в 
Україні. Максим Козак – це козак-доброволець, що вже 
сім років воює з московською ордою, а кінця війни не 
видно. Один президент обіцяв закінчити цю війну за 
неділю та не дотримав слова, бо та війна вже йде 
роками, а новий теж обіцяв мир, досить йому заглянути 
в очі Плутіна, та теж збрехав, бо в тих мерзенних очах 
завжди буде смерть, хто б там не був на царському 
кріслі. Видно, що тій землі здавна пороблено, що там 
нічого доброго не росте та ніколи й не виросте, бо ґрунт 
тамошній весь просякнутий кров’ю. 

Попри все, Максим найкраще відчував себе на 
фронті, бо в короткі приїзди додому, до мами, він, коли 
виходив в місто, відчував себе чужим серед людей, які 
поводилися, неначе цієї війни й не було. Тож одна була 
втіха зустріти когось з побратимів та поглядати на веселі 
обличчя, які не сховаєш за медичною маскою, згадувати 
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фронт та діла криваві, які іноді виринають у сні та не 
дають спати до ранку. Те, що іноді трапляється в душі 
воїна, зрозуміють тільки ті, хто був на фронті. 

Куля мляво дзьобнула в цегляний стовп, який 
залишився від колись гарної хати й Максим машинально 
пригнувся, хоча в нього вже не було того страху, як по 
першій порі, коли лякався зайвого звуку. Чи то осколок 
цеглини відлетів від стовпа, чи якийсь камінчик, але 
Максим відчув, як щось холодне торкнулося неприкритої 
шиї та боляче штрикнуло, то він зняв рукавичку та 
намацав там щось тверде, яке стало пручатися із 
пальців. Він підніс його до обличчя, та побачив дивну 
довгу зернину, з одної сторони якою вже виліз пагінець 
та дивно ворушився. «Який ти нетерплячий! На мені ти 
виростеш після моєї смерті, — по-доброму сказав 
Максим, — та ще невідомо, скільки до цього чекати». Він 
простягнув руку на бруствер та встромив зерно в 
холодну землю, щоб воно весною проросло та щось там 
з нього виросло. 

Максим взяв бінокль та став вдивлятися на 
недалекі окопи московітів, які, присипані снігом, 
відрізнити може тільки натреноване око. В одному місці 
щось заворушилося та з’явився пар від дихання, то 
Максим припав до гвинтівки та став дивитися через 
приціл. Якийсь п’яний ідіот виліз з окопу та йшов у 
напрямі засідки Максима. «Я тебе не просив це робити!» 
— сказав про себе Максим та прицілився прямо в голову 
ворога. Коли пролунав постріл, він встиг побачити, як на 
лобі дурня з’явилася чорна пляма, та відразу сховався, 
щоб його не помітили, а потім перебіг лівіше, на нове 
місце, яке приготував заздалегідь. 

— Що трапилося? — прибіг його напарник 
«Суховій», якому позивний дали за його високий ріст та 
худорлявість. Максим підняв руку та спинив розмову, а 
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потім знову глянув у бінокль. Його здивуванню не було 
меж – підстрелений ним московіт спокійно йшов далі у їх 
сторону, а його обличчя було все в крові, яка текла на 
білий маскувальний халат та червоною плямою 
забруднила груди. Максим взявся за рушницю, та знову 
прицілився, тепер уже в груди, якраз посередині 
кривавої плями. Постріл відкинув московіта назад, а 
Максим забув звичне «сховатися», дивився у приціл 
гвинтівки та бачив, як прострілений ним ворог прямує й 
далі в сторону їх окопів. Навіть більше: ще один московіт 
виліз на бруствер та пішов у їхню сторону. Максим 
вистрелив йому в груди та бачив, як ворожий вояка 
хитнувся, а потім, як зомбі, пішов у сторону їх окопів. 

— Що ж це твориться? — сказав Максим та 
повернувся до «Суховія», який теж поводився якось 
дивно: вирячив очі та закрутився в окопі, наче щось 
роздивлявся, а потім поліз з окопу та пішов у сторону 
ближнього лісочка. 

— «Суховій», ти куди? — крикнув Максим, бо 
зрозумів, що той злякався та тікає. В цю ж мить він 
почув постріли з ворожого автомата, а на маскхалаті 
«Суховія» з’явилися аж три чорні відмітки. «Влучно 
стріляє супостат!» — зло подумав Максим та побачив, 
що «Суховій» тільки похитнувся вперед, а далі пішов та 
не звертав уваги на рани.  

— Пригнись! — крикнув йому Максим та «Суховій» 
наче не чув, а вперто йшов у сторону лісу. 

«Ну, я вам віддячу!» — подумав Максим та взявся 
за свою снайперську гвинтівку. На його подив, московіти 
здуріли та лізли з окопів вперед, видно вирішили 
налякати психічною атакою. Максим не дуже ховався та 
став їх відстрілювати, але кляті москалі отримували 
кулю та перлися далі вперед, наче їм там намазали 
медом. Поки він відстрілював тих, що вилазили з окопів, 
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перші зомбі вже були близько біля його окопу, 
колишнього льоху біля розбомбленого будинку. 

«Точно – зомбі!» — подумав Максим, бо обличчя 
ворожих вояків вже бачив зовсім зблизька, а ще 
впевнився, що працював не дарма, бо кожний московіт 
мав смертельну рану. Поки він розмірковував над цим 
феноменом, зомбі пройшли мимо його окопу та 
попрямували далі, в сторону лісу, який був справа від 
колишнього садового товариства. 

«Що вони забули у тому лісі?» — подумав Максим 
та витягнув телефон, хоча був строгий наказ не 
користуватися телефоном на передовій. Коли відповів 
Ігор Столярчук, то Максим коротко сказав: 

— Мертві гості пруться в ліс! 
Ігор якусь мить мовчав, а потім відповів: — Не 

тільки гості, а й свої. 
— У мене теж, — відповів Максим, а Ігор сказав: 

— Чекай там, якщо щось, то дзвони. 
«Отже, справи кепські», — подумав Максим, бо 

щось у світі трапилося гірше за той «Ковід». «Невже 
знову московіти придумали якусь хворобу, щоб знищити 
світ та й самі захворіли?» — розмірковував Максим та 
вирішив сходити в той ліс, щоб глянути, що там 
твориться. Він ховався за розбиті будівлі та добіг до 
краю садового товариства, а там зробив марш кидок та, 
захеканий, опинився в кущах на узліссі. Макксим тримав 
перед собою гвинтівку, тихенько йшов вперед та 
ховався в тіні дерев, але ніде тих солдат не бачив. 
«Куди ж вони ділися?» — бідкався Максим та крутив 
головою у всі боки – зомбі кудись зникли. Він глянув на 
дерево, біля якого ховався та мало не закричав: з 
гущавини на нього дивилися чиїсь очі. 

Серце мало не вискочило із грудей, але Максим 
не втік, а виставив перед собою гвинтівку та й зомбі 
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виявився зовсім не страшним, бо сидів у гущині та тільки 
зиркав звідти мертвим поглядом. Проте, коли Максим 
краще придивився то вжахнувся ще більше: із тіла 
московіта випиралися гілки дерева з зеленими 
листочками, а саме тіло перетворилося на якогось 
потворного хижака з величезними лапами із пазурами, а 
із пащі стирчали ікла. Максим оглянувся та ще раз 
вжахнувся, бо тільки зараз побачив, що дерева навкруги 
мають зелені листочки й це зимою у двадцятиградусний 
мороз. «Треба звідси тікати!» — підказав інстинкт і якраз 
вчасно, бо одне з густих дерев заворушилося і звідти 
з’явилася морда звіра, яка облизнулася, коли побачила 
Максима та стала видиратися з дерева. 

Максим щодуху побіг та почув, як звір рикнув та, 
мабуть, побіг за ним. Максим не став оглядатися, а 
мчався вперед, як якась лань, чи благородний олень. 
Він вискочив на узлісся та почув ззаду близький рик 
звіра, хекання та рипіння снігу, тому відчайдушно побіг у 
сторону свого окопу, наче той зможе його боронити від 
хижака. Він зробив декілька великих кроків до чиєїсь 
хати без даху, як хтось його схопив і Максим 
відчайдушно закричав, але не чув свого голосу, бо цей 
хтось закрив йому рота долонею та тихо сказав:  

— Мовчи! 
Максим побачив Ігоря Столярчука, свого 

командира, та зрадів, а той відсунув його за спину, а 
взявся за автомата та чекав на звіра. Максим виглянув у 
вікно та побачив, як звір зупинився та нюхає слід. 
Шматки одягу якогось московіта стирчали на гілках, які 
ще не зникли, а, як бачив Максим, утягувалися в тіло 
звіра. Звір не став бігти вперед, а спритно плигнув на 
стіну та по ній легко пішов до них, то Максим торкнув 
командира та показав вгору. Як тільки морда звіра 
з’явилася над стіною, Ігор випустив чергу з автомата, а 
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звір гепнувся в середину хати. Коли вони заглянули в 
вікно, то здивовано побачили, що рвані рани на голові 
звіра затягуються, а він, коли вони впали йому в око, 
відразу кинувся в їх сторону. Вони без команди 
помчалися від звіра, а потім Ігор зупинився та наказав:  

— Біжи, я його зупиню! 
Максим побіг та не втерпів, бо глянув назад та 

побачив, як звіра охопило полум’я, але, попри це, він 
кинувся на Ігоря і вони покотилися вогняною кулею по 
вузькій дорозі між дачними будинками. Максим побачив, 
як із вогню вийшов Ігор та нерівною ходою попрямував 
до нього, а скоцюрблений звір догорав тремким 
полум’ям на снігу. Коли Ігор уже підійшов до Максима, 
той побачив, як звір став ворушитися у полум’ї та 
показав пальцем: — Дивись! 

Ігор оглянувся на здивовано сказав: — Живуча 
потвора! — та пішов назад. Що дивно, потвора 
виявилася розумна, бо струсила на сніг останні гілки, що 
горіли, та спроквола потрусила назад, в сторону лісу. 
Ігор не став її доганяти, а повернувся до Максима та 
сказав: — Сховайся, а я подзвоню побратимам. 

Він став надзвонювати знайомим командирам і з 
кожним дзвінком його обличчя невдоволено хмурилося. 
Потім він подзвонив до себе додому, до своєї дружини, 
Люди, та наказав тримати дімензіальну сіточку 
закритою. Ігор задумався та сказав Максиму: 

— Мені здається, що наша війна закінчилася! 
— Як? — не зрозумів Максим. 
— Ти бачив цю тварюку. Звичайна людина не 

здатна її подолати. А із розмов з побратимами я 
зрозумів, що ці потвори всюди. Вони якимось чином 
потрапляють в людину, яка потім перетворюється на 
звіра. Ти сам бачив, для них не має значення, хто ти: 
московіт, чи українець. Мені здається, що вони 
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використовують будь-яку живу істоту. Хто їх випустив на 
Землю – невідомо, то найкраще для кожного зараз – 
захищати свою родину. Тому їдь додому, а я полечу в 
Дніпро. Хочеш, підвезу тебе до Дніпра? 

Максим кивнув, бо зараз саме безпечне місце – 
біля Ігоря, котрий підхопив його однією рукою, як якийсь 
клунок, та знявся в повітря. Максиму аж дух захопило 
від висоти, а ще він страшенно боявся, що Ігор його 
відпустить. Вони вже підлітали до Дніпра, коли Максим 
побачив попереду якусь темну крапку. 

— Там щось летить? — нагадав він Ігорю, а той 
відповів: — Бачу! 

Досить скоро душу Максима охопив жах, бо їм 
назустріч летів якийсь величезний чорний птах, схожий 
на ворона. 

— Це не те, що я думаю? — розгублено спитав 
Максим, а Ігор твердим голосом відповів: — Мовчи та не 
подавай голосу! 

Він трохи ухилився від курсу, щоб розминутися з 
птахом, але той полетів навперейми. Коли птах був 
зовсім поруч, Ігор відпустив Максима і той з криком 
полетів вниз. Птах кинувся за Максимом і його широко 
відкритий дзьоб вже намилився відірвати Козаку голову, 
коли раптом звір зупинив падіння, а потім розділився 
надвоє, перекинувся та полетів униз. Максиму було не 
до цього, бо він у все горло кричав та чекав миті, коли 
гепнеться об землю та перетвориться на кривавого 
млинця.  

Раптом хтось, як блискавичний шуліка, кинувся 
униз і Максим впізнав Ігоря, який при самій землі 
підхопив його, приземлився та поклав біля дерева, а 
сам кинувся вгору та кинув коротке: — Я зараз 
повернусь. 
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Максим бачив, як дві половинки птаха знову 
з’єдналися та кинулися на Ігоря, який зробив петлю в 
небі, а потім відрізав голову птаху та спалив її у полум’ї. 
З тіла птаха вилізла ще одна голова, і він знову атакував 
Ігоря, але той посік птаха на частинки та палив їх, як 
клаптики паперу. Максим помітив, що птах 
відновлюється, але з кожним разом стає меншим, тому 
радісно вітав Ігоря, коли той знову пошматував птицю та 
став палити частинки. Видно, звір зрозумів, що Ігор 
погана здобич, тому почав тікати, а командир підлетів до 
Максима та з льоту його підхопив. Вони полетіли так 
швидко, що одяг мало не рвався, та Ігоря зрозуміти 
можна, бо він боявся за свою дружину. 

«Добре, що не всі потвори перетворилися в 
птахів!» — подумав Максим, бо з повітря атакувати 
людей набагато простіше та все видно. Ігор, який теж 
спостерігав довкола, про це не думав, бо швидко летів 
до свого дому і на це була своя причина: його люба 
Люда була вагітна! Він би не хотів, щоб вона натрапила 
на таких хижаків, з якими довелося воювати йому, тому, 
коли вони опинилися на балконі квартири, відразу 
пройшов крізь скло та кинувся у спальню. 

Люди там не було! 
Він заглянув у іншу спальню, де жив його 

зведений брат, Нестор, але там теж нікого не було! 
«Я ж казав їй закрити дімензіальну сіточку, а вона 

кудись повіялася!» — в розпачі подумав Ігор та сказав 
Максиму: — Сиди тут та не рипайся! Двері стальні та 
надійні! До вікон не підходь, а я пошукаю Люду!  

Він вистрибнув через закриті балконні двері та на 
хвильку завмер у повітрі, щоб кинути симпоти6 та знайти 

                                                           
6  симпоти — органи відчуття у сутностей, які мають 
дімензіальну сіточку. 
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дружину. З облегшенням зрозумів, що вона зовсім поряд 
в кафе за рогом, тому з висоти шугнув вниз, аж сніг з 
підвіконня зрірвався від вітру, та полетів навздогін. 
Приземлився біля входу, хоча загруз у снігу і як був у 
військовому бушлаті з автоматом напереваги, так і 
зайшов у кафе. Офіціант біля барної стійки вилупив очі 
на нього, бо не розумів, що треба озброєному 
військовому в кафе, та відразу налив чашечку кави, 
може військовий хоче погрітися. Ігор не звернув на нього 
ніякої уваги, бо побачив Люду, яка безпечно сміялася 
поряд з дівчиною та якимось чоловіком, що, ймовірно, 
розказував анекдот. Очі Люди зустрілися з очима Ігоря і 
вона відразу напружилася, бо побачила його 
стривожене обличчя. Він посміхнувся та махнув їй 
рукою, щоб вона не хвилювалася, але Люда зрозуміла, 
що щось сталося, та відразу піднялася з крісла. Її живіт 
виразно випнувся з-під шубки, а Ігор, попри тривожну 
звістку, зашарівся від задоволення. 

— Що сталося? — спитала Люда, а Ігор відповів:  
— Поки що нічого, але нам якнайшвидше потрібно 

додому. І своїм друзям рекомендуй закритися дома та 
поки не висовуватися. 

Попри те, що вона нічого не зрозуміла, Люда 
сказала своїм друзям, щоб вони якнайшвидше йти 
додому. На їх питання, що сталося, вона відповіла:  

— Я і сама не знаю, але якщо про це сказав мій 
чоловік, то це дуже серйозно. 

Чоловік, з яким Люда сиділа за столиком, 
скептично сказав: — Напевне, ваш чоловік мене 
приревнував, хоча у мене є кохана жінка, — він 
повернувся до подруги Люди та з задоволенням 
посміхнувся. 
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— Нам нема коли, — сказав Ігор та підхопив Люду 
на руки, а її друзям жорстоко сказав: — Якщо ви за 
хвилину не будете дома, вас чекає смерть. 

Він прямо з порогу кафе злетів, попри те, що його 
бачили перехожі, які зрозуміли його політ, як якийсь 
трюк. Коли вони опинилися на своєму балконі, Максим 
уже відчинив двері та впустив їх у хату. Люда, яка тільки 
чула про Максима, але не бачила на власні очі, 
здивовано розглядала маленького чоловічка у військовій 
формі та ще й з великою, як на нього, гвинтівкою. 

— Знайомся, це Максим. Подзвони Олександрі та 
скажи їй, що на Землі з’явилися жорстокі звірі, напевне, 
іншопланетні, тому хай тримає свою дімензіальну 
сіточку замкненою. А ми з Максимом забарикадуємо всі 
наші вікна. 

Люда, здивована повідомленням Ігоря, 
подзвонила дочці, яка сприйняла розповідь про диких 
звірів спокійно та спитала: — Мамо, ти захищена?  

— Так, Ігор з Максимом будує барикади коло вікон 
квартири, — відповіла Люда та почула, як Олександра 
зітхнула в телефон та сказала: — Ігор знає свою справу. 
Тримайтеся, а я, коли розберусь, підлечу до вас. 

Олександра ще не зовсім отямилася від зустрічі з 
Мухтаром, як мама ошелешила її якимись хижаками. 
Вона повернулася до Іджі, який так і стояв у трусах, бо 
спросоння не втопав, чому гість так рвонув з хати. 

— Що трапилося? — спитала Даша, сестра 
Олександри, яка теж виповзла зі спальні, де вони 
порізно спали: вона на розкішному ліжку, а Іджі тулився 
на вузькому дивані. 

— До Олександри сватався якийсь хлопець, 
видно з місцевих, але вона йому відмовила. — відповів 
Іджі та спитав у Олександри: — Ти його не любиш?  
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— Я йому не відмовила! — сердито відповіла 
Олександра та пояснила: — Коли ти тут світив трусами, 
Мухтар подумав, що ти мій чоловік. 

— Проґавила ти свого хлопця, — сказала 
Валентина Степанівна та порадила: — Дожени його та 
поясни непорозуміння, а там як буде! 

— Точно, бабуся! — сказала Олександра та 
наділа шубку, бо зимою літати дуже холодно. Вона була 
вже біля порогу, коли Валентина Степанівна спитала:  

— Про яких хижаків казала тобі мама? 
— На Землі з’явилися якісь іншопланетні хижаки. 

Іджі та Даша, прикриєте бабусю та котів, а я розберуся з 
Мухтаром та повернуся. 

Вона щезла за дверима, а Іджі так і не зрозумів, 
про який хижаків йде мова, тому пішов, перш за все, 
вмиватися. Даша, на всякий випадок, витягла свого 
меча та стала його точити поглядом, а Туманний Кіт 
надіявся зайняти тепле місце, яке пригрів Щасливчик, 
тому торкнув його вбік та сказав: — Щасливчик, 
Олександра сказала, щоб ти зловив цих звірів ... мишей 
.... Щасливчик почув останні слова, то відкрив одне око й 
спитав: — Де ти бачив у нашій хаті мишей? Чи ти знову 
вкрав у нашої бабусі валер’янку та мариш? 

Олександра, коли вийшла надвір, розпустила 
симпоти у різні боки та стала шукати Мухтара, але, на 
свій подив, не знайшла. «Куди ж він подівся?» — 
спитала саму себе та відповіла: «Звісно, що до Києва!» 
Вона злетіла в повітря та взяла напрям в сторону 
Бершаді, бо звідти ближче всього до Умані, а тоді в Київ. 
Попри її наполегливість, симпоти бродили по дорозі та 
нічого не знаходили. Щоб не розпорошувати увагу, вона 
швидко полетіла по дорозі та заглядала симпотами в 
автомобілі, бо не буде ж Мухтар йти в Київ пішки. 
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По дорозі все виходило гарно, а коли вона 
потрапляла в якесь село, то ставало складніше: 
довелося перебирати все селище та опускатися аж до 
димарів будинків від яких несло не тільки димом, але й 
запахом обідів. Попри ці незручності, вона добралася до 
невеликого міста Бершаді на річці Дохні, де трошки 
застряла, бо людині загубитися в ньому зовсім просто. 

«Чому ж від нього нема сигналу?» — дивувалася 
Олександра та жахалася догадки – він вже мертвий, а 
мертвих бачить тільки бабуся Морті. Вона, навіть, 
подумала, що треба пошукати її, а потім згадала, що 
вона, разом з батьком, Васею, та його дружиною, Фате, 
вирушили додому, на планету Аре, а їх дочка Даша, 
сестра Олександри, залишилась на Землі. Цьому 
передувало те, що Олександра стала Творцем цього 
Всесвіту, а сестра, Даша – її правою рукою та самою 
рідною та близькою людиною.  

А потім їй спало на думку, що вона помилилася і 
Мухтар прямував зовсім не в Умань, а в Вінницю, звідки 
зовсім легко податися чи в Київ, чи, навпаки, на захід, в 
європейські країни. Вона завмерла свічкою над річкою, 
яка вкрилася кригою та снігом, а на ній, чорними 
цятками, сиділи рибаки. Дехто з них сприймав 
Олександру, як дрон чи коптер, особливо тоді, як вона 
майнула на захід. Вона знов почала від Крижополя та 
стала перевіряти кожний автомобіль. Сніг кружляв у 
повітрі та сипався зверху на Олександру, а ті сніжинки, 
що її минали, опускалися на засніжений ліс поряд з 
дорогою, який перетворився на білу пожмакану вату та 
тягнувся без перерви до рівного засніженого поля, а 
потім перекидався на селище Вапнярку, в якому 
складніше все сховати під пухнастою білою ковдрою. В 
селищі ніяких слідів Мухтара вона не виявила, 
пройшлася, як комбайн восени, по полю та шукала свого 
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друга, але не знайшла та подумала, якого біса він 
подався в ліс. Він же не самогубець, щоб покінчити 
життя, бо йому, бачте, здалося, що вона вже одружена. 
«Можливо, що він мене так кохає, що здатний на таку 
дурницю!» — зашарілася Олександра та стала повільно, 
але пильно, перевіряти ліс.  

Автомобіль вона знайшла зовсім випадково, та й 
то тому, що пролітала між ним та сонцем, яке, немов 
спеціально, раптом вискочило поміж сніжних хмар та 
утворило чарівну картину: зверху сиплеться сніг, що 
іскриться під променями сонця. Автомобільне скло, яке 
відзеркалило сонце, вона сприйняла, як сніжинку, а вже 
потім, коли замружилася та придивилася, то зрозуміла, 
що це скло. Олександра опустилася нижче, але не стала 
на ноги, бо відразу б провалилася в кучугурі, а зависла 
поряд з вікном та заглянула всередину автомобіля. Це 
було не просто, бо скло зсередини трохи промерзло і за 
ним не відразу можна розглянути, що там діється. Все ж 
таки, вона приставила око до дірочки та заглянула в 
кабіну. 

Спочатку вона нічого не зрозуміла та подумала, 
що цей автомобіль не має ніякого відношення до 
зникнення Мухтара, бо всередині кабіни побачила гілки 
дерева, яке проросло знизу через долівку. Але симпоти, 
хоча і слабенько, чітко показували, що всередині кабіни 
Мухтар. Вона попробувала відкрити двері, але не 
змогла, бо виявилося, що їх теж утримують гілки. 
Олександра не панькалася та застосувала дімензіальну 
сіточку і двері відлетіли в сторону на сніг, аж скло 
розсипалось на друзки, попри те, що воно армоване 
плівкою. Побачене вжахнуло Олександру, бо сіре 
обличчя Мухтара облямовували гілки, які росли з його 
тіла, і, навіть, прямо з лоба. «Хто з тобою таке зробив?» 
— подумала Олександра та побачила, що і водій не в 
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кращому вигляді: у нього з грудей буйно пнулися гілки. 
Тільки зараз згадалося попередження мами, але 
Олександра не так уявляла хижаків. «Може це інший 
вид іншопланетної нечисті?» — подумала Олександра 
та згадала, що вона Творець і відповідає не тільки за 
Землю. Симпоти, кинуті нею по Всесвіту, заспокоїли її, 
бо ніяких незвичних загроз не існувало. «То що 
твориться на Землі?» — подумала Олександра та 
під’єдналася до нитки Інтернету. У світі було теж 
спокійно, а коли вона продивилася на вуличні камери з 
Києва, то вжахнулася: по вулицях бігали страшні 
потвори, які хапали людей та пхали собі в пащеку. Щось 
змінилося на Хрещатику, а коли Олександра зосередила 
свій погляд, то помітила, що вздовж нього стояли ще 
два ряди нових каштанів. 

«Нащо Кличко їх так насадив?» — подумала вона 
про мера Києва, який переборщив з каштанами та 
придивилася до них. Побачене вжахнуло її вдруге, бо 
між гілками дерев вона розгледіла обличчя людей. 

Раптом, водій повернув до неї голову, на якій, як в 
оленя, кущилися гілки дерева, та глянув на Олександру 
широко відкритими очима. Вона завмерла від 
несподіванки, а водій відкрив чорного рота, який у мить 
перетворився на величезну пащеку. Вона потягнулася 
до обличчя Олександри, яка несамовито закричала та, 
від жаху, заніміла на місці. 
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Реплікація друга. Маріко 

Якщо хтось вважає, що Автор знає про те, що 
відбудеться з героями в середині роману, чи в кінці, то 
він помиляється, бо Автор дізнається про ці події хіба 
що на день раніше. Для живих осіб рухатись в часі 
заборонено Творцем, а те, що окремі особистості 
порушують дане правило – то воля Творця, який у такий 
спосіб корегує Всесвіт Автора та інші Всесвіти. Автор не 
належить до осіб наближених до імператора Творця, бо 
кому потрібні люди, які у всьому сумніваються та своїми 
думками порушують цілісність звичайної картини буття. 
Тому Автор чесно признається, що він описує тільки свій 
Всесвіт, але не має уявлення, що відбувається та 
відбудеться у вашому Всесвіті. Майбутні події в Україні 
та світі для нього такий же сюрприз, як і для будь-якої 
людини в його, чи іншому Всесвіті. Іноді, Автор заглядає 
в чужий Всесвіт, а коли бачить, як там гидко, то відразу 
повертається у свій та намагається щось змінити, щоб 
те, гидке, не повторилося у його Всесвіті. Ви ж бо 
знаєте, що паралельних Всесвітів – мільярди мільярдів, 
то випадково, якщо подумаєш по-іншому, то можеш 
потрапити в інший, чужий Всесвіт, та там і залишитися. 
Тому завжди тримайтеся свого ... Всесвіту! 

*** 

Маріко якраз йшла з ресторану бельгійської кухні 
«Le Cosmopolite», де випила перед обідом стаканчик 
пива «Дювель» та закусила його бастурмою, а дві 
пляшечки пива взяла для свого чоловіка Тарасика, коли 
це почула лемент та крики на Прорізній. Те, що вона 
побачила, ошелешило її, бо якийсь звір, гібрид мавпи, 
шаблезубого тигра та крокодила, хапав людей, ковтав їх 
та давився, а потім побіг вгору, в сторону метро Золоті 
Ворота. 
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«Що це за напасть така!» — подумала вона та 
стала командувати: — Всі розбігайтеся у приміщення, я 
з цією тварюкою розберусь! 

Народ, що повірив самозваному симпатичному 
командиру у яскраво-зеленій шубці та капелюсі з пером 
папуги, став швидко тікати в метро, музей «Золоті 
Ворота», а хто просто в кафе та тутешні крамнички, 
звідки спостерігали за героїчним дійством дами. 

Тварюка побачила, що все навкруги спорожніло, а 
залишилася якась смачна зелена дурепа, тому спокійно 
підкрався ближче та простягнув до неї свій гидкий писок, 
щоб понюхати їжу, а ця зелена потвора витягла пляшку 
пива, яку тварюка теж хотіла нюхати, та з усієї сили 
гепнула пляшкою по голові. Тварюка злетіла з копит від 
несподіванки, та потягнулася вишкіреною мордою до 
голови Маріко, яка спокійно розбила пляшку об голову 
чудовиська, а потім тим, що залишилося в руці, порізала 
обидва ока та морду, аж кров юшкою полилася на сніг, 
що вже танув. Маріко цим не обмежилась, а з 
допомогою дімензіальної сіточки розпорола тварюку на 
декілька частин та почула з усіх сторін захоплене «ура» 
та оплески. 

Коли вона глянула вниз по вулиці Прорізній, то 
побачила там ще десяток таких хижаків, тому швиденько 
крикнула: — Ховайтесь, де хто може! — та чкурнула, як 
спринтер, до входу у свій будинок, на розі якого вона 
стояла. Краєм ока Маріко побачила, що тварюка, яку 
вона пошматувала, уже майже зібралася докупи, а 
замість однієї пари очей на лобі звіра з’явилися дві. 

Вона хутко відкрила двері в під’їзд та чкурнула до 
своєї квартири, а коли зайшла, то крикнула:  

— Тарасику, я взяла тобі пива! 
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— Це добре, — сказав Тарас, хоча пиво не пив, а 
те пиво, що Маріко завжди бере йому, вона допиває 
сама. 

— Тарасику, за мною гналася якась звірюка! — 
сказала Маріко та зняла чобітки, а Тарас із кухні 
відповів: — Це погано, — та додав: — Я приготував тобі 
обід. Коли поїси, я вб’ю ту звірюку, а з її шкури зроблю 
тобі нову шубку. У мене є знайомий кушнір 7 .

 
— Тарасику, я його вбила, але він знову склеївся і 

таких звірюк надворі ціла зграя, — сказала Маріко та 
виглянула у вікно з видом на Золоті Ворота. Тарас 
відклав у сторону ополоника, яким хотів зачерпнути 
борщу у тарілку Маріко, та підійшов до неї. Він не встиг 

                                                           
7  кушнір — майстер, що вичиняє хутро зі шкури та шиє 
хутряні вироби. 
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добре роздивитися тварюк, про яких розказувала 
Маріко, як задзвенів його телефон.  

— Ігор! — пояснив він Маріко та натиснув на 
кнопку відповіді. Від почутого Тарас спохмурнів та 
сказав у телефон: — Маріко убила одного та він знову 
склеївся. 

— Що він сказав? — спитала Маріко та 
спостерігала, як тварюки, коли побачили людей у вікно, 
вищирилися та стали підстрибувати, щоб до них 
дістатися. 

— Сказав, що у них те саме, — відповів Тарас та 
нагадав: — Поки я з тобою – не бійся! 

— Чого мені боятися! — обурилася Маріко: — Я 
сама вб’ю кого завгодно.  

— Сюди б Морті, вона, своєю косою, відразу 
відправить цю нечисть на той світ! — сказав Тарас, але 
Морті, разом з Васею та Фате, подалася відроджувати 
планету Аре.  

Тим часом на вулиці творилося страшне: потвори 
хапали та шматували людей і доріжки покрилися 
кривавими калюжами, які розмазувала вода зі снігу, що 
підтанув за день. Вже вечоріло, а потвори, коли наїлися 
людської плоті, зібралися біля фонтану Термена та 
завмерли й пустили з себе гілки та коріння. Маріко, яка 
непорушно дивилася на це весь час та зовсім не хотіла 
їсти, як не запрошував Тарас, відірвалася від кривавої 
картини та спитала: — У нас бензин є? 

— Ти хочеш випити бензину? — спитав Тарас, бо 
не завбачив у цьому ніякої дурниці: його люба Маріко 
була вагітна, а у жінок у такому стані бувають дивні 
гастрономічні бажання. 

— Ні, я хочу попалити ці дерева, — відповіла 
Маріко, а Тарас виглянув у вікно та зауважив: — Разом з 
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цими деревами-тварюками ростуть каштани, вони теж 
згорять! 

— Кличко інші насадить, — відповіла Маріко, а 
Тарас, як філософ, знову зауважив: — Якщо його не 
з’їли ці звірюки! 

Проте, після своїх слів, пішов до дверей та сказав: 
— Закрийся та нікого не пускай. 
Він зник за дверима та пішов у сусідній офісний 

дім, де є підземний гараж, та знайшов у якійсь машині 
дві каністри, а бензину насмоктав з баків автомобілів, які 
сердито волали, що їх грабують. На гучне пищання ніхто 
не з’явився, бо ті люди, які сховалися в домівках, навіть 
носа не висовували, та воліли не бачити те страхіття, 
що творилося на вулицях. Коли Маріко побачила 
Тараса, який з переможним виглядом тягнув дві 
каністри, то відразу надягла свою зелену шубку та 
чобітки й вискочила на вулицю. 

— Пішли! — скомандувала вона та пішла 
попереду. Коли забралися в сад Термена, Тарас полив 
всі нові дерева бензином і вони вже хотіли йти геть, коли 
одне з «дерев» заворушилося. 

— Запалюй! — сказала Маріко, а Тарас 
розгублено згадав, що не взяв ні сірників, ні 
запальнички. Він розгублено стояв, а Маріко 
роздратовано сказала: — Тарасику! Таке враження, що 
ти вагітний, а не я. У тебе є дімензіальна сіточка! 

Тарас не став сперечатися з Маріко, а хутко 
запалив усі дерева, які відразу стали корчитися, а з 
полум’я з’явилися ноги та руки з пазурами. Тварюки 
палали факелами та стали розбігатися в різні сторони. 
Тарас та Маріко швидко шинкували їх, як капусту, і 
факели перетворилися на конусоподібні багаття. 

Маріко кровожерливо спостерігала багаття, коли 
помітила: — Вони тікають! 
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— Куди? — не зрозумів Тарас, бо багаття 
залишалися на місці. 

— Вони тікають в землю! — пояснила Маріко та 
вже й Тарас побачив, що купки перетворилися на плями 
бензину, що палав. 

— От сучі діти! — вилаявся Тарас, але ганятися 
за хижаками по норах не захотів. Він задоволено сказав:  

— Хоч каштани не потерпали від вогню, бо ці 
тварюки розбіглися з саду Термена. 

— Та мало не спалили Золоті Ворота, — сказала 
Маріко та показала на одну бензинову пляму, яка 
догоряла біля дерев’яної кладки Золотих Воріт. В цей 
вечірній час вони побачили, як з Ярославового Валу до 
них прямує ще одна тварюка. Вона потупцювала на 
місці, а потім сторожко стала підходити. Маріко, у якої 
ще не згас козацький запал, сказала: 

— Пішли, зустрінемо цю тваринку разом! 
Вони попрямували в сторону одинокого звіра, 

коли побачили, як по Ярославовому Валу до них біжать 
ще декілька тварюк. Тарас оглянувся та завмер, бо з 
Прорізної нагору повільно тюпала зграя тварин.  

— Здається, нам треба тікати, — сказав Тарас, 
але Маріко не згодилася: — Ні! Треба дати такий бій, 
щоб ці тварюки обходили це місце! 

Тарас не став сперечатися з дружиною, бо її 
характер дуже змінився після останнього переходу від 
смерті до життя. Маріко, яка до цього була хорошою 
господинею та полюбляла годувати Тарасика 
різноманітними кулінарними шедеврами, після смерті 
зовсім не готувала, а її любов до історії геть пропала. У 
неї з’явилася нова звичка – гарно вдягатися. Тарас 
привозив їй розкішні костюми з-за кордону, які 
наповнювали шафу, але тепер з’явилися на світ та 
красиво обгортали її гарне тіло. 
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Підлі тварини відразу відчули, що супротивник 
небезпечний, тому трималися купи та одночасно 
оточували їх з усіх сторін. Коли перший звір кинувся на 
Маріко, вона не шкодувала енергію та спалила його, бо 
тільки вогню боялися ці живучі потвори. Проте це не 
налякало хижаків, бо вони кинулися з двох боків, то 
Маріко розпанахала одного, а Тарас повернувся та 
спалив іншого. В цей час на Тараса наскочили ті 
потвори, які йшли з Прорізної вулиці. Одну тварюку 
Тарас ударив кулаком і вона відлетіла метрів на три, 
але знову кинулась на нього, а інший хижак вп’явся у 
руку та домігся тільки того, що порвав рукав та відразу 
спалахнув і завив, як пожежна сирена. 

Бій тривав довго, бо потвори підтягувалися з усіх 
сторін: вже по Золотоворітській сунула ціла юрба звірюк, 
наче Тарас та Маріко найсмачніші люди в Києві. Коли 
ще й по вулиці Лисенка набігли звірі, Тарас сказав: 

— Йдемо та не прощаємося! — і вони з Маріко 
здійнялися вгору та кинули вниз дві вогняні кулі, які 
вибухнули внизу, аж задзвеніли вибиті скляні вікна на 
першому поверху. 

— Що будемо робити? — спитав Тарас, бо в 
останній час в їх сім’ї командиром стала Маріко. 

— Полетимо в Крижопіль та спитаємо про те, що 
тут твориться, у нашого Творця, — сказала Маріко та 
додала: — Ти не забув, що зараз Творцем є 
Олександра? 

Тарас промовчав, а потім додав: — До речі, цих 
звірів звуть «гмани» й вони з планети Джері. 

— Звідки ти знаєш? — спитала Маріко. 
— Я заглянув їм у голови, — відповів Тарас, а 

Маріко задумалася та таємниче сказала: — Як же я 
відразу не здогадалася!, — та полетіла на південь. 

*** 
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Ігор відчув, як хтось стукається у його мізки, а 
коли перевірив симпотою, то з’ясував, що це Тарас. 

— Що трапилося? — спитав він і Тарас розповів 
про свій перший досвід по знищенню гманів. Те, що 
вони бояться вогню, Ігор знав. Він розповів про 
величезного птаха, та пояснив, що гмани можуть 
приймати форму істот, яких використовують для їжі, а це 
говорить про пластичність їхнього генофонду. Окремі 
частинки їх тіл мають свою свідомість та здатність 
мислити, що робить їх надзвичайно небезпечними 
звірами. Без всякого сумніву ці звірі знищать всю флору 
та фауну Землі та стануть домінантним видом.  

— Я думаю, має сенс зібратися всім разом, — 
сказав Тарас та додав: — Ми летимо до Олександри. 

Ігор обіцяв подумати та звернувся до Люди: 
— Я думаю, що нам у Дніпрі нема чого робити, 

тому пропоную полетіти в Крижопіль. Туди летить Тарас 
та Маріко. 

— А як же інші люди? На відміну від нас, у них 
немає ніякого захисту? — спитала Люда на що Ігор 
відповів: — Ми не в змозі захистити всіх. Залишу тебе в 
Крижополі та злітаю в Канів, до батька та Нестора.  

Вони вийшли на балкон та оглянули з нього 
округу. Все було, як завжди, окрім того, що на вулицях 
міста – ні душі. Чи люди поховалися, чи їх вже з’їли ці 
гмани, іншопланетні приблуди, вони не знали, тому 
відразу знялися в небо. Летіли в Крижопіль у 
пригніченому настрої. Рухалися неспішно, хоча Максим, 
який осідлав Ігоря, попри невеликий ріст, був 
важкеньким та давив на плечі, як мішок картоплі. Думки 
про те, щоб спуститися кудись вниз та перепочити, 
навіть не виникала, бо там у темряві, як думала Люда, 
творилися страшні діла: небезпечні хижаки пожирали 
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невинних людей і їй здавалося, що вона чує їх зойки та 
крики. 

Ігор, наче зрозумів її страхи та сказав: — Не 
забувай, що їхні душі з’єднаються з Творцем, а потім, 
колись, як нові душі, будуть керувати оцими гманами. 

Люда прекрасно це розуміла, але чомусь 
вважала, що втрата людської цивілізації, то велика біда. 
Слова Ігоря наштовхнули її на нову думку: зараз 
Творцем якраз Олександра, то вона має пропустити 
через свою душу все людське горе. Коли вона розповіла 
Ігорю про свої думки, він посміхнувся у темряві та 
сказав: — Я думаю, що у Головного Творця, якщо він 
насправді є, таких Творців, як Олександра, ціла купа і 
вони лише наглядають за Всесвітами. А ще здається, 
що Творець, це сам Всесвіт, який є живим організмом. 

Люда почула цілий букет гіпотез Ігоря, забула про 
страхи та землян, чим її коханий був дуже задоволений. 
Максим, який теж слухав, розвісив свої довгі вуха та 
завмер на плечах командира, бо радів, що потрапив у 
таку компанію. Правда, для Максима командир набагато 
ближчий за спілку восьми гномів, які тримали частки 
скрижалі Туманного Кота, хоча, завдяки цій спілці, 
Олександра стала Творцем Всесвіту. Максим, до 
сьогоднішнього дня, ніколи не літав, навіть, у літаку, 
тому політ с Ігорем для нього був незвичною подією. 
Фантастична картина, яку він бачив, зачарувала його: 
темрява навкруги, жовтуваті вогні будинків та ліхтарів 
внизу та тьмяні зорі вгорі, які здавалися блідим 
віддзеркаленням поверхні Землі. 

Раптом Максим побачив спалах попереду та аж 
сіпнувся на плечах Ігоря, а той єхидно сказав: — Не 
смикайся, конячко, все під контролем. Вони наблизились 
до Люди, яка летіла трошки попереду, а вона трохи 
розгублено сказала: — Якусь ворону спалила! 
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— Ворони ночами не літають, — заперечив Ігор та 
попросив: — Краще лети позаду нас! 

— Не думаю, що ти, з Максимом на плечах, 
зможеш краще реагувати, ніж я! — з сарказмом 
відповіла Люда, а Максим відчув, що він тут трохи 
зайвий та злякався, що Ігор скине його зі своїх плечей та 
віддасть на поталу хижим звірам. 

— Максим, не тремти, я тебе не покину, — 
заспокоїв його Ігор, бо Максим став різко тримати 
рівновагу та трохи його не перекинув. Проте його страхи 
швидко закінчилися, бо через пару десятків хвилин 
Люда сказала: — Вже підлітаємо! 

Максима така впевненість Люди трішки 
бентежила, бо для нього цей край маленьких селищ та 
містечок був одноманітним, але Ігор сказав, коли 
подивився на вогні якогось селища: — Ось він – 
Крижопіль! — і йому довелося погодитися з командиром. 

Там, куди вони прямували, спалахували якісь 
яскраві вогні, а Люда, немов передчувала, впевнено 
сказала: — Там б’ються наші! — та швидко полетіла 
прямо на вогні. Якраз вчасно, бо Даша та Іджі забралися 
на дах будинку та звідти гамселили вогняними кулями, 
бо навкруги оселі юрмилося безліч гманів. Даша махала 
ще й своїм мечем та подрібнювала ворогів. Зграя звірів 
користувалася темрявою, щоб підкрастися, та не знали, 
що їх жертви добре бачать навіть в абсолютній темноті. 
Щось цих звірів зібралося у цьому місці аж надто багато, 
та й ще дивувало те, що звірі тут настирні, бо вперто 
перлися вперед. Навіть те, що прилетіла допомога, 
нітрохи не бентежило гманів, а, навпаки, напади зграї 
стали більш масштабними та запеклими. 

Раптом всі звірі якось дивно заскавучали та 
кинулися у всі сторони, а з темноти вигулькнула Маріко 
та Тарас позаду. 
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— Живі? — спитала Маріко, а Даша стомлено 
опустила меча та відповіла: — Нас важко вбити, чи 
залякати! 

— Як ви це зробили? — спитав Ігор, бо після 
прильоту Тараса та Маріко зграя розсипалася у різні 
боки. 

— Я завдала болю їхнім душам, — відповіла 
Маріко, а Ігор захоплено сказав: — Маріко, ви 
найрозумніша жінка, яку я колись зустрічав! 

— Я така! — без зайвої скромності сказала 
Маріко, аж усім стало трошки соромно, а Люда, щоб 
заповнити паузу, спитала: — А де Олександра? 
Захищає бабусю? 

— Ні, бабусю та котів захищаємо ми, — відповіла 
Даша, а Туманний Кіт, який статечно вийшов з хати та 
позіхав на всю пащеку, безцеремонно вліз у розмову: — 
Що ви там захищаєте! Якби мене розбудили, то як 
розігнав би їх, як мишей. 

Даша не стала при всіх сперечатися з котом та 
ніяково пробубніла, бо не знала, чи треба це казати:  

— Олександра полетіла навперейми за своїм 
нареченим. 

— Нареченим? Вона хоче одружитися? — не 
зрозуміла Люда та подумала, що за своїм сімейним 
щастям з Ігорем зовсім запустила відносини з дочкою. 

— Він питав у неї згоди, коли Іджі вийшов у трусах 
зі спальні та все спаскудив, — відповіла Даша. Іджі 
скривив кислу пику, а Люда ще більше заплуталась:  

— Олександра спала з Іджі? 
— Ні, Іджі спав зі мною... — Даша зрозуміла, що 

сказала дурницю та поправила: — Ми порізно спали з 
ним у спальні. 

— Нічого не зрозуміла, — відповіла Люда та 
запитала: — То де вона?  
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— Десь шукає Мухтара, — відповіла Даша. 
— Навіщо їй зараз собака? — не зрозуміла Люда. 
— Ні, він не собака, він наречений, — пояснила 

Даша. 
— Наречений у неї собака? — зовсім з глузду 

з’їхала Люда, коли почула таке про дочку. 
— Та ні, нареченого звуть, як собаку, Мухтаром! 

— засміялася Даша, але Люді було не до сміху, бо дочка 
десь вештається вночі, коли навкруги бродять ці 
кровожерливі  гмани. 

— Цей наречений ще гірше собаки, бо у нього 
темна душа, — підлив у вогонь масла Туманний Кіт, а 
Ігор сказав Люді: — Не слухай цих котів та собак! Піди в 
хату та заспокой бабусю Валю, а я знайду Олександру! 

Він повів її до дверей в хату, а Даша нахмурилася, 
бо її одним гамузом записали в «коти та собаки». Ігор 
привітався з Валентиною Степанівною та вручив їй 
дочку, а сам відразу з порога хати кудись полетів. 

*** 

Олександра пливла посеред Всесвіту, далеко від 
галактик та туманностей, а темрява, що її оточувала, 
здавалася в’язкою субстанцією, яка тримає її та не дає 
рухатися до будь-якого притулку. Напевне, вона 
знаходилася поза межами Молочного шляху, тільки як 
сюди потрапила – невідомо. Що дивно, пам’ять не 
тримала останніх подій, наче вона народилася заново і 
їй ще доведеться прожити дане життя. 

Попри те, що нічого не відбувалося, Олександра 
помітила, що й думки тягнуться довго, хоча у цьому 
Всесвіті у неї не було міток відліку часу. Щось тихенько 
бовкнуло поряд, але, як далекий тягучий дзвін. 
Олександрі здалося, що вона пізнає цей звук, який виник 
десь недалеко, тільки дивно, як він дістався до її слуху, 
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бо ж у космосі немає повітря. «А чим же я дихаю?» — 
з’явилося питання на яке вона не знала відповіді, проте 
це втішило Олександру, бо поряд щось відбувалося. 
Знову щось бовкнуло, але цього разу вона сприйняла 
цей звук, як належне, а не щось особливе, і він став 
відміткою часу. Час, що тільки но з’явився, став 
прискорюватися та перетворився на глухі удари чогось 
поряд, що називалося «серце». Ця назва виникла 
самостійно, а Олександра виявила, що поряд 
знаходиться ще щось, і у цього «щось» є свій відлік часу, 
але, в порівнянні з нею, уповільнений. А ще зрозуміла, 
що у неї є сила, якою вона може керувати, тому стала 
перевіряти оте, що поряд, щоб зрозуміти себе та 
навколишній простір. Виявилося, що поряд людина, чи 
щось подібне до людини, бо заважали кущі, в яких ця 
людина знаходилася. А ще Олександра зрозуміла, що 
вона в полоні, бо все тіло у якомусь тягучому багні, а 
Всесвіт, який вона бачила, то зовсім не Всесвіт, а нічне 
небо, яке бачить дімензіальна сіточка. 

До змін, що сталися, додалося те, що її тіло було 
прошито тоненькими норами у яких стирчали якісь гілки. 
Добре, що гілки не завдали травм, бо дімензіальна 
сіточка огортала ці гілки та захищала тіло. Олександра 
трохи почекала, поки набереться енергії, а вже потім 
безжально випхнула гілки зі свого тіла, та відчула й 
побачила, як поряд заворушилося тіло Мухтара, а його 
голова перетворилася на хижу морду звіра. Вдруге вона 
не злякалася та скинула з себе липку та живу оболонку, 
до якої додавалися нові порції лайна, яким хижий звір 
сповивав Олександру, а вона, у відповідь, стала палити 
його вогнем. 

Раптом Олександра почула, як застогнав Мухтар, 
а звір зник, неначе його й не було. «Звичайно, у Мухтара 
нема дімензіальної сіточки, яка врятувала мене, тому ця 
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тварюка мстить Мухтару за мене!» — подумала 
Олександра та з’ясувала, що ця слизька потвора читає її 
думки, бо Мухтар застогнав та відкрив очі, а коли 
побачив її, то сказав: — Мені боляче! Залиш мене! 

Вона вислизнула з лап хижака, який майже з’їв 
водія, а Мухтар мав сконати наступним, та думала, й 
визволити його, коли почула владний голос за спиною: 

— Відійди! 
Вона оглянулася та побачила Ігоря, який стояв на 

місці та насупив лоба. Звір завив, наче його ріжуть, а 
Мухтар теж кричав від болю. 

— Припини! — крикнула Олександра до Ігоря, але 
він, навпаки, якось подіяв на звіра, що той аж 
захлинувся від болю. Разом зі звіром кричав Мухтар, а 
потім завмер, бо, напевне, втратив свідомість, а 
Олександра зненавиділа Ігоря та з допомогою 
дімензіальної сіточки ударила його в груди. Ігор відлетів 
далеко, але, видно, не припиняв діяти на звіра, бо той 
вислизнув своїми гілляками із Мухтара та водія, після 
чого дременув у ліс та пропав. У Мухтара з усіх дірок, де 
стирчали гілки тварюки, потекла кров, а водій не 
подавав ніяких ознак життя, напевне, вже був мертвий.  

— Ти його вбив! — кричала Олександра, яка 
підняла руки та голосила над тілом Мухтара. 

— Замовкни та займися внутрішніми органами 
Мухтара, у тебе це добре виходить, а я попробую 
спинити кровотечу, — сказав Ігор, чим трохи заспокоїв 
істерику Олександри, бо вона всунула свої симпоти в 
тіло Мухтара та стала перебирати органи, які були 
вщент пробиті дірками. Вона зрозуміла, що Мухтар жив 
тільки тому, що гілки затуляли всі дірки, тому 
розпливлася та потекла по цих дірках й заповнила їх 
собою. Ігор побачив таке та подумав, що це тварюка, 
яка прикидалася Олександрою, але вона швидко 
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відповіла: — Я затуляю всі дірки, а потім повільно буду 
їх зрощувати. 

Ігор не став сперечатися, а підхопив її разом з 
Мухтаром та полетів у Крижопіль. У дворі чергували 
Тарас з Іджі та Максим, то коли побачили Ігоря, 
підлетіли, щоб допомогти. Ігор з задоволенням віддав їм 
склеєну між собою пару, бо вони таки важкенькі, а сам 
хутко чкурнув у хату: як там Люда! 

Коли вона побачила його без Олександри, то 
скисла обличчям, а Тарас з Іджі зі своєю ношею 
викликали у неї тільки одне питання: — Вона жива? 

— Жива і здорова! — запевнив Ігор, а Олександра 
трохи зніяковіла від свого симбіозу з Мухтаром та 
пояснила: — Я його лікую! 

— Я тобі допоможу! — сказав Тарас, а Люда 
звернулася до Олександри: — А я тебе полікую. 

Ігор зрозумів, що йому з Іджі та Максимом 
доведеться чергувати надворі, а про політ до батька в 
Канів годі мріяти. Він витягнув телефона та подзвонив 
до батька: 

— Тату, як ви з Нестором та Марією? Звірі не 
з’їли? 

— Синок, ти забув, що у нас на трьох є одна 
дімензіальна сіточка, — відповів Богдан та додав: — 
Спочатку зібрали команду в Каневі та трохи 
відстрілювали цих гадів, а потім геть всі звірі з Канева 
подалися в Степанці та Ліпляве на птахофабрики та там 
і живуть. Хлопці запускали дрона, щоб подивитися, що 
вони там роблять, то уявляєш, ці звірі випускають 
курятину таку, як племінні бички. Напевне ці тварини 
домовилися з власником і працюють на нього, бо туди 
їздять автомобілі з зерном, а водії не бояться, що їх 
з’їдять. 
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— Добре, гора з плеча, — сказав Ігор, а Богдан 
спитав: — А як у тебе діла, синок? Ти де? 

— Ми разом з Людою та Олександрою в 
Крижополі. У нас все нормально, — відповів Ігор, бо не 
хотів засмутити батька розповідями про те, що 
приходиться захищатися від гманів. Вони попрощалися, 
а Ігор подумав, що місцевим гманам теж сподобається 
курятина й вони подадуться під Ладижин, де є багато 
птахофабрик. 

Добре, що зв’язок дотепер працював, то Ігор, що 
пильнував з даху місцевість, зателефонував своїм 
друзям із загону самооборони в Крижополі та пояснив, 
що перш за все звірі бояться вогню, тому хай 
запасаються бензином та готують смолоскипи. 

Тільки під вечір Олександра та Люда з Тарасом 
закінчили операцію. Олександра перенесла Мухтара у 
свою спальню та так і залишилась з ним в ліжку, бо 
відразу заснула, а Люда повідомила, що теж втомилася, 
то Ігор уклав її в іншу спальню. Тарас хотів замінити 
когось на посту, але Ігор і йому рекомендував спати. 
Даша та Маріко зголосилися чергувати, поки Ігор та Іджі 
теж відпочинуть, і тільки коти з Вовчиком та Валентина 
Степанівна були не при ділі. 

*** 

Нове Зерно мав особисте завдання, яке 
повідомив йому Не Важливо, тому, попри бажання їсти 
все навкруги, повіявся в сторону незграбного та 
кутастого механізму, що рухався по вузькій та 
неприродно рівній поверхні, яка називалася «дорогою». 
Механізм називався «автомобілем» і цих механічних 
штук було дуже багато на планеті, яка називалася 
Землею. В тому автомобілі сиділи дві істоти, а Не 
Важливо, який був схожий на цих істот, показав на одну 
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з них та наказав полонити її та чекати, поки він, Не 
Важливо, повернеться сюди. Після цього Не Важливо 
підхопив величезного «мішка», так він назвав місткість, в 
якій тримав гманів у вигляді зерна, та відлетів на захід 
планети, а Нове Зерно випустив з себе крильця та 
полетів наздоганяти автомобіль. Довелося напружити 
всі сили й Нове Зерно таки впав на одну істоту, яка 
називалася «Водій», та відразу пустив у неї корінці. 
Досить скоро він уже володів Водієм та дізнався, що ця 
істота прямує кудись у «Вінницю», тому скоригував її 
мізки та направив з дороги до «Лісу», як називався 
простір, де живуть високі істоти з назвою «Дерева». Щоб 
не було проблем з об’єктом, який називався «Мухтар», 
Нове Зерно зайшов у нього через проміжок між «тілом» 
та «одягом», що заміняє істоті шкіру. Досить скоро і 
Мухтар був під контролем Нового Зерна, то він наказав 
першій істоті зупинитися та забрався у неї повністю, бо 
наповнював себе смачними нутрощами істоти. 

Не Важливо наказав контролювати Мухтара, щоб 
не втік, але Нове Зерно, сп’янілий від великої кількості 
їжі, не втримався, та запустив у Мухтара свої паростки, 
щоб покуштувати, чому цю істоту Не Важливо залишив 
собі. Виявилося, що смак Мухтара не відрізняється від 
Водія, то Нове Зерно залишив у ньому свої паростки, а 
Водія використав майже повністю. Він спокійно чекав Не 
Важливо посмоктував Водія, коли в небі з’явилася ще 
одна істота, яка відразу не сподобалась Новому Зерну. 
Вона зависла над автомобілем та стала нишпорити з 
усіх боків, немов примірялася, як зручніше вкусить. 
Потім схопилася за двері автомобіля та стала шарпати 
їх, то Нове Зерно їх притримував, хоча прикидався 
звичайною рослиною, яких повно на Землі. 

Настирна істота, яку Нове Зерно назвав Бур’яном, 
таки відірвала двері, то Нове Зерно затаївся та чекав, 
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коли вона наблизиться, а вже потім вприсне у неї свій 
сік, який паралізує жертву. Досить довго істота 
розмірковувала, а коли залізла в кабіну та стала вивчати 
істоту з ім’ям Мухтар, то Нове Зерно не втримався та 
повернув до неї голову Водія, щоб перелякати, а для 
більшого ефекту відкрив очі та пащеку. Істота 
несамовито заверещала, а Нове зерно впустив у неї 
своє жало і вона засмикалася в судомі. 

Виявилося, що ця істота зовсім не їстівна і Нове 
Зерно вгадав із її назвою. Він навтикав у неї своїх гілок, 
щоб Бур’ян сиділа нерухомо. Бур’ян була подібна до Не 
Важливо, тому Нове Зерно вирішив віддати цю жертву 
йому, хай, якщо хоче, з’їсть цю несмачну поживу. Через 
деякий час ця Бур’ян стала ворушитися і Нове Зерно 
здивувався, бо на цю істоту його отрута не діяла. Далі 
ще більше, ця вперта істота, яка не хотіла вмирати, 
стала виштовхувати гілки Нового Зерна та нещадно їх 
ламала. Нове Зерно не гаяв часу та розкрив пащеку, 
щоб знову нейтралізувати істоту, та став полонити 
Бур’ян у своїй в’язкій субстанції, але вперта істота стала 
палити його вогнем.  

Істота Мухтар, стривожена їхніми активними 
діями, мимоволі видала звук болю і Бур’ян зупинилася. 
Щоб зупинити її напевне, Нове Зерно потріпав Мухтара, 
від чого той ожив та глянув на Бур’ян. 

— Мені боляче! Залиш мене! — сказав Мухтар і 
нова істота Бур’ян залишила їх. Задоволений Нове 
Зерно вже хотів ще раз змусити застогнати істоту 
Мухтар, коли в повітря з’явилася ще одна істота, яка 
крикнула: — Відійди!  

Після цих слів Нове Зерно відчув у собі такий біль, 
що майже втратив свідомість, але став завдавати болю 
істоті Мухтар, бо ці істоти реагують на це. Істота в 
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повітрі зовсім не мала співчуття, а от Бур’ян став 
кидатися на нову істоту та несамовито кричати:  

— Припини!  
Між ними виникла бійка і Нове Зерно вже думав, 

що Бур’ян переможе в цій бійці, бо нова істота від удару 
Бур’яну відлетіла так далеко. Попри бійку між істотами, 
біль не відступав та ставав ще страшнішим, то Нове 
Зерно видерло свої гілочки з істоти Мухтар та істоти 
Водій, після чого швидко подався туди, де живуть мирні 
істоти Дерева. Біль зник і Нове Зерно вирішив, що хай з 
цими істотами розбирається Не Важливо, а йому 
непогано й у лісі, де можна смоктати істот Дерева 
скільки хочеш. Що він відразу і зробив, бо набряк 
великим Грибом на великому Дереві. 

*** 

Ранком, о восьмій годині, коли надворі вже добре 
світило сонце, хоча ховалось за хмарами, до будинку 
пані Валентини підійшли дві молодиці, всі в соку, та 
привіталися: — Зі святом 8 березня! 

Тарас, який разом з Іджі вийшли зранку на 
чергування, змінили Максима та Ігоря. Тарас стояв біля 
тину та з нудьги поглядав на дорогу. Він давно вже 
чекав, щоб його хтось підмінив на десяток хвилин, бо 
дуже хотілося щось з’їсти, бо вони з Іджі не снідали. На 
вітання дівчат він сердито та нечемно відповів:  

— Ми комуністичні свята не святкуємо, — та 
додав: — Привіт Кларі Цеткін та Розі Люксембург. 

— Невже ви нас, навіть, не поцілуєте? — 
підморгнула одна молодиця та сказала Іджі: — Мене 
звати Колосок, а тебе? 

— Іджі, — відповів Іджі, який був більш 
толерантний та зовсім не знався на комуністичних 
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святах, тому підійшов до тину та цмокнув у щоку ту, що 
назвала себе Колоском. 

— Так не цілують, — сказала молодичка та 
присмокталася до губ Іджі. Задоволення, яке він 
отримував, через кілька секунд перетворилося на 
здивування, а потім на жах: молодичка спочатку активно 
вивчала язиком вміст його рота, а потім її довгий язик 
поліз Іджі в горло. Він відсахнувся від жінки, а вона 
облизнула червоного рота та задоволено сказала:  

— Ти гарно цілуєшся! 
— Я теж хочу тебе поцілувати, — сказала друга 

молодиця та відрекомендувалась: — Мене звати 
Трубочка. 

Іджі здалося дивним таке ім’я, а Трубочка потягла 
свої руки до нього. Іджі вже зовсім не сподобалося це 
«комуністичне свято», коли якісь молодиці мають такого 
довгого язика, а у нової дами ще й руки надто довгі, що 
тягнуться аж через тин, тому рішуче відсторонив їх та 
навмання сказав:  

— Кларі Цеткін це не сподобається!  
— Тарасику, з ким це ти цілуєшся? — спитала 

Маріко, яка тільки-но вийшла на ґанок та почула 
розмову. Тарас повернувся до неї, почервонів та 
запопадливо відповів: — Бажання з кимось цілуватися, 
крім тебе, у мене нема, — та пояснив: — Це якісь 
комуністки! 

— А якби були патріотками, то ти б присмоктався, 
— сказала Маріко та командним голосом додала: — Йди 
в хату снідати! 

Тарас хутко побіг у хату, а Маріко підійшла до 
тину та прискіпливо глянула на молодиць. 

— Як тебе, кажеш, звуть? — спитала вона у 
молодиці, котра тягнула руки до Іджі. 
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— Трубочка, — відповіла молодиця, а Маріко 
сказала: — А мене звати Тичинка, давай я тебе поцілую! 

Маріко блискавично протягнула руку до Трубочки, 
засунула їй у рот та вивернула всю молодицю 
навиворіт. Це, втім, Трубочці ніяк не нашкодило, бо ціла 
купа якогось коріння, що тримала Маріко у руці, досить 
жваво вивернулося та знов стало молодицею. Маріко, 
повернулася до Іджі та спитала:  

— Не хочеш поцілувати? 
Перша молодиця, яка називала себе Колоском, 

вмить занурилася у землю, на якій стояла, та висунула 
звідти свій писок: — Я більше не буду! 

— Це що таке? — спитав Іджі. 
— Невже ти не зрозумів? — спитала Маріко, 

гидливо відкинула від себе коріння та пояснила: — Це ті 
звірюки, з якими ми воювали. Вони мімікрують, бо не 
хочуть, щоб їх знищили. Тому прикидаються людьми. 

— Що з ними робити? — спитав Іджі.  
— Знищити їх, інакше вони знищать всі земні види 

життя і нас, — відповіла Маріко та спостерігала за 
реакцією Іджі.  

— На планеті Аре ми знищили все життя, тепер 
відновлюємо. Чим люди кращі за нас, морве 8 , коли 
хочуть знищити інше життя. Ці тварини теж хочуть жити, 
— мляво сперечався Іджі, у якого були деякі сумніви що 
до розвитку людської цивілізації. Він хотів нагадати, як 
знищували індіанців в Америці, геноцид народів у 
Московії, про колоніальну політику європейських країн, 
які скасували рабство всього сотню років назад, але 
зрозумів, що Маріко чекає іншої відповіді. 

                                                           
8  морве — жителі планети Аре. 
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— Як хочеш, — сказала Маріко та пішла до хати, а 
коли відкрила двері в хату, нагадала: — Зараз пришлю 
тобі на заміну Ігоря. 

Коли вона зникла за дверима, Іджі сказав Колоску, 
яка насторожено виглядала з землі: — Йдіть звідси! 
Якщо не будете чіпати людей – виживите! 

Колосок вилізла із землі та перетворилася на 
волохату собачку, а Трубочка взяла з неї приклад та 
стала довгою таксою. Вони потрусили вздовж вулиці, 
чим викликали гавкіт всіх собак, яким не сподобалось, 
що їх місце хочуть зайняти якісь прибульці. «Звідки вони 
беруть ці образи?» — здивувався Іджі цим 
перетворенням та його взяли сумніви, чи правильно він 
вчинив, що відпустив цих істот. 

*** 

Не Важливо, будемо так його називати, бо нам 
досі невідоме його справжнє ім’я, зробив те, що йому 
наказували: засіяв Україну гманами до західного 
кордону, а тоді повернувся до Крижополя, щоб 
подивитися, як виконали його наказ. Коли він знайшов 
автомобіль, на який причепив симпоту, то відразу 
зрозумів, що без нагляду справа пішла нанівець: в 
автомобілі валявся труп водія, а Мухтара та Нового 
Зерна наче вітром здуло. «Навіщо він придумав цю 
аферу з гманами?» — подумав Не Важливо, бо йому з 
самого початку не сподобався цей план Чорнобіса. 
Треба бути простіше: якщо хочеш вбити ворога, то 
візьми меча та відрубай йому голову, а коли боїшся, то 
підсип отрути, цього добра у Всесвіті, як зірок на небі. 
Не Важливо пошукав Нове Зерно і знайшов його 
недалеко, у невеликому ліску. Коли Не Важливо 
потрапив туди та локалізував його знаходження, то 
виявив Нове Зерно на букові: він перетворився на гриба 
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та присмоктався до дерева, хоча зимою у нього які соки, 
так собі, одна вода.  

— Я тобі де казав бути? — спитав Не Важливо, на 
що Нове Зерно відповів: — Мене палили вогнем, а потім 
зробили боляче всередині. 

— Отак? — сказав Не Важливо і Нове Зерно 
завив, звалився з дерева, та вже хотів дременути, але 
біль затих так же раптово, як і почався. 

— Де Мухтар? — спитав Не Важливо і Нове зерно 
перетворився на його маленьку копію та з задоволенням 
відповів, бо тортури, здається, відкладаються: — Його 
забрала Олександра. 

«Хоч це йде по плану!» — подумав Не Важливо, 
але сам план йому, як і раніше, не подобався. Він став 
сканувати, що роблять інші гмани та з подивом побачив, 
що ці тварюки, такі грізні, як їх описував їхній 
визволитель, замість того, щоб нападати на людей, 
спокійно живуть поряд з ними, а подекуди ще й 
співпрацюють з людьми у вирощуванні курятини, як 
виявив Не Важливо, коли випадково заглянув на 
Вінницьку птахофабрику, що знаходилася неподалік. 

«Від цих гманів користі – нуль!» — подумав Не 
Важливо та з сумнівом думав, що у їхнього визволителя 
нічого не вийде. Звичайно, бажання помститися тому, 
хто тебе скривдив, це святе правило, якого потрібно 
триматися, та, на думку Не Важливо, мститися можна і 
по своєму плану. І поки ці думки ворушилися в його 
голові, в такт їм з’явилася якась недавня мелодія, котра 
підказала, як треба діяти. Перш ніж діяти, треба зробити 
розвідку, тому Не Важливо глянув на свою маленьку 
копію та сказав: — Твій вигляд мені не подобається. 
Перетворись на щось маленьке, наприклад, на мишку. 

Новому Зерну така пропозиція не сподобалася, бо 
він сказав: — А куди я діну лишнє тіло? 
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— Я тобі його спалю! — пообіцяв Не Важливо і 
Нове Зерно хутко знайшовся: — Я перетворюсь на 
зграю мишей! 

Він розсипався внизу на дрібноту і біля ніг Не 
Важливо з’явилася ціла зграя мишей, які з цікавістю 
розглядали Не Важливо з точки зору гастрономії. Щоб 
не спокушати мишей, Не Важливо здійнявся в повітря та 
сказав: — Зараз залазьте в мішок, я підкину вас до 
будинку, де живе Олександра.  

В його руці з’явився якийсь мішок і миші туди 
залізли, а Не Важливо здійнявся в повітря та полетів у 
сторону Крижополя. Коли вже підлітали до містечка, то 
Не Важливо звернув вправо, до села Голубечого, яке 
з’єднувалося з Крижополем, та приземлився на стадіоні 
за школою. У школі, крім сторожа, який спав, нікого не 
було: чи то із-за карантину, чи із-за прибульців гманів, 
головне, що ніхто не бачив, як Не Важливо 
приземлився. Він випустив їх біля флігеля школи та 
наказав: — Проберіться в дім Олександри та дізнайтеся, 
що там твориться, а потім повідомите мені. Повертатися 
всім не обов’язково, досить одного посланця, а всі інші 
хай ведуть спостереження. Я буду у цьому флігелі. 

Зграя мишей зашелестіла в траві та направилася 
через дорогу до дому Олександри, а Не Важливо 
пройшов крізь стіну та приліг на якийсь спортивний мат, 
котрий хтось змотав у рулон та поклав у комірці. 

Прокинувся від писку. 
Коли поглянув вниз, то побачив біля ніг зграю 

дещо стилізованих однооких мишей, які боязко тулилися 
один до одного. 

— Що трапилося? — спитав Не Важливо, бо миші 
мовчали, мов партизани. 

— Нове Зерно з’їли! — промовила одна миша, а 
Не Важливо спитав: — А ти хто? 
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— Я його Рот, — відповіла миша. 
«Збожеволіти можна!» — подумав Не Важливо, та 

зіскочив зі спортивного мату, на якому лежав, бо треба 
самому щось робити, коли й миші божевільні. Нічого в 
голову не зайшло, то він знову приліг на мат та став 
думати, що робити, бо не хотілося прийти до Чорнобіса, 
як він себе називав, та признатися у своїй 
безпорадності. Не Важливо догадувався, що той 
Чорнобіс, перш ніж їх визволити, щось з ними зробив, бо 
вони слухаються його беззастережно. А ще він казав, 
що той, хто полонить Олександру, отримає місце поряд 
з Чорнобісом та стане його правою рукою. 

Вірити у чужі обіцянки – то невиправдана розкіш, 
бо завжди знайдуться десятки причин, щоб не робити 
обіцяне. Вірять тільки дурні, які не спроможні добитися 
своїх цілей та допомагають іншим зійти на вершину, бо 
надіються на їхню порядність та забувають, що 
порядність та піраміда, на яку потрібно зійти по головах 
людей, не мають нічого спільного.  

Тому він, якщо вже полонить Олександру, то 
краще дізнається для себе те, що хоче дізнатися 
Чорнобіс. Не Важливо догадується, про що хоче знати 
Чорнобіс, але це потім, а зараз потрібно, щоб захисники 
Олександри покинули її. 

Думки, які роїлися в голові, знову нагадали 
мелодію та слова, які насправді звучали так: 

Горіла сосна, палала, 
Під нею дівка стояла. 

Під нею дівка стояла, 
Русяву косу чесала. 

      — Ой коси, коси ви мої, 
Довго служили ви мені. 

Більше служить не будете, 
Під фату білу підете. 
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Під фату білу, під хустку, 
Більш не підете за дружку. 

Під фату білу з кінцями, 
Більш не підете з хлопцями. 

Горіла сосна, смерека, 
Сподобавсь хлопець здалека. 

Сподобавсь хлопець та й навік, 
Тепер вже він мій чоловік.9 

Звичайно, той первісний текст спаплюжили 
недоумки та перетворили на «Горіла хата!» та це не 
турбувало Не Важливо, а, навпаки, підказало, що треба 
робити з Олександрою.  

— Ідіть прямо до хати Олександри та передайте 
їй важливе слово, — він нагнувся до гмана Рота та щось 
шепнув йому на вухо, а потім додав: — Скажеш його 
особисто Олександрі і більше нікому. 

Коли гмани зникли за рогом флігеля школи, Не 
Важливо обійшов школу та пішов до будинку 
Олександри через городи. 

                                                           
9  «Горіла сосна» — українська народна пісня. 
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Реплікація третя. Нове Зерно 

«Найгірше, що демократичну ниву в Україні 
окупували олігархи типу Порощенко та Тимощенко, а 
чекати від них подолання корупції та побудови дійсно 
демократичної держави – це нонсенс, бо якраз вони, 
коли були при владі, очолювали тіньові схеми 
збагачення. Політичні опоненти Порощенка, мертвячуки, 
знову підіймають голову, щоб повернути країну в темну 
Московію, а останній президент, який у нас був, 
викликав хіба що запитання: як таке сталося, що він 
прийшов до влади? Мабуть, тому, що олігархи, які 
керували раніше, викликали розчарування у пересічних 
українців та зневіру у владі в цілому. Тому на останніх 
виборах голосувало всього третина виборців, які 
вибрали клоуна, зі світоглядом совка, нездатного 
думати стратегічно та ще з манерами Наполеона. 
Безперечно, що до цього додав свою руку ще один 
олігарх Коломийченко і ці ігрища всіх олігархів з 
Україною приведуть її до повного краху. 

Добре, що на політичному Олімпі з’явився наш 
друг, животворний Бабайден, який трохи потрусить 
наших мишей ... » 

Згадка про мишей збіглася з якимось шурхотом та 
перервала пафосну промову Туманного Кота й він 
незадоволено прокинувся! Уві сні він уявляв себе 
наступним президентом та казав промову на інавгурації, 
а тут якийсь шерхіт! Хто там шарудить та заважає 
дивитися гарні сни? Він якраз от-от мав розгромити 
корупцію, щоб весь хабар несли напряму тільки йому – 
першому, перепрошую, другому, перепрошую, третьому, 
перепрошую, четвертому, перепрошую, п’ятому, 
перепрошую, шостому, перепрошую, сьомому 
президенту Туманному Коту! 
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Туманний Кіт знову почув шурхіт та те, що хтось 
тихо гризе панель із дерев’яної плити, якою зсередини 
оббито нижню половину кімнати.  

Миша! 
Ця подія трохи міняла плани стати наступним 

президентом, хоча кіт мав би успіх в Україні, де люблять 
вибирати в президенти кота в мішку. Кіт, попри 
здоровенний живіт, нечутно зіскочив з дивану, на якому 
спав, та тихою м’якою ходою на напівзігнутих ногах 
кинувся в сторону, звідки ледь лунав шерхіт. Там уже 
темніла вигризена дірка і Туманний Кіт кинув туди 
погляд. 

 
Ззаду ця істота виглядала, як маленька миша без 

шерсті, і Туманний Кіт погребував таку їсти, тому 
витягнув лапою мишеня на світ божий та побачив його 
пику. Дірку рота оточували нерівні гострі зуби, а на лобі 
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в істоти стирчало одне око з чорною зіницею на фоні 
яскраво-синього очного яблука. Істота викинула свої 
довгі пазурі, щоб роздерти коту очі, то вже інстинкт 
спрацював, бо кіт проковтнув цю дивну мишу та 
заглянув у дірку знову. 

На кота світилися з десяток голубих очей, які 
угледіли, що їх товариш зник у пащі кота, тому враз 
кинулися у всі боки, аж дерев’яна панель задвигтіла. 
Можливо, що кіт і далі став би ловити цих цікавих 
мишей, але обід у шлунку став себе вести зовсім 
невиховано. Хоча живіт у кота не гумовий, але жертва 
так билася в різні сторони, що із живота кожної миті 
вибухала ґуля, яка зникала та виникала на іншому місці. 

Маріко теж не спала, дивилася на муки Туманного 
Кота та подумала, що він отак мається з голоду, тому 
пішла в комору та відломила йому кусок смаженої 
ковбаси в смальці. Кіт, який не чекав такої милості від 
природи, проковтнув ковбасу за один раз, як мишу, та 
став чекати блаженства від бурхливих внутрішніх соків. 
Видно, що ці внутрішні соки повністю розчинили істоту, 
яку кіт проковтнув раніше, бо вона вже не билася в 
животі, як дурна, а тихенько наповнювала кота 
життєдайним соком. Маріко дивилася на його 
умиротворену мордяку та погладила кота, попестила та 
почухала за вушками, а вже потім, з усвідомленням 
виконаного обов'язку, покинула його. Щасливчик, який 
лежав на дивані та не дриґався, вирячив на це ображені 
очі та аж м’явкнув від невдоволення, бо чого це 
Туманному Коту таку дяку, а йому, Щасливчику, дуля 
без маку. 

Тим часом Туманного Кота охопили неясні 
сумніви, бо він, чомусь, не відчував ніякого задоволення 
від їжі, наче її й не було. А ще здалося, що по його 
пустому кендюху ходить хтось важкенький та безглуздо 
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тикається в стінки черева. Блискавична думка осяяла 
високе руде чоло Туманного Кота і він м'явкнув на все 
горло: — Він з’їв мою ковбасу! — та вивергнув вміст 
шлунку прямо на підлогу.  

Перед котом з’явилася миша, яка за цей час стала 
товстою, мов колобок, який мав би сказати: «Я від діда з 
бабусею втік, а від тебе, кота, й поготів втечу!» — але 
мовчав, немов боявся, що разом зі словами з його 
пащеки випаде вкрадена ковбаса. 

Туманний Кіт схопив розчепіреними лапами шию 
гмана та став душити, а коли побачив, що його «миша» 
уже синіє, то взявся трясти її за задні ноги, щоб з рота 
випала жадана ковбаса. 

— Туманний Кіт! Хіба ти не наївся? Що ти робиш з 
цією нещасною мишею? — сказала Маріко, бо трохи 
нудьгувала, поки чекала закінчення вечірніх процедур, 
які Тарас та Люда з Олександрою проводять з тілом 
Мухтара, щоб привести його до ладу та якось вивести із 
коми. Ігор з Іджі та Дашею в цей час чергували біля 
будинку, Максим спав, а Валентина Степанівна біля 
столу в’язала комусь шкарпетки. 

— Хай вона віддасть мені мою ковбасу! — волав 
Туманний Кіт та тряс свою «мишу». 

В цей час надворі щось трапилося, бо Маріко 
почула, як на когось гавкав Вовчик, щось кричав Ігор та 
чувся ще чийсь верескливий голос, тому вийшла з хати 
та побачила кумедну картину: у дворі біля воріт стояла 
рухлива пляма мишей, які перелякано пищали, а над 
ними стояв Ігор та грозився спалити їх живцем. Одна 
миша, що стояла попереду, пропищала: 

— Я Рот і маю сказати Олександрі важливе слово! 
— Якщо ти не скажеш це слово мені, то я спалю 

тебе живцем, — пояснив Ігор, але вперте мишеня знову 
повторило: — Я маю сказати його особисто Олександрі! 
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Маріко, якій було трохи смішно слухати суперечку 
маленької мишки та величезного Ігоря, тому вона 
сказала: — Ігорю, це недоречно, хай ця мишка скаже те 
слово Олександрі! 

— Маріко, я бачу, що ти трохи осліпла, — досить 
грубо сказав Ігор та додав: — Хіба ти не бачиш, що це 
не миша, а гман, тільки маленький. 

Маріко придивилася та зрозуміла, що цих тварюк, 
гманів, вона нищила в Києві, тільки не таких маленьких, 
тому не стала продовжувати сперечатися, а подалася в 
хату, бо Туманний Кіт теж грається з таким гманом. «Це, 
що, я старію та не бачу дрібниць?» — спитала вона себе 
та зрозуміла, що не придивлялася до цих «мишей».  

В цей час всі лікаря: Тарас, Люда та Олександра 
вийшли з кімнати, де лежав Мухтар, і Маріко повідомила 
їм про гманів, що чекають на вулиці Олександру. Всі, 
навіть Валентина Степанівна та Максим, який 
прокинувся від гаму, попри небезпеку нападу гманів 
вийшли на вулицю. 

— Я Олександра! — вийшла наперед 
Олександра, а гман Рот став на проти неї та церемонно 
щось сказав. 

— Не чую, скажи голосно! — попросила 
Олександра і гман Рот голосно заверещав: — Помста!  

Ігор вже хотів спалити нахабу, але всі завмерли, 
бо не зрозуміли гмана, то Олександра спитала: — Що ти 
хотів цим сказати? 

— Я повинен був передати це слово! — сказав 
гман Рот. 

— Хто передав це слово? — знову спитала 
Олександра, а гман Рот набундючився та відповів: — Не 
Важливо! 

— Я тебе зараз спалю за це «неважливо», — 
пообіцяв Ігор, а Нове Зерно, який теліпався у лапах 
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Туманного Кота, промовив: — Істоту, яка передала 
слово «помста», звати Не Важливо. Вона подібна до 
вас. 

В цей час із хати вийшов Мухтар, вилупив баньки 
та пішов до Олександри, яка спостерігала за виглядом 
його обличчя та не раділа, бо він був схожий на зомбі. 
Вона пішла до нього назустріч, щоб знову укласти спати, 
як він звів угору руку і всі побачили в ній затиснутий ніж. 
Мухтар махнув рукою та через мить проколов би серці 
Олександри, але в повітрі блиснув меч Даші, яка до 
цього трималася тіні, і ніж, разом з пальцями руки, 
відлетів у сторону. 

Мухтар закричав і Олександра побачила в його 
очах біль, а ще те, що він отямився. Він з ненавистю 
дивився на неї, потім на руку, з якої бив фонтан крові, а 
далі крикнув прямо у вічі Олександри: — Навіщо ти це 
робила? 

— Це не я! — крикнула Олександра, а Мухтар 
затиснув рану іншою рукою та вигукнув: — Я не хочу 
мати з тобою нічого спільного! 

Він кинувся геть вздовж вулиці, а в цей час всі 
побачили, як з-під даху рвонуло полум’я, неначе там 
щось зірвали, а у вікнах хати теж запалахкотів вогонь. 
Після деякого шоку від цих подій, вогонь відразу 
загасили, хоча він зовсім зіпсував задню частину даху, а 
в хаті згоріло ліжко, на якому спав Мухтар, диван в залі 
де перед цим спав Максим та штори.  

— Що ж це робиться у твоєму Всесвіті? — 
скептично спитала Валентина Степанівна, але 
Олександра відповіді не дала, бо знаходилася у якомусь 
ступорі та ще не прийшла до тями. 

— Я все відновлю, у мене образ будинку ще в 
голові, — пообіцяв Іджі, а Валентина Степанівна глянула 
на нього з вдячністю, бо це ж він колись перетворив її 
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хату та двір у красиву іграшку. Перш ніж Іджі зробив 
відновлення, з хати винесли підпалені речі, які Даша 
перетворила в попіл та щільною чорною хмаринкою 
перенесла якомога далі в яр за селом, де вона опала 
чорною плямою. Метушилися до ранку, а коли на сході 
почало сіріти, Люда спитала: — Мамо, може полетимо 
до нас в Дніпро, в нашій квартирі місця більше, ніж тут, 
то там уже відпочинемо, а Іджі спокійно відновить твій 
дім. 

— Не знаю, — відповіла Валентина Степанівна та 
додала: — А куди я Вовчика діну. 

— Вовчику теж знайдеться місце, — відповіла 
Люда, але Валентина Степанівна все ще сумнівалася, 
що їй робити. В цей час задзвенів телефон в Ігоря і він 
на екрані побачив обличчя комбата. 

— Ти де? — спитав комбат і Ігор відповів: — Відвіз 
дружину до тещі, бо в Дніпрі бродили стада 
іншопланетян. 

— Якщо сьогодні не з’явишся на фронті, тебе 
будуть судити, як дезертира! — повідомив комбат та 
додав: — Я не жартую! Знайшли кого боятися, якихось 
іншопланетян. 

Ігоря здивував дзвінок комбата, бо командир знав 
про його поїздку в Дніпров і у нього не було ніяких 
нарікань. Дзвінок комбата вирішив усе: Люда зрозуміла, 
що часу на те, щоб перебратися в Дніпро, в Ігоря нема, 
тому сказала йому: — Лети, нас тут багато, якось 
справимося! 

— А що нам робити з цими мишами? — подав 
голос Максим, який розглядав рухливу купку, що 
перелякано чекала вирішення своєї долі. 

— Хто у вас старший? — спитав Ігор і вперед 
вийшов Нове Зерно: — Я! 
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— Будете служити в збройних силах України під 
командою сержанта Максима, — сказав Ігор, а Максим 
пішов у комору та взяв великого мішка. Він підійшов до 
мишей та скомандував: — У мішок кроком руш! 

Гмани, під сміх всіх, хто був у дворі, полізли у 
мішок. Прощання було коротке, а Ігор підхопив Максима 
з мішком та полетів на схід. 

*** 

Олександра була у розпачі. Вона зробила майже 
все, щоб повернути Мухтара, а те, що сталося в 
останній момент, не вкладалося в голову. Даша, 
розуміла, що відчуває сестра, тому відвела її у кімнату, 
де вони спали з Іджі, та поклала її до ліжка, погладила 
по голові та сказала: — Я тебе ніколи не покину! Ти 
поспи, бо зараз для тебе сон, як найкращі ліки. А я 
допоможу Іджі відновити хату, бо він уже рветься та 
хоче щось тут змінити. 

— Хай залишить так, як є, — попросила 
Олександра, бо мала на увазі відновити те, що раніше 
зробив Іджі з їхньою хатою, а не те щоб залишити 
згарище недоторканим. Даша кивнула та пішла, а 
Олександра закрила очі та намагалась заснути, але на 
пам’ять відразу спливала фігура Мухтара з ножем та те, 
що вразило так болюче: обличчя, спотворене відразою 
та очі, які палали ненавистю. Вона не розуміла, чому з 
Мухтаром сталася така зміна, можливо, він думав що то 
Олександра його так поранила, а не якісь гмани. А 
можливо те, що Мухтар, навіть, нічого не знає про 
гманів. Гіркі думки, які знову заполонили душу, не 
давали заснути та забутися, то Олександра вирішила 
зайнятися своїм прямим обов’язком: керувати 
Всесвітом. 
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Вона відкрила внутрішній зір і спочатку побачила 
темноту, а коли зір пристосувався, то з’явилися пасма 
різноколірних ниток, які тягнулися у далечінь та 
звивалися у довгі коси, які утворювали симпатичні 
завитки, що повторювалися та збільшувалися у розмірі. 
Олександра летіла між ними та перебирала ці кольорові 
пасма, шукала червоні спалахи, щоб загасити, та 
відпускала їх й віддалялась, а лінії закручувалися у 
візерунки, які дублювалися та створювали більші подоби 
тримірних фракталів. Все більш об’ємні структури 
пролітали мимо Олександри, а вона як і раніше гасила 
полум’я більшого масштабу, поки навкруги все стало 
зелено-голубим континуумом. Їй здалося, що об’ємні 
контури щось нагадують, а коли вона віддалилася 
настільки, що Всесвіт здавався не більше м’яча для 
футболу, то впізнала у цій об’ємній аберації обличчя 
Мухтара. 

Чи це ілюзія, чи вона сама створила такий 
Всесвіт, схожий на Мухтара, не мало значення, бо 
Олександра вислизнула зі свого Всесвіту у сьогодення. 
Образ Мухтара переслідував її всюди, наче вона у 
чомусь винна, а взяти та забути його отак, відразу, вона 
не могла, бо до цього часу вважала, що вони з 
Мухтаром потрапили у якусь замасковану пастку та ще й 
не по своїй волі. 

«Керую Всесвітом, а на якійсь нещасній планетці 
безсильна зробити те, що хочу!» — подумала вона та 
почула чийсь внутрішній голос, який з’явився зовсім 
поруч, хоча вона чула всі голоси цього Всесвіту: «Це не 
твоя провина, бо так працює цей Всесвіт і не варто 
шукати в цьому якоїсь логіки!» Вона впізнала цей голос і 
тільки тому, що Щасливчик заплигнув на ліжко та заліз 
під її руки у калачику, в який вона скрутилася. Рука сама 
потягнулася гладити, а муркотіння, яке з задоволенням 
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започаткував Щасливчик, дивним чином заспокоїло та 
відігнало з голови всі негативні думки. Не потрібно 
метушні, більша частина дій не приводять до 
необхідного результату, треба вибрати основне та 
зосередитися на ньому. «А що для мене основне? — 
думала Олександра. — Чи є управління Всесвітом тим, 
до чого вона прагнула, а якщо прагнула, то що хотіла 
зробити потім? Чи потрібно слухати та робити те, що 
кажуть тисячі живих і неживих істот, чи робити своє та 
міняти Всесвіт разом з істотами, що його наповнюють? 
Чи, можливо, треба створити таких істот, для яких не 
потрібна їжа, бо вони черпають енергію з Всесвіту, який, 
в силу свого вічного розвитку, може дозволити 
маніпулювати будь-якою кількістю енергії? Чи гратися з 
істотами, як любив робив Туманний Кіт?» 

Останнє питання виникло не спонтанно, бо, на 
ліжко приліз Туманний Кіт та порушив гармонію, а ще 
втулив свою холодну морду між Олександрою та 
Щасливчиком і весь, морозний, вмостився між ними. 
«Всесвіт придуманий для Гри, — кинув думку холодний 
кіт, — тому не тримайся правил, а роби все 
парадоксально». 

— Ти правий! — сказала Олександра, скинула з 
себе котів та піднялася з ліжка. 

— Могла б трішки почекати, бо я ще не зігрівся, — 
пробурчав Туманний Кіт та підліз під Щасливчика, який 
не звернув уваги на дійство Олександри та спав з 
закритими очима. 

Коли Олександра вийшла з кімнати, то побачила, 
що Даша та Іджі вже відновили дах та її спальню. 
Маріко, яка її помітила, підійшла до Олександри, 
поправила їй волосся та сказала: — Ти тримаєшся 
впевнено. Так і треба виглядати справжній жінці. Скоро 
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Тарас та Валентина Степанівна приготують нам 
сніданок. 

Олександра була вдячна Маріко за її підтримку, 
хоча, попри свою зовнішню впевненість, в її душі 
бродили сумніви та не покидало питання – що робити зі 
своїм коханням? 

В цей час у двері постукали, а коли Маріко їх 
відкрила то на порозі побачили маленьку непоказну 
медичну сестру з величезним червоним хрестом на 
білому халаті. Маріко промацала її дімензіальною 
сіточкою, але ніякої загрози не відчула. 

— Я повинна вас вакцинувати від вірусу «Ковід», 
— сказала медична сестра з таким відсутнім обличчям, 
немов їй це діло остогидло ще вчора, а вона тут 
панькається з ними. 

— Звичайно, — сказала Маріко та оголила плече, 
але санітарка тільки шкрябнула їй по руці гострим нігтем 
вказівного пальця. Таке ж вона зробила і з 
Олександрою, а потім з Іджі, Дашею, Людою та 
Валентиною Степанівною, а Тарас відмовився. 

— Щось вона дивна, ця медична сестра, — 
сказала Маріко, — хіба так вакцинують – пальцем руки? 

— Якщо вона якась причинна, то не з нашого 
села, бо я всіх тут знаю, — сказала Валентина 
Степанівна та додала: — Ідіть трохи закусіть тим, що ми 
з Тарасиком приготували! 

Вона повела всіх на кухню, а Маріко запитала:  
— У тебе все гаразд? 
Олександра з вдячністю кивнула та раптом 

побачила, як Маріко прямо на очах змінюється та 
перетворюється у щось страшне та хиже. Вона 
простягнула вперед свою руку, щоб завдати 
дімензіального удару потворі, яка ховалася під образом 
Маріко, та з жахом побачила що рука перетворюється на 
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якусь кістляву лапу з пазурами. Чудовисько навпроти, 
що було Маріко, вирячилося на Олександру одним оком 
та пронизливо заверещало. Олександра теж 
заверещала та побачила, як до неї рухаються ще 
декілька потвор, котрі теж завили, як зграя вовків та 
кинулися до неї. 

*** 

Ігорю довелося швидко летіти, бо комбат недарма 
дзвонив, напевне, сталося щось серйозне, а, швидше за 
все, приїхала якась висока комісія. Максим осідлав його 
плечі та закинув мішок з гманами на спину. Вісімсот 
кілометрів вони подолали за дві години, хоча Максим 
замерз, як бурулька на даху. Коли прилетіли на свої 
позиції, то з’ясувалося, що під час нападу гманів 
батальйон відійшов за Сіверський Донець та 
відстрілювався, а потім, коли з гманами сталася 
метаморфоза і вони осіли в лісах, батальйон повернувся 
на свої позиції. Ігор збігав до комбата і той показав йому 
на карті:  

— Висуваємося на ці позиції, — та додав: — До 
нас їдуть з перевіркою із Києва, то не підведіть! 

— Якщо ми висунемося трохи далі, щоб річкою 
прикрити фланги? — спитав Ігор, а комбат сказав: — 
Якщо це зробиш, то добре, але я тобі це не казав! 

Ігор зрозумів, що зверху щось там ділять та 
вирішують, тому повернувся до своєї спеціальної роти 
та пояснив усе командирам. Те, що Ігор хоче 
використати гманів, командирам не сподобалося, але 
він запевняв, що все буде нормально: — Пустимо їх 
уперед, а тоді вже ми! — запевняв Ігор і товариші 
погодилися. 

Ігор знайшов Максима, який грівся у бліндажі та 
розказував байки про гманів і хоча в його розповідях 
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була майже правда, бійці приймали її як анекдот. Коли 
Ігор покликав Максима з собою, хтось спитав: 

— А що у тебе в мішку? 
— Гмани! — відповів Максим та витягнув з мішка 

Нове Зерно. Гман потягнув свої лапки до вогню та 
привітався: — Доброго ґрунту і Теплої Радості. 

— Які ж це гмани, це якісь миші! — відповів хтось, 
а Ігор поквапив: — Максим, пішли, бо вже скоро вечір 
настане! Коли вони опинилися у своїй особливій 
снайперській роті, то Ігор зібрав усіх бійців разом з 
командирами та розповів про гманів, що знав сам, а 
потім дав слово Новому Зерну, який зібрався з усіх 
гманів у мішку та був у людській подобі, ростом з 
Максима. Невідомо, чи перед виступом Ігор проводив 
бесіду з Новим Зерном та яким чином він 
«аргументував» доцільність співжиття з українцями, але 
Нове Зерно сказав так: — Ваші вороги обманним 
шляхом змусили нас завдавати шкоду жителям вашої 
країни, але ми зрозуміли ганебність такої поведінки 
завдяки таким представникам України, як Гаряче 
Полум’я, — він виразно глянув у сторону Ігор, а бійці, 
коли почули ще один позивний командира, схвально 
засміялися. Нове Зерно продовжив: — Тому ми 
вирішили вам допомагати, а ваш командир обіцяв 
занести наш вид у Червону Книгу і захистити нас від 
браконьєрів. Скріплюємо нашу присягу нашими ДНК.  

Він підійшов до Ігоря та зробив надріз своїм кігтем 
на своїй на долоні, а потім шкрябнув Ігоря до крові. Вони 
потиснули один одному скривавлені руки, а Максим, 
який стояв поряд з командиром, гаряче прошептав йому 
на вухо: — Ігор, ти не заразишся якимось коронавірусом, 
бо у мене нема до них віри? 
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— До речі, — звернувся Ігор до всіх: — Підставте 
свою долоню і Нове Зерно зробить вам щеплення проти 
«Ковіду». 

Це не дуже сподобалося бійцям і хтось сказав:  
— А як я не хочу? 
Ігор витягнув револьвера та сказав: — Хто не 

хоче, підходьте до мене, я прострелю вам голову! 
Бійці неохоче підходили до Нового Зерна і він 

шкрябав до крові долоні. Коли вакцинація закінчилася, 
Ігор сказав: — А тепер головне! Нове Зерно наблизиться 
до ворожих окопів та знищить противника, а нам 
залишиться їх тільки зайняти. Нове Зерно тобі слово! 

Нове Зерно несподівано розсипався на декілька 
десятків істот, розміром з мишу, які відразу зникли в 
траві. Таке дійство трохи перелякало снайперів, а Ігор 
сказав: — Після того, як нам дадуть світовий сигнал, я 
розміную пряму дорогу до ворожих окопів і ви 
швиденько йдете слід у слід за мною. 

Чекати довелося довго, бо гмани не нахабніли та 
не лякали своїм видом, а дуже педантично виконували 
всі етапи звичного їм плану: 1 потайки добратися до 
ворога; 2 потайки завдати непомітний удар; 3 
знерухомити противника за допомогою отрути; 4 
знищити ворога(з’їсти, використати його труп, як 
добриво). 

Нарешті, коли хтось уже сказав тихим голосом» 
«Вони вже втекли!» — попереду хтось окреслив у повітрі 
коло, потім ще раз і ще раз. Ігор, який чекав попереду, 
теж окреслив коло своїм ліхтариком, а потім повернувся 
та тихо сказав: — Всім залягти! 

Коли всі попадали, Ігор відправив вперед хвилю, 
яка пригинала аж до землі траву та куші, і попереду 
загуркотіли вибухи мін, а коли вони скінчилися, Ігор 
сказав: — Тихо за мною! 
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До окопів противника добралися дуже швидко, а 
Ігор, як тільки всі впали в добре налаштований окоп, 
відправив всю роту освоювати лінію оборони, а декілька 
воїнів послав облаштувати точки спостереження за 
противником. 

— Фу, бля! — почувся голос і Ігор спитав: — Що 
трапилося?  

Коли він підійшов, то побачив своїх снайперів, що 
оточили ворожого солдата, якого обплутали гілки 
якогось дерева.  

— У бліндажі те саме! — відгукнувся Максим, який 
встиг заглянути у ворожу схованку. 

— Нове Зерно! — погукав Ігор, а ворожий солдат 
поворухнувся, аж бійці відсахнулися, та сказав: — Шо! 

— Не шокай, бо завтра ці позиції займе основний 
батальйон! — сказав Ігор, а ворожий солдат зітхнув та 
промовив: — Завтра нас тут не буде! 

— І нас завтра тут не буде, вдень поспимо, а 
ніччю займемо позиції справа, — сказав Ігор та 
звернувся до своїх воїнів: — До ранку постріляємо 
ворога, потім, як я казав, відпочиваємо, а потім, знову, 
як конвеєр: нова лінія ворога. Облаштовуйте позиції та 
спостерігайте за ворогом. 

В глуху ніч командир снайперів пошептався з 
Новим Зерном, який, після розмови з ним, із ворожого 
солдата в одну мить перетворився на якусь маленьку 
санітарку у білому халаті з великим червоним хрестом 
на грудях, а Ігор подзвонив сусіднім командирам та 
сказав одне і те ж:  

— До вас від мене прийде маленька санітарка, 
яка зробить всім щеплення від коронавірусу. Не 
залицяйтеся до неї, не проводжайте, вона сама знайде 
дорогу. 
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Посеред ночі до всіх командирів підійшли 
маленькі санітарки та пошкрябала поснулим бійцям по 
долоні, які спросоння здивовано казали: «Оце і все?» — 
та знову лягали спати. Що дивно, по всій Україні, як 
тільки наступала ніч, ходили медсестри та 
прищеплювали тих, хто бажав, бо не всі вночі пускали 
до хати. Про це не здогадувався Ігор, який не давав 
такої команди Новому Зерну та не знав, що гманам не 
потрібний телефон, щоб зв’язатися один з одним.  

*** 

Мухтар перебрався через залізничний переїзд, 
минув заправку та попрямував вздовж залізничної колії 
в сторону центру Крижополя. Хотів завернути в готель з 
рестораном, та тільки зараз зрозумів, що одягнений у 
спідню білизну: якусь білу сорочку без ґудзиків та такі ж 
білі штани, а на ногах якісь капці, котрі зовсім не 
захищали від холодного асфальту. Здогадався, що це 
медична білизна, тільки чому вона на ньому, було 
незрозуміло. З пам’яті наче вирізали величезний 
шматок, бо Мухтар пам’ятав тільки свій приїзд в 
Крижопіль, зустріч з Олександрою та розчарування, бо 
вона, як виявилося, вже побудувала сімейне життя з 
іншим чоловіком. Після цього Мухтар пам’ятає, як їхав 
на попутній машині до Вінниці, а потім спогади 
закінчилися. 

Прокинувся від того, що хтось всередині сказав 
одне слово: «Помста!» — і Мухтар знав, що це слово 
важливе для нього, як ніколи, бо зв’язує з тим, що йому 
дорожче за життя. Він відкрив очі, але слабість не 
давала сил, щоб встати. Він глянув на свої руки та 
побачив на них ще свіжі круглі рани, яких було багато, а 
коли зміг глянути на своє тіло, то теж виявив круглі рани, 
немов хтось товстим шилом штрикав його, наче грався. 
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«Олександра!» — майнуло чуже в голові, а потім, як 
зупинена картинка в кіно, він побачив минуле: 
Олександра запустила у нього безліч мацаків та смокче 
із нього всі соки. Він відразу згадав цей момент, хоча 
тоді, після побаченого, втратив свідомість. «Вона 
робила на мені якісь досліди?» — догадався Мухтар та 
зрозумів, що він зовсім не знає Олександру, а ще 
згадав, що її мама – лікар. «Вона у мене вирізала якісь 
органи!» — догадався Мухтар та відчув, що всередині у 
нього все ще щось болить. Він згадав статті в 
англійських бульварних газетах, де писали, що в Україні 
відбуваються такі дійства, але не вірив, а тепер мусив 
пересвідчитися. 

«Помста!» — він почув це слово, чи воно було 
сказане ним, але Мухтар піднявся та вирішив будь-що 
вибратися із цього Содома та Гоморри. Він встав та 
обіперся на стіл, а тоді тримався за нього та пішов. 
Мухтар побачив на краю стола гострого ножа та схопив 
його, як останній захист, а потім рушив до дверей. Коли 
він вийшов, то відразу зрозумів, що йому не втекти, бо 
навколо зібралася ціла купа людей, які дивилися на 
цього та зграю однооких звірів зі страшними пащеками, 
про яких Мухтар теж згадав: це вони гризли його тіло, а 
Олександра за цим спостерігала! 

Мухтар відчув, як його рука, що тримала ніж, 
стрімко направила його в груди Олександри та, мабуть, 
проколола б її серце, але гостре лезо меча, яке миттєво 
майнуло перед носом Мухтара, та відрубало йому руку. 
Мухтар закричав та так глянув на Олександру, що май 
він силу, то спалив би її поглядом, а далі крикнув: 

— Навіщо ти це робила? 
— Це не я! — крикнула Олександра, а Мухтар 

затиснув рану іншою рукою та вигукнув: — Я не хочу 
мати з тобою нічого спільного! 
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Мухтар так і не зрозумів, навіщо Олександра 
згодовувала його цим страшним звірям, але вже точно 
знав, що між ним і Олександрою все закінчилося.  

Мухтар глянув на руку та оглянувся. Закривавлені 
обрубки пальців вже не боліли, бо заніміли, чи, 
можливо, ці тварюки, які їли його тіло, щось в ньому 
пошкодили, а на дорозі, по якій він йшов, нікого не було, 
що не дивно, бо ще була ніч. Він якраз проходив мимо 
якихось будівель, коли біль повернувся і Мухтар аж 
махнув рукою, щоб холодним повітрям зупинити її, але 
тільки роз'ятрив, аж в очах потемніло. Він не бачив, як 
клунком звалився прямо на дорогу, а прийшов у себе, 
коли поряд завищали гальма автомобіля, а сам він 
опинився у конусі сліпучого світла. 

— Що ви тут робите? — спитав хтось зі світла, а 
Мухтар прикрив правою долонею обличчя, щоб не 
осліпнути.  

— Ви поранені?! — спитав хтось жіночим голосом 
і до Мухтара нахилилося дівоче обличчя з густими 
чорними волоссям, яке опускалися аж до плеча. 

— Хто це зробив з вами? — спитала дівчина та 
взяла у свої долоні його скалічену руку. Мухтар нічого не 
відповів, а вона кинулася до автомобіля та повернулася 
з аптечкою, звідки витягла медичного бинта та стала 
перев’язувати його куксу. Хоча, від її рухів, рука трохи 
боліла, але Мухтар терпів, а коли вона закінчила свою 
роботу, то сказав: — Дякую! 

— Я відвезу вас до лікарні! — сказала дівчина, 
але Мухтар заперечив: — Ні! 

— Вас розшукує поліція? — спитала дівчина. 
— Ні! — відповів Мухтар, а дівчина спитала: — То 

хто з вами це зробив? 
— Я думав, що вона моя кохана, — відповів 

Мухтар, а дівчина тільки додала: ... дівчина .... 
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— Ось що ... сідайте в машину, — рішуче сказала 
вона та допомогла йому піднятися. Коли вона всадила 
Мухтара на пасажирське сидіння та сіла за кермо 
автомобіля, то повернулася до нього та сказала: 

— Мене звати Лариса! 
— Мухтар, — відрекомендувався він, а Лариса 

чмихнула та сказала: — Вибачте. 
— Я вже звик до цього в Україні, — відповів 

Мухтар та спитав: — Куди ми їдемо?  
— До мене додому, — відповіла Лариса, а Мухтар 

з вдячністю відповів: — Коли я повернусь в Лондон, я 
вам за все заплачу. 

Лариса спохмурніла та спитала у Мухтара:  
— Хіба у вас в Лондоні люди не допомагають, 

коли людина в біді?  
Попри напівтемряву у салоні автомобіля та смуглу 

шкіру обличчя Мухтара, Лариса помітила, як він 
почервонів. Мухтар поспішно сказав: — Пробачте, я не 
хотів вас образити! 

Вони під’їхали до чепурного будиночка, такого ж 
гарного, як і в Олександри й Мухтар подумав, що у 
Крижополі живуть гарні люди, але згадка про 
Олександру нагадала, що така «гарна людина» може 
жити тільки у Пеклі. Лариса вийшла з автомобіля, щоб 
відкрити ошатні дерев’яні ворота. Мухтар допоміг їй, а 
коли вона заїхала у двір, то закрив ворота. 

— Це мій дім, — сказала Лариса та з посмішкою 
додала: — Запрошую до хати! 

Вони зайшли в дім і Мухтар став роздивлятися 
оселю Лариси, попри біль у руці, який, після деякого 
шоку, став постійним та віддавався аж у голові. Поки 
Мухтар розглядав книжки в шафі, Лариса вийшла зі 
спальні та тримала в руках чоловічий костюм на 
плечиках, який простягнула Мухтару. Він здивовано 
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дивився на костюм, а Лариса, мабуть, щоб його 
заспокоїти, сказала: — Це костюм мого колишнього 
чоловіка, — а коли побачила сумнів у очах Мухтара, то 
додала: — Він його не носив, бо коли я костюм привезла 
з Парижу, то застала його зі своєю подругою. Відтоді у 
мене нема ні чоловіка, ні подруги. Зайди в спальню та 
приміряй. 

Вона сунула йому в ліву руку плечики з костюмом 
та подумала, що Мухтару з одною рукою буде важко це 
надіти. «Не буде ж він голим по місту ходити? — 
виникла думка та ще одна: «Як одягнеться та 
перепочине на дивані, то хай ранком йде на вокзал та 
їде, звідки приїхав. Правда, грошей у нього нема, то 
вона дасть на квиток, а на цьому все». Вона посиділа на 
дивані, а потім подумала: «Щось він там довго 
вдягається?» — та вже встала до нього йти, як у двері 
хтось став грюкати. Вона нікого не чекала, то подумала, 
що то знову якісь дикі тварини, які зранку налякали все 
село, а когось покусали. Потім звірі кудись зникли, 
казали люди, що сховалися в лісі. Вона виглянула у 
вікно та з подивом побачила якусь низеньку медсестру в 
білому медичному халаті з величезним червоним 
хрестом. Лариса відкрила двері та сердито спитала: 

— Що вам треба серед ночі? 
— Вакцинація від коронавірусу, — без інтонації 

оголосила медсестра та нахабно зайшла в хату. Лариса, 
яка побачила таку рішучість медичної сестри, стала 
знімати блузку, щоб оголити плече, але місцеве 
медичне світило, яке Лариса перший раз бачила, 
оголосило: — Досить долоні! 

Коли Лариса простягнула їй руку, медична сестра 
щось там шкрябнула та спитала: 

— Ще є живі люди? 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

83 

Слова медичної сестри не сподобались Ларисі, а 
ще здавалося дивним, що Мухтар досі не подав ні звуку, 
тому вона заглянула у свою спальню. Мухтар ткнувся 
обличчям у подушку та лежав на ліжку. «Заснув?!» — 
подумала Лариса та трохи співчувала йому, а медсестра 
просунулась вперед та поперлася до Мухтара. 

— У нього пальці рук відрізані, — попередила 
Лариса, щоб ця медсестра не завдала йому болю, а та 
відповіла: — Я знаю! — та схопила ліву руку, яку теж 
шкрябнула своїм нігтем та кинула на ліжко. 

«Якась дивна ця медсестра!» — подумала 
Лариса, а медсестра сказала: — У нього лихоманка, 
погрійте його! 

— Як? — не зрозуміла Лариса, а медсестра 
сказала: — У вас тепле тіло, то погрійте його, — та 
поперлася з хати. 

«Якась дурна!» — подумала Лариса, закрила 
двері за медсестрою та зайшла в спальню. «Дурня 
якась!» — подумала вона про лікувальний метод 
медсестри та стала дорікати собі, що не спитала про 
медичні препарати, які слід дати Мухтару. 

«Сама дурна, — несподівано почула Лариса та аж 
підскочила й оглянулася: «Хто це сказав?» — а голос в 
голові нагадав: — Він замерз, бо втратив багато крові. 
Нагрій його!» 

Вона прикрила Мухтара ковдрою, залізла в ліжко 
та обхопила його руками. Він, дійсно, трусився, то вона 
притиснулась до нього, аж самій стало жарко. «Нащо 
мені таке горе? От дурепа, підібрала його, як якесь 
кошеня, бо пожаліла, а тепер бідкайся з ним». Вона 
стягла з себе одяг, бо аж упріла, та повернулася спиною 
до Мухтара, бо спати хотілося, а скоро вже ранок. «Хай 
той світ котиться хоч би в прірву, а я зроблю собі 
вихідний!» — та задоволено прикрила очі. 
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Прокинулася, бо відчула, я хтось йде по хаті. Коли 
відкрила очі, то побачила, що на неї уважно дивиться 
якась дівчина. 

— Що ти тут робиш? І як ти зайшла в дім? — 
спитала Лариса, бо пам’ятала, що закрила двері на 
замок. 

— Я прийшла, щоб вилікувати йому руку, — 
сказала дівчина, а Мухтар, який теж прокинувся, 
витягнув забинтовану руку та, чомусь, здивовано глянув 
на неї та заворушив пальцями, а потім зірвав бинти. Що 
дивно, всі пальці були на місці та, навіть, не видно 
ніяких рубців. 

— Вона в мене ціла, — здивовано сказав Мухтар, 
а дівчина знову глянула на Ларису та спитала: — Це ти 
лікувала? 

Ларисі не сподобалася інтонація голосу 
незнайомки й вона єхидно відповіла: — Хоч би і я! А тобі 
що? 

— Добре, — відповіла незнайомка, — я тільки 
через це прийшла. Тоді бувайте здорові! — вона 
кинулася у закрите вікно, наче стрибнула у воду, і 
зникла за ним, бо майнула в небо. А Мухтар повернувся 
до Лариси та сказав: — Це була Олександра, — а вона 
відповіла: — Я зрозуміла! 

— Спасибі тобі, — сказав Мухтар, а потім, мабуть, 
зрозумів, що цього не досить, поцілував Ларису у щічку. 
Лариса глянула на нього та, несподівано навіть для 
себе, притиснулася своїми губами до його губ.  

*** 

Снайпери якраз поснули, а на позиціях 
залишилися тільки вартові, які спостерігали за 
противником, коли, разом з основним батальйоном, до 
них прийшли з перевіркою від ОБСЄ та зі штабу армії. 
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Не всі гмани покинули позицію, бо не встигли 
переварити знищених ворожих солдатів, тому, як на зло, 
один з них потрапив на очі спостерігачів. 

— Це хто? — спитав спостерігач з ОБСЄ. 
— Труп ворожого солдата, — відповів Максим, бо 

воно з Ігорем мінялися зміною, то якраз був його час 
чергування. 

— Чому він не похований? І чого з його тіла росте 
бур’ян? — насідав спостерігач. По його вимові 
англійських слів, Максим догадався, що спостерігач з 
Московії, але мав відповідати, тому сказав, бо не вмів 
брехати: — Це росте гман!  

— Ви на трупі вирощуєте гман? — спитала дама 
кореспондент, яка, разом з оператором, крутилася 
поряд зі спостерігачем та подумала, що гман – це 
наркотик. 

— Ці гмани самі люблять рости на московітах, — 
в серцях відповів Максим, а дама кореспондент сунула 
йому під ніс мікрофон та спитала: — Ви розводите гман, 
щоб нацькувати його на солдатів Московії? 

— Так! — крикнув Максим, а московіт, від злості, з 
англійської перейшов на свою мову:  — Это неслыхано, 
вести такой способ войны, его нужно запретить 
Конвенцией!10 

— Я, мабуть, піду! — сказав гман і труп московіта 
заворушився. Дама кореспондент зойкнула та 
відскочила, а спостерігач заверещав: — Солдат живий! 
Йому потрібно зробити штучне дихання! — на що 
Максим запропонував: — То зроби йому сам, бо я не 
вмію! 

                                                           
10  Це нечувано, вести такий спосіб війни, його потрібно 
заборонити Конвенцією! (московітська) 
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Видно, що спостерігачу не подобалося таке 
продовження інспекції, а кореспондент спитала у гмана:  

— Вас катували українські карателі? 
Гман, який не дуже добре розбирався в земній 

політиці, відповів: — Ні, українські карателі пропонували 
нам їсти їх ворогів! 

Гман забрався на бруствер та пішов у сторону 
противника, який поспішив випустити у труп московіта 
декілька куль. 

— Ми врятували солдата Московії від наглої 
смерті та катувань українських  бандерівців, які, ви 
тільки подумайте, вирощували на тілах бідних 
полонених якийсь наркотик!  — пафосно сказала на 
камеру кореспондент, а здивований Максим спитав:  

— Ви кореспондент з Московії? 
— Ні, я з Києва! — відповіла задоволена дама, а 

оператор став збирати свої манатки та вантажити на 
автомобіль з написом «Преса». 

Штабний генерал вислуховував спостерігача з 
ОБСЄ та хмурив брови, а командир батальйону теж 
хмурив брови та поглядав на Ігоря, який тільки-но 
прокинувся та ще не розібрався, що діється.  

— Спостерігач з ОБСЄ, той, що доповідає 
генералу, із московітів. Він побачив гмана, який ріс на 
трупі вбитого московіта, тому підіймає шум за 
неналежне поводження з полоненими, — шепотів йому 
на вухо Максим. — А ще ота кореспондент розказувала 
на камеру, що українські воїни знущаються з полонених. 

— Що за неподобство! Негайно поховати всіх 
ворожих солдатів! — голосно крикнув Ігор та так же 
голосно додав: — Сержант Максим Козак! Десять діб 
гауптвахти позачергово! 

Ігор глянув на кореспондента з оператором та 
знову голосно крикнув: — Чому сторонні на позиціях? 
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Розвідка доповіла, що зараз нас мають обстріляти 
гарматами. Всім стороннім негайно покинути позиції! 

— Я не сторонній, — якось несміло сказав 
штабний генерал на що Ігор голосно відповів: — Пане 
генерал, що я скажу Верховному Головнокомандувачу, 
коли ви загинете? А ви точно загинете, бо не знаєте 
місцевих особливостей! Сержант Козак, вам важливий 
наказ: доставити генерала в безпечне місце та прикрити 
його від ворожої кулі в разі потреби. 

— Він мене не прикриє, — сказав огрядний 
генерал, бо примірив Максима на себе, а Ігор нахмурив 
брови та суворо сказав: — Якщо вас уб’ють, то я 
розстріляю його з цього пістолета! Швидко до 
автомобіля! — крикнув Ігор на Максима, а той 
перелякано сказав: — Пішли, пане генерал, а то він 
мене отут пристрелить! 

Генерал та його свита швидко усілися в 
автомобіль та поїхали, а командир батальйону підійшов 
до Ігоря та спитав: — Ти що тут за виставу влаштував? 

— Рятував вашу та свою репутацію, товаришу 
полковник, — сказав Ігор та посміхнувся на весь рот, а 
полковник спитав: — Ти, правда, використав цих істот, 
щоб знищити московітів? 

— Так, — відповів Ігор, а полковник сказав: — Я 
про це не чув і не знаю! 

— Так, я вам про це, навіть, не доповідав! — 
відповів Ігор, а полковник спитав: — Ти сьогодні куди? 

— Займу ворожі окопи справа, — відповів Ігор, а 
полковник знову повторив: — Я про це теж не чув, так 
що бувай. 

Коли Максим повернувся, Ігор спитав: — Ну, що, 
генерал не всрався по дорозі? 

— Ні, — відповів Максим та додав: — Пане 
старший лейтенант, ви попереджайте коли ... 
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— Якраз і не було коли, так що вибачай, Максим, 
— сказав Ігор та обійняв Козака за плечі. 

— Де зараз наші гмани? — спитав Ігор і Максим 
відповів: — Той, який розмовляв зі спостерігачем та 
кореспондентом, здуру поперся в гості до московітів 
попереду, а всі інші, як і домовлялися, на ворожі окопи 
справа.  

— Добре, передай зайняті позиції основному 
батальйону та йди спати, бо ніч буде гарячою, — сказав 
Ігор та відпустив Максима, а сам подзвонив у Крижопіль 
до дружини. Коли включився телефон Люди, Ігор весело 
сказав: — Доброго дня, моя люба! Як у вас справи? 

Крик, який відтворив телефон, породив у уяві 
Ігоря пораненого звіра, потім звіра, який патрає його 
Люду, а вже потім у трубці було таке вищання, наче на 
одній сковорідці підсмажували всіх чортів у пеклі. 

Телефон вимкнувся, а Ігор, весь у розпачі, 
дзвонив Люді знов і знов, але її телефон був зайнятий.  

*** 

Туманний Кіт висолопив язика, мочив велике 
гусяче перо у чорнильниці, яка колись в дитинстві 
Валентини Степанівни, слугувала їй у школі, та виводив 
каракулі на великому папері, який свиснув з кімнати 
Олександри. Поряд з лівою лапою Туманного кота 
стояла черга з гманів, яких він по одному відправляв у 
рот та жував. Видно, що така масажна процедура 
подобалася гманам, бо вони з задоволенням 
підставляли свої спини під зуби Туманного Кот, 
проходили через його шлунковий тракт, а потім спокійно 
вистрибували із його сраки та знову ставали в чергу. 
Туманний Кіт писав листа до турецького султана 
американського президента Бабайдена в Америку. 
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Дорогий Бабайден! 

Чи не міг ти, мій друже, накласти лайна 

санкції на голови нашої влади, бо вона для нас вже 

не дуже: казиться на раз, а ще не знає, яким 

відосиком нагодувати спраглий до цієї жуйки 

манюпас11. 

Он вчора запросили людей до себе у 

відкритий офіс, щоб вони художньо оформили 

зовнішню рекламу, а як подивилися результат, то 

чогось згадали чужу маму.  

На обписані стіни офісу глянув А.Б. Ваков, то 

він там мало не плакав: спочатку сльозами свого 

крокодила, а потім зрозумів, що то не його діло, 

бо негарне ще вчора передчував, тому команду – 

бити демонстрантів, він зціпив зуби й не давав.  

Порощенко теж відцурався: — Чого той 

Зелененько до мене з Майданом лізе, у мене 

грошей вже давно не одна валіза, хочу – тут живу, 

хочу – поїду в Європу, а всі зелені хай йдуть у 

свою сраку попу. 

 

 

Коротше, Бабайден! 

                                                           
11  манюпас — недалекі люди, які вірять казкам 
політичних повій та підтримують їх, щоб вони цих же людей 
обікрали. 
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Забери наших олігархів за тридесять земель, 

а ще нам не потрібно московських попів та їхніх 

Ємель. 

Щоб ти не згадував та не лякався, 

нагадаю:  

Я тобі допомагав, коли ти заїкався! 

Туманний Кіт  
Кіт поставив крапку, яка перетворилася в 

чорнильну ляпку, проте він не став переписувати, а 
витягнув конверта та написав: 

Америка, Білий Дім 

Бабайдену 
Своїм довгим язиком Туманний Кіт заклеїв 

конверт, та, щоб не платити за марку, кинув листа у 
відкриту фіранку, де його підхопив вітер та поніс кудись 
у нічне небо на заході. Та відразу почув, як в залі хтось 
несамовито волає, а потім до цього крику додався цілий 
хор. Щасливчик, який хропів на ліжку Олександри, 
підскочив під стелю та теж заволав, а Туманний Кіт 
подивився на нього та зверхньо сказав: — Я знав, що ти 
дурний, але ж не настільки! Чого волаєш? 

— Там щось трапилось! — сказав Щасливчик. 
— То піди подивись! — сказав Туманний Кіт, а сам 

залишився на місці. Щасливчик підозріло спитав: — А 
ти? 

— Я відпочиваю після важливої роботи, — 
відповів Туманний Кіт 

Щасливчик виглянув за двері й крики підозріло 
припинилися.  
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— Що там? — спитав Туманний кіт і Щасливчик 
відповів: — Якісь дикі звірі, напевне гмани! 

— Спитай у них, чого вони сюди приперлися, — 
сказав Туманний Кіт, а Щасливчик передав це звірям. 

І відразу почули хором: — Я тут живу! 
— Це чорні рієлтори, жени їх з хати, — сказав 

Туманний Кіт та додав: — І закрий за собою двері, бо я 
хочу відпочити! 

Туманний Кіт, на всякий випадок, вмостився на 
вікні, у фіранці, щоб легше було втекти, а Щасливчик 
звернувся до рієлторів: — Якщо ви не підете звідси, я 
викличу Туманного Кота і він вам відірве голови. Так що 
пішли під три чорти!  

— Щасливчику, ми тебе взяли не для того, щоб ти 
нам указував на двері, — сказав один гман та 
перетворився на Олександру. 

— Туманний Кіт, ці гмани мімікрують, один вже 
став Олександрою, — крикнув у спальню Щасливчик, а 
Туманний Кіт відповів з фіранки: — Жени цю потвору 
надвір! 

Досить скоро інші гмани перетворилися на 
Тараса, Маріко, Люду, Іджі та Дашу. 

— Хата записана на мені, — сказав гман, що 
залишився стояти біля дверей на кухню.  

— Так от хто тут воду мутить! — сказала Маріко 
та підняла гмана в повітря: — Признавайся, хто тобі 
підробляв документи? 

— Та цю хату ще мій батько будував з цегли! — 
обурився гман, а Люда накинулася на всіх: — Ви, що, 
хіба не бачите, що це моя мама? Хто перетворив її на 
гмана, признавайтеся? 

— Я, здається, зрозумів, — сказав Тарас, а всі на 
нього втупилися. 
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— Це медична сестра, яка нас прищеплювала від 
«Ковіда», — пояснив Тарас. Всі дивилися на Тараса та 
чекали пояснення, тому він сказав: — Ця медична 
сестра була гманом. Невідомо, хто її послав, але, крім 
щеплення, вона додала нам свої гени, тому людина 
може, як гмани, міняти свою форму. Валентина 
Степанівна ви можете самі перетворитися на себе. 

Гман, який стояв біля дверей кухні, під поглядами 
глядачів став мінятися та перетворився в велику жабу. 
Люда не втерпіла та сказала: — Мамо, нащо ви 
перетворилися в жабу? 

— Я подумала, що виглядаю гидко, як жаба, — 
сказала жаба, а Люда взяла фото Валентини Степанівни 
та сказала: — Роби, як тут! 

— Я ж там молода! — квакнула жаба. 
— Якщо це правда, що каже Тарас, то ти завжди 

будеш молодою, — відповіла Люда та підняла свій 
телефон, який впустила, коли перетворилася на гмана. 
Вона глянула на останні дзвінки та побачила, що їй 
декілька раз дзвонив Ігор. Люда не чекала, поки мама 
перетвориться на себе, а подзвонила Ігорю, а коли той 
відповів, то почула: — Що трапилося, люба? 

— Нас медсестра гманка прищеплювала від 
вірусу, то тепер ми можемо без дімензіальної сіточки 
перетворюватися на будь-кого, — відповіла Люда, а Ігор 
сказав: — Це, напевне, зробив Нове Зерно. Я казав 
прищепити від коронавірусу бійців, а він переборщив. 
Тепер буду знати, що мої воїни можуть перетворитися 
на звіра! Треба їх попередити. 

— Мама теж перетворилася на гмана, то тепер 
намагається стати собою, — сказала Люда та 
засміялася, бо наступна спроба Валентини Степанівни 
змінити свою форму викликала у всіх сміх. Врешті решт 
їй вдалося перетворитися на себе молоду, то вона вже 
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не робила подальших спроб змінюватися. Вона 
роздивлялась себе в дзеркалі та весело сказала: — Я 
напевне, заміж вийду! І віднині називайте мене Валею! 

Люда мало не впустила телефон від цих слів та її 
виду, бо мама стала молодша за неї. А потім подумала, 
що й сама може змінитися і не з допомогою 
дімензіальної сіточки, а завдяки прищепленню гманів, 
які так змінили генетичний набір в клітинах тіла, що 
люди здобули можливість трансформуватися. Вона 
дістала своє кольорове фото, де була молодою, 
дивилася у дзеркало та стала поступово мінятися. Коли 
їй здалося, що вона виглядає просто чудесно, Люда 
себе сфотографувала та послала фото Ігорю, а потім 
йому подзвонила. 

— Сподобалося? — спитала вона, а Ігор у 
відповідь теж спитав: — А чиє це фото? 

— На фото я! 
— Ти гарна була молодою, — відповів Ігор, а 

Люда засміялася та сказала: — Я сфотографувала себе 
зараз! 

Ігор трохи помовчав, а потім спитав: — Ти мене 
покинеш? 

— Дурнику, я такою хочу бути з тобою, — 
відповіла Люда, а Ігор помовчав та спитав: — Мені теж 
треба мінятися? 

— Не обов’язково. Це жінкам хочеться виглядати 
вічно молодими, а в чоловіках показним є досвід та 
мужність. Так що не картай себе, ти мені подобаєшся 
таким, як є, — сказала Люда. 

В цей час Олександра, яка сторонилася всіх та 
була дещо смутна, раптом, з рішучим виразом обличчі 
швидко пішла з хати. 

— Ти куди? — тільки й встигнула крикнути Люда, а 
Олександра відмахнулася: — Я зараз повернуся!  
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Вона здійнялася в повітря та перелетіла через 
залізничну колію, а потім стала нишпорити симпотами 
по Крижополю. «Невже покинув місто?» — подумала 
вона, але ні, майже відразу знайшла його у якомусь 
чепурному будинку, Вона через закрите вікно гайнула у 
хату, а знайшла Мухтара у спальні, де він спав у обіймах 
якоїсь дівчини. Видно, вона відчула присутність 
Олександри, бо відкрила очі та вороже спитала: 

 — Що ти тут робиш? І як ти зайшла в дім?  
— Я прийшла, щоб вилікувати йому руку, — 

сказала Олександра та побачила, як прокинувся Мухтар, 
а коли почув її слова, то витягнув руку з-під ковдри та 
став нею ворушити, а потім зірвав бинти. 

— Вона в мене ціла, — сказав Мухтар, а 
Олександра глянула на дівчину та спитала: — Це ти 
лікувала? 

— Хоч би і я! А тобі що? — нахабно сказала 
дівиця, а Олександра, зовсім збентежена таким 
поворотом подій, відповіла:  

— Добре, я тільки через це прийшла. Тоді бувайте 
здорові!  

Олександра кинулася у закрите вікно, та воліла б 
його розбити та знести всю хату, але знялася високо в 
небо та закричала так страшно, наче хотіла спалити всю 
Землю. Напевне, вона використала дімензіальну сіточку, 
бо її голос перетворився на страшенний гуркіт грому, а з 
хмар у небі посипалися сніжинки, які перетворилися у 
локальну завірюху, щоб відбілити цю місцевість від 
скверни та почати нове життя. 

Життя, яке стало для Олександри ненависним, бо 
як жити коли надія, яка жевріла в її серці, раптом 
здійснилася, а потім, також раптово, зникла, щоб ще 
більше ятрити серце. 
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«Це все дурний Іджі!» — шукала вона винного, бо 
якби не він, то все могло статися інакше. Вона 
розігналася та забрала силу у ненависної їй Землі, а 
потім полетіла в сторону Місяця, під світлом якого 
мільйони закоханих цілувалися та відчували щастя у той 
момент злуки, попри те, що після цієї миті їх чекала 
різна доля, але мить залишалася світлим спогадом на 
все їх життя – коротке чи довге. 

«Зрушу той Місяць з орбіти, то хай та Земля 
летить у Тартари!» — міцніла думкою Олександра, бо 
хотіла завдати біль не тільки собі, а й усьому людству та 
всьому Всесвіту! Її політ прискорювався з кожною миттю 
і, навіть, візуально далекий Місяць став наближатися 
досить швидко, а Олександра, як куля вбивця, цілилася 
прямо в видиму серединку місяця в районі кратера 
Тріснеккер. В останні миті польоту Місяць наближався з 
неймовірною швидкістю, але Олександра не думала 
гальмувати, бо хотіла завдати собі неймовірного болю, 
після якого будь-який інший біль стане нечутливий.  

Те, чого вона шукала у цю мить, наповнило болем 
не тільки її, а і весь Всесвіт, яким вона опікувалася. Цей 
біль відчула кожна жива клітина у Всесвіті, а Земля не 
була винятком. Кожна людина на Землі пов’язувала цей 
біль з чимось своїм, бо матері дзвонили дочкам, а дочки 
– матерям та питали, чи з ними все гаразд. Що правда, у 
цю пору дзвонили не тільки вони, а й інші люди, тому у 
світі створилася деяка паніка, яка, через деякий час 
розсмокталася, як і біль, що тривожив серце. 
Олександра осіла пилом у кратері Тріснеккер та, попри її 
небажання жити, стала збиратися, але цей процес 
обіцяв бути довгим. 

Особа у чорному одязі з накинутим на голову 
балахоном, яка супроводжувала її ззаду на всьому 
шляху від Крижополя до кратера Тріснеккер, усілася на 
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гребінь кратера та стала збирати розсіяні шматочки тіла 
Олександри разом з дімензіальною сіточкою, яка була 
на ній. Вона відправляла їх у золоту амфору, яка 
з’явилася в руках істоти, немов би та хотіла поховати в 
ній Олександру. Тому, що ця справа розтягувалася на 
непевний час, то ми полишимо цю особу на Місяці та 
хай вона робить своє чорне, чи світле діло наодинці, 
щоб нас не звинувачували у чужих поганих чи добрих 
справах, бо у нас і своїх гріхів досить. 
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Реплікація четверта. Коба 

Владна верхівка Московії, яка, як могла, 
приховувала смерть Плутіна, тому, на підставі того, що 
найвеличніший лідер сучасності захищається від 
коронавірусу в бункері, демонструвала громадськості 
його короткі виступи з підземелля, озвучені двійником. 
Така тактика давала можливість можновладцям і далі 
продавати ресурси Московії та збагачувати свої сім’ї, в 
той час, як звичайні люди ледь животіли на широких 
просторах країни. Правда, у двійника Плутіна з’явилися 
неврологічні проблеми та забудькуватість, що, зокрема, 
стали часто помічати глядачі в виступах президента. Ця 
проблема в останній час ще більше загострилася, бо 
двійник Плутіна забував, де він, та що робить, крутив у 
руках предмети та не розумів, для чого вони існують. 
Іноді двійник зовсім впадав у ступор, то доводилося 
переривати передачу з бункера та приєднати 
кореспондентів для продовження репортажу. Уже 
готували нового двійника, який, в силу своєї 
спроможності, ще не був готовий замінити попереднього 
двійника. 

Таке незвичне використання імені Плутіна 
викликало дивну дію на його труп, котрий закопали десь 
під Мінськом на дачі Лукошенко. До цього ж, в одній ямі 
сховали не один, а два трупи, а з могилкою однієї 
місячної ночі сталася дивна подія: якісь два типи у 
чорному одязі з’явилися на могилі, розкопали її 
посередині та вкинули у ямку попіл спаленої лапи 
чорного курчати.  

— Все! Пішли Зір, — сказала нижча постать, а та 
постать, що вище, сказала: — Зараз Калі! — і почулося 
дзюрчання води. Нижча постать тихо хіхікала, а потім 
вони нишком покинули дачу Лукошенко. Від дії попелу, 
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чи ще від чогось, що дзюрчало, від трупа від’єдналася 
бліда тінь, яка не стала підійматися на поверхню землі, 
бо боялася сонячного світла, а вирушила в сторону 
Москви, туди, де в бункері вібрувало її ім’я. Сімсот 
сімнадцять кілометрів цього шляху Привид Плутіна 
подолав за шість місяців, а чого так довго, то те вже 
залежало від ґрунту: весь цей шлях наповнений 
кам’яними перепонами, а ще річки та болота, де Привид 
Плутіна може запросто спливти на поверхню та згоріти 
на сонці.  

Тому Привид Плутіна добрався до бункера якраз 
на п’яте березня та не помітив, що за ним всю дорогу 
слідував Привид Сталіна, бо Сталіна вдруге поховали 
поруч з тілом Плутіна. Те, що він не один такий 
розумний, Привид Плутіна зрозумів тоді, коли опинився 
в бункері, бо зіткнувся з Привидом Сталіна. 

— Чого тобі тут треба Коба? — незадоволено 
сказав Привид Плутіна, на що Привид Сталіна нахабно 
відповів: — Того, що я маю більше прав на це! 

— З якого дива? — спитав Привид Плутіна та 
продерся до крісла, на якому сиділи двійники Плутіна під 
час передачі. 

— Тому, що я старший і моє ім’я московіти 
згадують частіше! — відповів Коба, видавив дупою 
Привид Плутіна, задоволено сів у крісло та додав: — До 
того ж у мене ювілей смерті! 

— Шістдесят вісім років, як ти здох, то не ювілей! 
— не погодився Привид Плутіна, а Коба зухвало 
відповів: — У тебе й такого ювілею нема! 

— У мене теж ювілей! 
— Який? 
— 9 років назад мене втретє вибрали 

президентом, — сказав Привид Плутіна та всунувся 
срачкою в крісло, щоб посунути дупу Коби. Тому не 
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сподобалася така нахабність, тому він придавив Привид 
Плутіна та зловісно сказав: — Ти не Надія Крупська, 
щоб я тебе довго терпів, тому геть з крісла, бо я 
придушу тебе власними руками. 

 
— Я ще не випробовував «Новачок» на привидах, 

якраз є нагода це зробити, — сказав Привид Плутіна та 
витяг з кишені шприц з якоюсь рідиною. Коба не став 
випробовувати свою долю, а сказав: — Добре, вчинимо 
по справедливості, кинемо монетку. Вибирай: орел чи 
решка. 

— Орел, — сказав Привид Плутіна й Коба кинув 
монетку вгору. Привид Плутіна штовхнула його, тому 
монетка упала не в руку Коби, а на стіл. 

— Так не чесно! — обурився Коба, бо випав орел, 
на що Привид Плутіна відповів: — Я знаю, що ти любиш 
махлювати, але ти ж бачиш, що твоя доля не тут. Я 
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добрий, тому дам пораду – шуруй в Київ і займай місце 
президента.  

— Там же є президент Зелененько! — заперечив 
Коба, на що Привид Плутіна сказав: — Я тобі допоможу, 
будеш мені винен. 

Він віддав йому шприц з «Новачком» та сказав:  
— Ти знаєш, що робити. 
Коба подумав, що почати тренуватися з України, 

то, навіть, краще, а коли він там закріпиться, то 
московіти знову його згадають та самі викинуть з Кремля 
Привид Плутіна. 

— До побачення, Бліда Міль! — зі значенням 
сказав Коба, але Привид Плутіна не сприйняв його 
сарказм та відповів: — Прощавай, Коба, надіюсь, що 
більше тебе не побачу. До речі, автобуси в Київ 
відправляються від станції метро Рум’янцеве. Поспішай, 
бо я маю бажання скасувати всіляке сполучення з цією 
недостойною країною. 

Коба хитро посміхнувся та пішов у стіну. Через 
деякий час він уткнувся у гілку метро та висунув голову, 
щоб упевнитись, де він знаходиться. Виявилося, на 
червоній лінії, якраз на тій, що йде до метро 
«Рум'янцеве». Коба дочекався наступного потягу, а коли 
той проходив мимо, то застрибнув між вагонами, щоб 
уникати прямого світла. Коли він під’їхав до метро 
«Рум’янцеве», то вибрався на поверхню та прикрив 
обличчя капелюхом, який вкрав у якогось лопуха у 
вагоні метро прямо через металеву стінку вагону. 

Добре, що день видався сірий, похмурий, а сонце 
сховалося за темними хмарами, наче мав випасти сніг. 
Коба розпитав водіїв і ті повідомили, що автобус в Київ  
давно пішов, але поряд від метро «Розказівки» теж 
ходить автобус в Україну. Довелося Кобі сісти в 611 
автобус та доїхати до метро «Росказівки», де через пів 
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години йшов автобус до Києва. Гроші, які довелося 
платити за ці проїзди, Коба, в ім’я майбутньої київської 
революції, позичив у порядного добродія, який, чомусь, 
замість їхати в таксі, бо дозволяли фінанси, поперся в 
пролетарське метро. 

Всю дорогу до Києва Коба спав, а десь серед ночі 
біля автомобільного прикордонного пункту 
«Троєбортний» пішки пройшов через митницю Московії, 
де подав документи того ж московського добродія в яких 
знайшлася довідка про ПЛР тест, що зовсім не було 
чудом, бо добродій мав виїхати у Білорусь, але завдяки 
піклуванню Коби, спокійно залишиться дома. 

Весь подальший шлях до Києва Коба теж спав, а 
на ранок опинився на зупинці біля метро «Лісна». Через 
те, що Київ Коба не знав, то розпитав у одної приємної 
жіночки, як добратися до президента Зелененько, яка 
запропонувала йому їхати в метро до станції 
«Хрещатика», а там можна пройти пішки. 

— Я вас десь бачила, ви не артист? — спитала 
молодиця, а Коба посміхнувся в вуса та сказав все, що 
знав про Україну: — Так, я грав Щорса! 

Молодиця відразу згадала коня на пам'ятнику 
Щорсу у Києві, якому хтось відрізав ногу, та чогось 
подумала, що та роль не принесе незнайомцю користі в 
Україні. Тим часом Коба розміняв у обмінному пункті 
залишки рублів, причому його надурили, але не 
помітили, що Коба надурив їх: поки касир рахував рублі, 
колишній секретар КПРС витягнув цілу пачку 
тисячогривневих купюр. 

Київське метро Привид Сталіна не вразило, 
можливо тому, що на кінцевій зупинці було мало народу, 
хоча для Коби це був плюс, бо ніхто на нього не звертав 
уваги. Правда, якийсь добродій, котрий вчора хильнув 
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лишнього, похитнувся, коли сідав та придавив Привид 
Сталіна до самої лави, то Коба не втерпів та спитав:  

— На Колиму хочеш? Чи на Соловки? 
Чоловік відсахнувся, бо Коба говорив у саме вухо, 

та глянув на бабусю у саморобній масці від ковіду, яка 
сиділа поруч, бо подумав, що то вона йому сказала, але 
бабця мовчки дивилася на Дарницю за вікном. Чоловік 
нічого не сказав бабці та хотів поринути у дрімоту, але 
настирлива бабця знов сказала: — П’янчуга! Я бачу, що 
тебе виправить хіба що могила! 

Чолові повернувся до бабці та сказав: 
— Закрий рот, хабалка! За свої п’ю! 
Бабуся відсахнулася від дядька та пересіла аж 

через два проходи, а якийсь інтелігент, що сидів справа, 
теж пересів на іншу лавку. 

— Ти закінчиш свої дні у придорожній канаві, — 
сказав хтось на ліве вухо, хоча ні зліва, ні справа нікого 
не було.  

— Така моя доля, господи! — погодився дядько, а 
дві молодиці навпроти нітрохи його не злякалися, а 
голосно повідомили: — Допився, до чортиків! 

— Ні, з богом розмовляю! — загордився дядько 
голосно, а «бог» за спиною подумав, що краще п’яничку 
не чіпати, бо він добре маскує Кобу, хоча незручно, коли 
на тобі сидять. Він проник у тіло п’янички та відчув, що 
може керувати його тілом, головне не виходити з нього. 
Вагон скоро наповнився, а через десять хвилин Коба у 
тілі п’янички вийшов на станції метро «Хрещатик» та 
спитав у чергової по станції, як пройти до «офісу 
президента».  

Після розмови Коба довго підіймався ескалатором 
до виходу з метро біля банку «Аваль», де розпрощався 
з тілом п’янички, який не міг зрозуміти, чому він вийшов 
на Хрещатику, коли треба їхати аж до Нивок. Коба пішов 
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вулицею Інститутською, де жодного інституту в 
теперішній час нема, а назва походить від будівлі 
«Інституту шляхетних дівиць», побудованої відомим 
архітектором Вікентієм Беретті. Колись цей шлях 
називався Івановським в честь якогось там Івана та 
починався від Софіївських воріт, йшов до Лядських в 
районі площі Незалежності, а потім алеєю Героїв 
Небесної Сотні, де пролили кров борці за кращу долю 
України, а вже далі вулицею Інститутською до повороту 
на Кріпосний провулок та на вулицю Михайла 
Грушевського, навколо якої у старі часи були дикі ліси з 
розбійниками, а тоді вже вулицею Івана Мазепи аж до 
Лаврських воріт. 

Коба не здолав і сотої частини цього шляху, бо 
звернув на вулицю Банкову, як казала чергова 
метрополітену та опинився біля шлагбаума, де стояли 
поліціянти, що курили від нудьги. Досить сказати, що 
образ Коби, який вони бачили, був досить мінливим, 
тому вони чомусь вирішили, що він п’яний. 

— Дядьку, йдіть звідси, сюди не можна вільно 
ходити, — сказав один, певно старший, а Коба 
нахмурився та сказав: — Якби ти знав, хто я, то такого б 
не говорив, а якщо будеш і далі стояти на дорозі, то 
досить швидко втратиш роботу.  

Поліціянти роздивилися його білу військову 
форму з зіркою генералісимуса та, напевне, впізнали у 
ньому Сталіна. Відразу подумали, що до Зелененько 
преться хтось з його  друзів по «Кварталу 69», тому 
швидко змінили гнів на ласку та козирнули гостю, а коли 
він їх минув, то подзвонили в охорону та доповіли, що 
до «Першого» йде близький друг. Коли Коба опинився 
перед дверима офісу президента, перед ним 
запобігливо відкрили двері та провели до президента. 
Юлю Мендельсон теж інформували, але вона не 
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попередила Зелененько, бо розуміла, що зіпсує сюрприз 
його друзів, тому з чарівною усмішкою пропустила Кобу 
в кабінет. 

В цей час Зелененько ловив від нудьги дурнувату 
муху, яка звідкілясь з’явилася в кабінеті, та уявляв, що 
це шпигунська муха, спеціально зроблена в Кремнієвій 
долині та прислана Бабайденом, щоб викрити корупцію 
та зловживання українського президента. Поява гостя та 
ще й без попередження, його зовсім сконфузила, проте, 
як артист ігрового жанру, Володимир Потапович досить 
швидко оговтався, а те, що перед ним з’явився Сталін, 
відразу говорило про якийсь розіграш, бо в потусторонні 
сили він не вірив. Тому він професійно спитав: — Де 
схована відеокамера? 

— Не думаю, що нас знімають, — сказав Коба, а 
сам розмірковував про те, як убити Зелененько: чи 
відразу штрикнути шприцом з «Новачком», чи трохи 
почекати до слушного часу. 

— Гарний грим, я тебе не пізнаю? Звісно, ти не 
Смоктуновський! Хто ти? — спитав Зелененько, а Коба 
звів свої брови на носі та суворо сказав: — Тебе погано 
вчили історії. Я найвеличніший лідер сучасності! 

— Ти помиляєшся, це я найвеличніший лідер 
сучасності, — відповів Володимир Потапович та 
поспішив додати: — Якщо мені не віриш, я покличу 
Юлю, вона підтвердить. 

— Тут наші думки збігаються, бо ми обидва 
найвеличніші лідери сучасності, — з посмішкою сказав 
Коба, бо слова президента підказали йому, що робити 
далі, а Зелененько протер очі, бо його відвідувач якось 
дивно колихався та мав не досить чіткі контури. 
«Здається, цей тип заразив мене англійською версією 
коронавірусу!» — подумав Зелененько та трохи 
відсунувся від псевдо Сталіна, а той, навпаки, ліз до 
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нього, немов хотів обійняти Володимира Потаповича та 
поцілувати. «Це якийсь гей з мого оточення!» — 
подумав Зелененько та почав їх перебирати по пам’яті й 
загинав пальці на нозі, а потім згадав одного радника, 
бо хтось казав, що він полюбляє перевдягатися у 
жіноче. 

— Льоша, я тебе пізнав, не лізь до мене, — сказав 
Володимир Потапович, але Льоша, якщо це був він, 
досить настирно затиснув його в кутку. «Віддубасити 
його, чи вже хай раз поцілує та відчепиться!» — подумав 
Зелененько, але рішення не встиг прийняти, бо Льоша, 
чи ще хтось, полонив його тіло, а потім нахабно 
відрубав свідомість. 

*** 

Туманний Кіт примостився на дивані та водив 
лапою по тачпаду ноутбука, поки не відшукав сайт 
Білого Дому, де побачив повідомлення по дзвінок 
Бабайдена президенту Зелененько. Ця новина підняла 
імідж кота у його ж очах, тому він скорчив величну міну 
на своїй мордяці та сказав:  

— Бабайден таки отримав мого листа, та 
дослухався до моєї поради, бо подзвонив президенту 
Зелененько! 

Ця новина нікого з домашніх не зацікавила, бо всі 
ще шаленіли від вигляду Валентини Степанівни, яка 
помолоділа років на п’ятдесят. До того ж кіт міг 
прибрехати, щоб додати ваги своїй величності в очах 
своєї родини, тому слова Туманного Кота не справили 
такого враження, на яке він сподівався. 

— Навряд чи Бабайден читав твого листа. Для 
цього у нього є секретар, — скептично сказала Даша, 
але тут розмова перервалася, бо хтось постукав у вікно 
будинку. Виявилося, що це місцевий листоноша. 
Валентина Степанівна вийшла надвір та почула від 
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нього: — Олександро, передай бабусі Валі, що на її 
адресу прийшов лист на ім’я якогось Туманного Кота. 

— Петро Іванович, я не Олександра, а Валя, — 
сказала Валентина Степанівна та зашарілася під 
поглядом старого листоноші, а Туманний Кіт через 
відкрите вікно витягнув свою лапу, видрав у нього з рук 
листа та поважно сказав:  

— Цей лист адресований мені! 
— Треба розписатися, — нагадав листоноша, 

який все ще роздивлявся красуню Валю, та поклав на 
підвіконня відкритого вікна якусь квитанцію. Кіт не 
звертав ніякої уваги на папірець, тому листоноша 
нахмурив брови та спитав у Туманного Кота:  

— Документ якийсь мається для підтвердження 
вашої особи? 

Кіт витягнув з-під пуза три паспорти: один 
український, другий англійський, а третій паспорт 
Ізраїлю та сунув їх під ніс листоноші. Той довго 
роздивлявся паспорти, а потім вибрав український та 
став сам заповнювати квитанцію, щоб побути біля 
Валентини Степанівни трохи довше та розпитати, як це 
вона, його однолітка, так помолоділа.  

Тим часом кіт відкрив конверта та витягнув звідти 
лист від президента Сполучених Штатів Америки на 
якому майоріла офіційна печатка з орлом. Печатка коту 
сподобалась, особливо пазурі орла, схожі на котячі. Про 
зелену гілку та пучок стріл у пазурах орла він поважно 
сказав: 

— Зелена гілка – це Зелененько, а пучок стріл, це 
те, що всипле Бабайден, коли наш найвеличніший 
президент не виконає реформи в Україні. 

— Не вигадуй, герб США з’явився 20 червня 1782 
року, задовго до народження Зелененько, — сказала 
Даша та попросила: — Читай, що тобі пишуть! 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

107 

Кіт витер морду лапою, відкрив пащеку та став 
голосно читати:  

Дорогий Туманний Кіт! 

Я добре пам’ятаю, мій друже, твою неоціниму 

послугу, тому з вдячністю виконаю твоє прохання 

та побалакаю з твоїм президентом. 

Я нагадаю йому, що боротьба з корупцією та 

олігархами, це те, що допоможе Україну ввійти у 

коло передових держав Європи. 

 
Туманний Кіт закінчив читати та заметушився: 
— У нас немає якоїсь позолоченої рамки, щоб 

покласти туди цю історичну реліквію та повісити у 
спальні Олександри, де я маю намір створити свій 
кабінет? — на німий подив його родини кіт пояснив:  

— До мене будуть приходити люди, то я маю їх 
десь приймати! 

— Олександра викине тебе разом із твоїм листом, 
— засміялася Даша та оглянулася, бо не побачила свою 
сестру: — А де Олександра? — спитала вона на що 
Люда відповіла: — Вона десь пішла та обіцяла скоро 
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повернутися! — а потім насторожено спитала: — Може з 
нею щось трапилося? 

— Я її пошукаю, — відповіла Даша та вийшла 
надвір. Вона не знайшла там Олександри, тому кинула 
симпоти навкруги, але ніде її не помітила. Довелося 
пустити симпоти по всій Землі, але через декілька 
хвилин, поки нишпорила по всій планеті, зрозуміла, що 
Олександри на Землі нема. Даша стала шукати сліди 
Олександри від її дому, які привели на другу сторону 
Крижополя в якийсь дім. Даша не вагалася, а відразу 
пурхнула в небо та полетіла туди, де зупинилася її 
симпота.  

«Хата, як хата, напевне тут живе якась її 
подруга», — подумала Даша та залетіла прямо в вікно. 
В залі, де вона опинилася, нікого не було, то Даша 
направилася в спальню, де чулися якісь голоси. 
«Звичайно, це не чемно, але справа термінова, то 
потерплять!» — подумала Даша та зайшла в спальню. 
Дівчина, що лежала у ліжку, погасила на обличчі 
задоволену посмішку та повернулася до дверей, а Даша 
сказала: — Даруйте, але мені потрібна Олександра. Не 
скажете, куди вона пішла? 

Подруга Олександри скривила обличчя та 
сказала: — Мені все одно, куди вона пішла, хоч під три 
чорти. А тебе я теж не запрошувала в гості, тому йди 
звідси, як і прийшла. 

В цей час відкинулася друга половинка ковдри й 
Даша з подивом побачила Мухтара. 

— Так от як ти віддячив Олександрі за те, що вона 
тебе любила та врятувала від гманів! Я таки добре 
зробила, що відрубала тобі руку! — Даша миттєво 
витягла меча та рушила до ліжка, а Мухтар вскочив з 
ліжка, склав руки на грудях та гордо викрикнув: 
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— Убивай! Я бачив, як вона мене любила, відразу 
вийшла заміж!.  

Даша отетеріла від слів Мухтара та сказала:  
— Вона незаміжня, хто сказав тобі цю дурницю? 
— Я своїми очима бачив, як з її спальні виходив 

молодий чоловік в трусах, — відповів Мухтар.  
— Молодого чоловіка звати Іджі, а в спальні він 

був зі мною, точніше ми були разом ... спали на різних 
місцях ..., — заплуталась Даша, а Мухтар здивовано 
спитав: — Олександра незаміжня? 

— Незаміжня, — відповіла Даша, опустила свого 
меча та спитала: — Куди вона пішла звідси? 

— Я не знаю, — відповів Мухтар, — вона була 
трохи знервована. 

— Вона бачила тебе з цією... — сказала Даша та 
показала на дівчину, яка обурилася та сказала:  

— Геть з мого дому, я не боюся твого меча. 
Мухтаре, лягай в ліжко, бо тобі ще треба поберегти 
себе. 

— Я, мабуть, піду, — непевно сказав Мухтар, а 
Даша додала: — Я тобі допоможу! 

Вона охопила Мухтара руками та чухнула прямо 
через вікно, а дівчина, яку звали Ларисою, заволала та 
вискочила надвір: — Люди!!! У мене відьма вкрала 
чоловіка!!! Прямо з ліжка!!! Допоможіть!!! 

Та Даша з Мухтаром були уже далеко. Через те, 
що він був у трусах, то відразу замерз, а коли вони 
опинилися біля хати Валентини Степанівни, то сказав та 
ще й заїкався: — Я не можу з’явитися в такому вигляді! 

— Коли тебе лікували, то бачили зовсім голим, 
тому заходь, бо замерзнеш, як Вовчик, — сказала Даша, 
а Вовчик, який вільно бігав по двору, гавкнув, бо назвали 
його ім’я, але незлобливо, бо бачив гостя в хаті з 
Олександрою. 
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Поява Мухтара в хаті всіх трохи спантеличила, 
хоча його знали, бо не розуміли, що діється. 

— Знайомся, це дядько Тарас, який тебе лікував, 
це Маріко, дружина Тараса та тітка Олександри, це 
Люда, мама Олександри, яка теж тебе лікувала, це 
Валя, бабуся Олександри, а це Іджі, наш з Олександрою 
друг, — сказала Даша та додала: — Передаю його у 
ваші руки, а я пошукаю Олександру. 

— Я з тобою! — сказав Мухтар, бо Даша вже 
пішла до дверей, але вона відповіла: — З тобою на 
руках мені важко щось робити, — та вийшла надвір. 

Бабуся Валя, яка, по обличчю, була ровесницею 
Мухтара, оцінила його поглядом та сказала: — Пішли, 
щось підберемо тобі з одягу, щоб прикрити таку красоту, 
— чим його трохи збентежила. 

Тим часом Даша вийшла надвір та підняла 
голову. Пошуки в небі досить обтяжлива штука, бо над 
Землею літає понад двадцять тисяч супутників та 
незчисленна кількість їх уламків, але Даша зрозуміла, 
що з Олександрою щось сталося, тому без нарікань 
перебирала все, що літало навколо планети. Виявилося, 
що це доволі тяжко, бо все одночасно обертається, але 
у Даші не було іншого вибору. Через деякий час вона 
зрозуміла, що поряд з Землею Олександри нема та 
відправила свою симпоту на Місяць. «Що вона там 
могла забути?» — думала Даша та повільно сканувала 
поверхню Місяця. Спочатку пройшла ту, що повернена 
до Землі, а потім зворотну сторону Місяця. Олександри 
ніде не було! 

«Куди ж вона могла податися?» — постало таке 
питання, а симпота як і раніше, порпалася по місячній 
поверхні. В одному місці, якраз посередині видимої 
частини, Даша натрапила на слабенький слід та стала 
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гуляти поряд, але цей слабенький слід розлився на 
величезну пляму, хоча Олександри там не було. 

А потім вона знайшла золоту амфору. 
На Місяці! 
Олександри в в тій амфорі було найбільше! 
«Вона там! У цій амфорі!» — догадалася Даша та 

понеслася вгору, оточена дімензіальною сіточкою та 
полум’ям, яке погасло, як тільки вона покинула 
атмосферу Землі.  

*** 

На диво, від окопів противника, що були 
попереду, не доносилося ні пострілу, не з’являвся дим 
буржуйки, щоб зігрітися, що дивувало Ігоря, тому він 
відправив свої симпоти вперед та побачив, що одинокий 
гман, який туди втік, там добре прилаштувався: знищив 
усіх ворожих вояків та розрісся, неначе густі зарослі 
чагарнику. «Хай так і буде, ми, навіть, не займемо ті 
окопи, бо той один гман захищає їх краще озброєної 
роти. Єдине, що доведеться робити, коли скінчиться 
війна, це дозволити гманам опанувати пустині, бо люди 
не спроможні повернути їх для користування. І нам і їм 
користь», — розмірковував Ігор та став підривати мінне 
поле прямо перед собою та праворуч від своїх окопів. 
Канонада, наче від стрільби гармат, стривожила його 
бійців та снайперів, хоча вони давно уже прокинулися та 
готувалися до бою. Коли прибіг Максим, то відразу 
догадався: — Готуєш шлях для бійців? 

— Так, будемо йти вперед, — відповів Ігор. 
Бійці приготувалися, а Ігор повів їх безпечним 

шляхом, тому через кілька хвилин вони вже були на 
місці. Звичайно, видовище було страшніше фільму 
жахів, бо коли йдеш по окопу, а попереду притулився до 
дерев’яної опалубки ворожий солдат з сірим обличчям 
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та відкритими очима, а з його тіла та голови ростуть кущі 
ядуче зеленого кольору, то будь-яка людина 
здригнеться та відсахнеться в сторону.  

Попри всі жахи, бійці трохи розслабилися, бо ще 
ніколи так легко не вдавалося воювати, тому Ігор 
нагадав: — Я не можу все передбачити, тож будьте 
пильними, війна ще не закінчилася.  

І правда, досить було це сказати, як відкрилася 
стрільба з усіх калібрів. Якимось чином московіти 
дізналися, що їх окопи захопили українські воїни, тому 
почали обстрілювати з мінометів 120-го калібру та з 
автоматичних станкових гранатометів. Крім цього 
стріляли зі стрілецької зброї та з автоматичних 
станкових кулеметів. Щоб трохи захистити своїх бійців, 
Ігор розтягнув свою дімензіальну сіточку метрів за 
десять від окопів, тому досить скоро там з’явився 
незапланований окоп, виконаний вибухами всіх 
зупинених снарядів та гранат. Напевне, московітам 
набридло гатити по нейтральній землі, тому постріли 
стали рідшими, а потім і зовсім затихли. 

— А тепер ми відповімо, — тихо сказав Ігор і його 
сапери розсипалися вздовж окопів готувати «гнізда» для 
обстрілу: бойові та фальшиві. Противник розслабився, 
що йому не відповідають, тому тримався досить 
безпечно і за це поплатився: першими пострілами зняли 
чотирьох окупантів, а коли настав вечір – ще трьох. Ігор 
залишив половину снайперів разом з Максимом чекати 
ранку та основний батальйон, а сам з шістьма 
снайперами подався до окопів справа, які ще вчора 
зайняли гмани. Щоб убезпечити від противника, який 
теж мав апаратуру нічного бачення, Ігор знову прикрив 
себе та бійців дімензіальною сіточкою. Вона зупинила 
кілька ворожих куль, бо противник теж не спав, але за 
цей час вони встигли забратися у ворожі окопи. Хоча 
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бійці вже бачили роботу гманів, але все одно, трохи 
жахалися, бо якийсь дурний гман не подивиться свій ти, 
чи чужий, та простромить тіло воїна своїми зеленими 
гілками, як шампур шашлик. 

Наче приклад того, про що вони думали, з’явився 
Нове Зерно у вигляді блідого тіла московіта, утиканого 
зеленими гілками, та спитав: — Що нам далі робити? 

— Будемо йти вперед, поки не дійдемо до 
кордону, а там виберемо вам якесь постійне місце для 
поселення та будемо жити по сусідству, — відповів Ігор. 
Нове зерно без слів пішов до довгого викопаного 
переходу справа, а вже звідти рушив на ворожі окопи. 
Московіти побачили, що їх атакують та знову затіяли 
нічну стрільбу, а гмани, замість того, щоб йти трупами, 
як вчора, перетворилися на величезних страшних звірів 
та кинулися у ворожий окоп. Моторошні крики, що звідти 
лунали, не дуже радували бійців Ігоря, а наймолодший 
снайпер, Костя Прокопів з Калуша, спитав:  

— Вони нас потім не з’їдять? 
— Ні, — заспокоїв Ігор, — вони знають, що я за це 

спалю їх усіх до одного, тому тримають слово.  
В цей час гмани в ворожому окопі рвали солдат 

московітів на шматки, які похапливо ковтали та спішили 
до інших живих ворогів. Досить скоро в окопі 
залишилися одні гмани, які в цей раз не проростали на 
трупах, а переварювали їх у шлунку. Один військовий 
дременув з окопу в тил, то його не ловили, бо Ігор 
наказав відпускати по одному для паніки противника. 
Гмани затихли та перетворилися на високі кендюхи без 
рук, ніг, та голови, схожі на високі конусоподібні гарбузи, 
всередині яких перетравлювалася їжа. 

Нове Зерно, як і всі гмани, перетравлював їжу, 
коли хтось постукав у верхню частину рухливого 
кендюха. Гман відразу зрозумів, що поступив необачно, 
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бо не залишив хоч одного гмана для сторожі. Коли гман 
відкрив там око, то побачив Не Важливо, якого він, 
звичайно, зовсім не чекав. Проте, і не боявся, бо гмани 
настільки укріпилися на цій планеті, що викорінити їх уже 
не вдасться нікому. Правда, на союз з Ігорем Нове 
Зерно теж пішов з єдиною метою: вкоренитися тут, а там 
видно буде, чи треба триматися договору, чи послати 
всіх якомога далі. Звичайно, такі думки він не тримав у 
голові, якої у нього і не було, бо гмани думають всі 
разом і їхню мережу ще ніхто на Землі не виявив. 
Поведінка гманів передбачена традиціями та їх 
способом життя, але про це не обов’язково повідомляти 
будь-кого, хай він і є ситуаційним другом на сьогодення, 
а тим паче – ворогом. 

— Ви працюєте на моїх ворогів, — сказав Не 
Важливо, на що Нове Зерно відповів: — Ми харчуємося, 
бо ти віддав нас ворогу та не попередив про його силу. 

Не Важливо не став сперечатися з гманом, а 
сказав: — Я не розраховував на таку відповідь ворога, 
тому перед вами ні в чому не завинив. А тепер про 
головне! Гмани є на іншій території України, яка 
підпорядковується Московії. То я б хотів, щоб вони 
воювали проти України.  

— Ти хочеш, щоб ми, гмани, воювали один з 
одним? — перепитав Нове Зерно. 

— Ні! Я хочу, щоб ви воювали проти українських 
та московітських вояк, але аж ніяк, не з собою, — 
відповів Не Важливо. 

— Добре, — відповів Нове Зерно, хоча насправді 
не вважав це чимось хорошим. Коли Не Важливо зник, 
як завжди, гмани трохи подумали та знайшли правильне 
рішення, при якому все виглядатиме природно і Нове 
Зерно не порушить договірних зобов’язань. 
Залишається єдине табу: не нападати там, де 
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знаходиться Ігор, а всіх інших, що українців, що 
московітів, нищити без будь-якого жалю, якого у гманів 
ніколи й не було. Того ж дня гмани напали на українські 
війська кілометрів за п’ятдесят від місця, де знаходився 
батальйон Ігоря. Коли він про це дізнався, то знайшов  
Нове Зерно, який завжди носив жовто-блакитну стрічку 
на собі, та похмуро спитав: — Що це означає? Твої 
гмани воюють проти України? 

— Я не керую гманами на тій стороні, — збрехав 
Нове Зерно, а Ігор наказав: — Тоді тобі доведеться 
знищити їх! 

— Я не зможу зробити це фізично, — відповів 
Нове Зерно, — бо гман не може убити гмана. 

Похмурий Ігор зовсім йому не повірив та подумав, 
що з цими гманами треба щось робити. 

*** 

Те, що українці, завдяки втручанню в їх організм 
гманів, можуть приймати будь-який тілесний образ, вони 
зрозуміли не відразу. Було багато казусів, бо хтось 
втрачав свою подобу та отримував бажане тіло, а 
комусь діставалося те, що він зовсім не хотів. Після 
деякого ажіотажу люди навчилися загадувати бажання 
та з’явилися нові сторони цього явища: українці стали 
робити селфі свого тіла, особливо якісь смішні: всі 
пасажири тролейбуса ставали котиками, чи лисичками, 
чи ще якимись звірками та фотографувалися для 
Instagram чи Фейсбуку. 

Дійшло до того, що ради сміху партія «ЗЕ» 12  у 
Верховній Раді перетворилася на зелені огірки, потім, 
синхронно, на зелених жаб, а потім на 244 крокодили, 
які стали лякати прихильників партії «ЄС» 13  та партії 
                                                           
12  ЗЕ — партія зелені єретики. 
13  ЄС — партія євангелічний союз. 
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«Матьківщина», а когось із партії «Зона» 14  покусали 
мало не до смерті. 

Голова Верховної Ради граф Розумовський 
піймав одне жабеня за ногу та під’єднав його до струму, 
а коли воно почало смикатися синхронно з 
електричними коливаннями, то пояснив:  

— Так буде з кожним депутатом, хто не сяде на 
місце.  

Врешті-решт депутати заспокоїлися та натягнули 
на голови зацікавлені пики, під якими звично дрімали, 
коли не пестили свою матню своє его.  

— Слово має наш президент, Володимир 
Потапович, — повідомив Розумовський і до трибуни 
поважно, не як завжди, підійшов президент, 
примружився на депутатів таким холодним поглядом, 
що всі, навіть, прокинулися, поклав на трибуну теку з 
текстом в яку зрідка заглядав, коли говорив з трибуни: 

— Товариші! Громадяни! Брати та сестри! Бійці 
нашої армії та флоту! До вас звертаюся я, друзі мої! 

В залі пронісся тихий гомін, а депутати зашаркали 
ногами, бо звернення у президента було досить 
незвичне. Зелененько знов суворо втупився на передні 
ряди своєї партії та діждався, поки в залі наступила 
мертва тиша.  

— Віроломний військовий напад фашистської 
Московії на нашу Батьківщину, розпочатий 26 лютого 
2014 року, триває вже сім років. Попри героїчний опір 
Української Армії, попри те, що кращі дивізії ворога 
знайшли собі могилу на полях битви, ворог продовжує 
лізти вперед та кидає на фронт нові сили. Військам 
Московії вдалося захопити Крим, значну частину 
Луганської та Донецької області. Над нашою 

                                                           
14  ЗОНА — опозиційна платформа за смерть. 
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Батьківщиною нависла серйозна небезпека. Як могло 
статися, що наша славна Українська Армія здала 
фашистським військам ряд наших міст і районів?  

Зелененько глянув у сторону задніх рядів партеру, 
де сиділи депутати партії ЕС, немов у них про це 
запитував, аж депутат Порощенко засовався сракою, бо 
йому здалося, що президент хоче звинуватити його, але 
Володимир Потапович провів рукою під носом, немов 
розправляв уявні вуса та продовжив:  

— Невже московсько-фашистські війська справді 
є непереможними військами, як про це сурмлять 
невпинно хвалькуваті пропагандисти московітів? 
Звичайно, ні! — Порощенко аж зітхнув від полегшення, 
а президент продовжив: — Історія показує, що 
непереможних армій немає і не бувало. Те ж саме 
треба сказати про нинішню московсько-фашистську 
армію Плутіна. Ця армія не зустрічала ще серйозного 
опору на континенті Європи й тільки на нашій 
території зустріла цей серйозний опір. В результаті 
цього опору кращі дивізії московсько-фашистської армії 
вдалося зупинити нашою Українською Армією, а це 
означає, що плутінська фашистська армія так само 
може бути розбита та буде розбита, як була розбита 
армія Наполеона. 

Що стосується того, що частина нашої 
території виявилася все ж захопленої московсько-
фашистськими військами, то це пояснюється 
головним чином тим, що війна фашистської Московії 
проти України почалася при вигідних умовах для 
московських військ і невигідних для українських військ. 
Річ у тім, що війська Московії, як країни, що веде не 
одну війну у світі, були вже цілком відмобілізувати і 
дивізії, кинуті Московією проти України, перебували в 
стані повної готовності та чекали лише сигналу для 
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виступу, тоді як Українським військам потрібно було 
ще мобілізуватися та присунутися до кордонів. 
Чимале значення мало тут і ту обставину, що 
фашистська Московія несподівано та віроломно 
порушила «Договір про дружбу, співробітництво та 
партнерство між Україною та Московією» від 31 
травня 1997 року та договір від 20 квітня 2004 року 
про кордони між Московією та Україною. Зрозуміло, що 
наша миролюбна країна не бажала брати на себе 
ініціативу порушення договорів та не могла стати на 
шлях віроломства. 

Можуть запитати: як могло статися, що 
Україна пішла на укладення договору про дружбу з 
таким віроломним нелюдом, як Плутін? Чи не була 
тут допущена з боку України помилки? Звичайно, ні! 
Договір про дружбу, договір про мир між двома 
державами. Саме такий договір запропонувала нам 
Московія в 1997 році. Чи могла Україна відмовитися від 
такої пропозиції? Я думаю, що жодна миролюбна 
держава не може відмовитися від мирної угоди з 
сусідньою державою, якщо на чолі цієї держави стоїть 
навіть такий нелюд і людожер, як Плутін. І це, 
звичайно, за однієї неодмінної умови – якщо мирну угоду 
не зачіпає ні прямо, ні побічно територіальної 
цілісності, незалежності та честі миролюбної 
держави. Як відомо, «Договір про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною та 
Московією» є саме таким договором. 

Ось чому вся наша доблесна армія та військово-
морський флот, всі наші льотчики-соколи, всі народи 
нашої країни, всі кращі люди Європи, Америки та Азії 
таврують віроломні дії московських фашистів та 
співчутливо ставляться до України, схвалюють 
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поведінку України та бачать, що наше діло праве, що 
ворог буде розбитий, що ми повинні перемогти. 

В силу нав'язаної нам війни наша країна вступила 
в смертельну сутичку зі своїм найлютішим та 
підступним ворогом – московітським фашизмом. Наші 
війська героїчно б'ються з ворогом, озброєним до зубів 
танками та авіацією. Українська Армія та Флот, 
долають численні труднощі та самовіддано б'ються 
за кожну п'ядь української землі. У бій вступають 
головні сили Української Армії, озброєні тисячами 
танків і та рекетними установками. Хоробрість воїнів 
Української Армії – безмежна. Наша відсіч ворогу міцніє і 
росте. Разом з Українською Армією на захист 
Батьківщини підіймається весь український народ. 

Що потрібно для того, щоб ліквідувати 
небезпеку, що нависла над нашою Батьківщиною, і які 
заходи потрібно вжити для того, щоб розгромити 
ворога? 

Перш за все необхідно, щоб наші люди, українські 
люди, зрозуміли всю глибину небезпеки, яка загрожує 
нашій країні, та відмовилися від благодушності, від 
безпечності, від настроїв мирного будівництва, цілком 
зрозумілих в довоєнний час, але згубних тепер, коли 
війна докорінно змінила положення. Ворог жорстокий і 
невблаганний. Він ставить собі за мету захоплення 
наших земель, политих нашим потім, захоплення 
нашого хліба і нашої землі, здобутих нашою працею. 
Він ставить собі за мету відновлення влади олігархів, 
відновлення авторитаризму, руйнування національної 
культури та національної державності українців та 
народів, що проживають в Україні., їх змосковщення, їх 
перетворення на рабів московських олігархів. Справа 
йде, таким чином, про життя і смерті Української, про 
життя і смерть народів України, про те – бути 
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народам України вільними чи впасти в поневолення. 
Потрібно, щоб українці зрозуміли це і перестали бути 
безтурботними, щоб вони мобілізували себе і 
перебудували всю свою роботу на новий, військовий 
лад, що не знає милосердя до ворога. 

Необхідно далі, щоб в наших рядах не було місця 
скигліям та боягузам, панікерам та дезертирам, щоб 
наші люди не знали страху в боротьбі та самовіддано 
йшли на нашу Вітчизняну визвольну війну проти 
фашистських поневолювачів.  

Ми повинні негайно перебудувати всю нашу 
роботу на військовий лад та все підпорядкувати 
інтересам фронту і завданням організації розгрому 
ворога. Українці бачать тепер, що московський 
фашизм невгамовний у своїй шаленій злості та 
ненависті до нашої Батьківщини – України. 

Українська Армія і Флот, всі громадяни України 
повинні відстоювати кожний клаптик української землі, 
битися до останньої краплі крові за наші міста та 
села, проявляти сміливість, ініціативу і кмітливість, 
властиві нашому українському народові. 

Ми повинні організувати всебічну допомогу 
Українській Армії, забезпечити посилене поповнення її 
рядів, забезпечити її постачання всім необхідним, 
організувати швидке просування транспортів з 
військами та військовими вантажами, широку 
допомогу пораненим. 

Ми повинні зміцнити тил Української Армії та 
підпорядкувати інтересам цієї справи всю свою 
роботу, забезпечити посилену роботу всіх 
підприємств, виробляти більше гвинтівок, кулеметів, 
гармат, набоїв, снарядів, літаків, організувати охорону 
заводів, електростанцій, телефонного зв'язку, 
налагодити місцеву протиповітряну оборону. 
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Ми повинні організувати нещадну боротьбу зі 
всякими дезорганізаторами тилу, дезертирами, 
панікерами, розповсюджувачами чуток, знищувати 
шпигунів, диверсантів, ворожих агітаторів, надавати 
у всьому цьому швидке сприяння нашим спеціальним 
службам. Потрібно мати на увазі, що ворог 
підступний, хитрий, досвідчений в обмані та 
поширенні неправдивих чуток. Потрібно враховувати 
все це і не піддаватися на провокації. Потрібно 
негайно віддавати до суду військового трибуналу всіх 
тих, хто своїм панікерством і боягузтвом заважає 
справі оборони, попри особистість підозрюваного. 

Війну з фашистською Московією не можна 
вважати війною звичайної. Вона є не тільки війною між 
двома арміями. Вона є разом з тим великою війною 
всього українського народу проти московсько-
фашистських військ. Метою цієї всенародної 
Вітчизняної війни проти фашистських гнобителів є не 
тільки ліквідація небезпеки, що нависла не тільки над 
нашою країною, але й над всім народам Європи. У цій 
визвольну війну не будемо самотніми. У цій великій 
війні ми матимемо вірних союзників в особі народів 
Європи та Америки. Наша війна за свободу нашої 
Вітчизни зіллється з боротьбою народів Європи та 
Америки за їх незалежність, за демократичні свободи. 
Це буде єдиний фронт народів, що стоять за свободу, 
проти поневолення і загрози поневолення з боку 
фашистських армій Плутіна. У зв'язку з цим 
історичний виступ президента США про готовність 
надати допомогу нашій країні, можуть викликати лише 
почуття вдячності в серцях українців, що є цілком 
зрозумілими та показовими.  

Сьогодні курс України на повноправне членство в 
НАТО закріплений у Конституції України. А швидке 
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отримання Плану дій щодо членства в НАТО — мета, 
зафіксована у нещодавно прийнятій Стратегії 
національної безпеки України. За останні сім років 
Україна твердо відстоює не лише власну 
незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, 
виступає потужним форпостом на східному фланзі 
НАТО. Ми віримо, що для НАТО було б правильним 
рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші 
країни мають багато спільного. Це пострадянські 
республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку 
Московії. З нашої точки зору, потенційне членство в 
НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на 
євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у 
Чорноморському регіоні. 

Всі наші сили – на підтримку нашої героїчної 
Української Армії та Флоту! Всі сили народу – на 
розгром ворога! Вперед, за нашу перемогу!  

Оплески партії Зелененько, яка стомилася його 
слухати та раділа, що все скінчилося, були бурхливими 
та тривалими, а Володимир Потапович поблажливо 
усміхався та пішов до виходу. Він переможно глянув у 
сторону Порощенка, коли проходив мимо та побачив, як 
його ворогу щось шепоче на вухо хтось з його оточення. 
Порощенко теж побачив Зелененько та підбіг до нього з 
викликом в очах, тому президент зупинився та чекав. 

— Володимир Потапович, негарно, ви 
використали промову Сталіна у своєму виступі, — 
радісно повідомив Порощенко та чекав конфузу й 
скандалу, але на це Зелененько тільки посміхнувся. 

— Яка різниця, який текст я використовую, якщо 
він підходить історичному моменту! Ви кажете так, 
немовби я украв у вашій крамниці ваше знамените 
масло, — сказав Зелененько та додав: — Згадайте, як 
товариш Сталін боровся зі своїми ворогами. Ви хочете 
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дізнатися, як це відбувається? Я обіцяю вам у цьому 
допомогти! — Зелененько хижо посміхнувся, знову 
поправив уявні вуса та пішов переможною ходою до 
себе в офіс. Звичайно на автомобілі з охороною, бо 
пішки в офіс ходять тільки демонстранти, які гвалтують 
двері офісу непристойними написами та б’ють дорогі 
вікна та двері. В цей час Привид Плутіна таки дочекався 
свого двійника, бо треба було поговорити з Меркельс, 
Федеральною канцлеркою Німеччини, то його притягли в 
бункер. Як тільки він з’явився, Привид Плутіна злився з 
двійником та з задоволенням відчув, що може вільно 
керувати його тілом. «Треба замовити ще двійників, бо 
як один здохне, то буде заміна», — з задоволенням 
подумав Плутін та взяв трубку. Меркельс булькотіла 
щось про Україну та про те, що треба спинитися, але 
Плутін не слухав стару швабру, а читав папірця, якого 
йому підсунули, а потім викинув його, бо там повчали 
говорити дипломатично, коли треба послати цю ганчірку 
на .... Плутін мало не вилаявся наяву, а потім перервав 
булькотіння Меркельс та сказав: — Московія вільна 
пересувати свої війська на свій розсуд. Безумовно, 
зараз, на жаль, Україна знову перетворюється в 
потенційно дуже нестабільний регіон. І, звичайно, будь-
яка країна, яка має у своїх кордонів нестабільний регіон, 
небезпечний, вибухонебезпечний регіон, звичайно, 
країна вживає необхідних заходів для забезпечення 
власної безпеки. Україна відновлює громадянську війну і 
вона представляє загрозу для Московії. Ви звернули 
увагу, що українська влада цілеспрямовано провокує 
загострення ситуації на лінії зіткнення в Донбасі? До 
того ж вона хоче втягнути у свою війну країни НАТО, а 
це недопустимо! 

Меркельс щось мекнула, а Плутін сказав: — Був 
дуже радий вас чути! — та поклав трубку. Він підняв 
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трубку внутрішнього телефону та сказав: — Запросіть 
до мене Патрушева, Бортнікова та Шойгу. 

Такий наказ від двійника трохи спантеличив 
людей, які контролювали його роботу, тому відразу 
подзвонили до сановних людей, яких він назвав. 
Звичайно, вони подумали, що Меркельс сказала щось 
аж надто важливе, тому Шойгу відразу спитав: — Що 
вона сказала? 

— Хто? Ця дурепа Меркельс? — спитав Плутін та 
скептично додав: — Що вона може сказати? Вона давно 
у мене на гачку! Раціональна дурепа, за дешевий газ 
готова цілувати мені сраку. 

— Ти що собі дозволяєш? — обурився Патрушев, 
та хотів ляпнути по морді цього недомірка, але Плутін 
його зупинив зловісними словами: — Ви ще мені за мою 
смерть в Білорусії відповісте, виродки! Навіть моє тіло 
не в змозі перевезти в Москву. Довелося пертися сімсот 
кілометрів пішки, щоб вас, вилупків, врятувати. 

Бортніков, який завжди відрізнявся кмітливістю та 
помітив зміну у діях двійника, тому сказав: — Це все на 
совісті генерала Герасімова, бо ми отримували тільки 
повідомлення, — після цих слів Бортніков перевів 
погляд на Шойгу, бо це його підлеглий, а той теж відчув, 
що тхне паленим, тому сказав: — Він мені нічого не 
казав. Володимир Володимирович ви вважаєте, що його 
потрібно розстріляти?  

— Я вважаю, що його потрібно направити в 
Україну і, нарешті, знищити цей гнійник проблем. 

— У нас нема причин для вторгнення, буде багато 
шуму, — сказав Патрушев, а Плутін відповів: — Так 
покажіть всьому світу, як українські фашисти стріляють 
по мирних жителях Донбасу! 

— Зрозумів, зробимо! — відповів Шойгу, а Плутін 
додав: — Киньте в Україну всі доступні сили! 
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— Буде зроблено, Володимир Володимирович! — 
доповів Шойгу та спитав: — Підійметесь в Кремль, 
Володимир Володимирович? 

— Ні, мені в бункері приємніше, — відповів Плутін 
та додав: — Розпорядіться хто-небудь, хай пригасять 
світло в бункері, бо очі ріже! 

— Буде зроблено, Володимир Володимирович, —  
сказав Патрушев, бо перебрав ініціативу у Шойгу.  

В той же день Герасімов дав команду 
спровокувати відкриття вогню по окупованій території, 
але йому відповіли, що «укропи»15 вперто не стріляють.  

— То стріляйте самі, а звинуватити «укропів» є 
кому, — відповів Герасімов та бідкався, чому в його 
армії так багато дурнів. 

*** 

Командир ГСАДН16, позивний «Ростов», куратор з 
Московії та кадровий військовий, що базується в 
Новоазовську, дзвонить підлеглому, Чепіжко Антону 
Васильовичу, першому заміснику начальника штабу 
ГСАДН. 

Чепіжко: — Слухаю! 

«Ростов»: — Узнав? 

Чепіжко: — Алло! Повторіть, не почув! 

«Ростов»: — Алло! Це я! Взнав, ні? 

Чепіжко: — Пізнав! 

«Ростов»: — Дзвони своїм хлопцям, підіймай їх, 
робота буде зараз. 

Чепіжко: — Зрозумів, добре! 

                                                           
15  «укропи» — українські військові. 
16 ГСАДН — гаубичний самохідний артилерійський 
дівізіон. 
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«Ростов»: — Дзвони на перше господарство, 
швидко їх підіймай, зараз будете працювати, хвилин 
десять. 

Чепіжко: — Прийняв, добре! 

«Ростов»: — Все, доложиш! 
Чепіжко дзвонить своєму підлеглому Демічеву 

Миколі Вікторовичу, позивний «Чаган», командир 
гармати, другої гарматної обслуги 1 ГСАВ17 1 ГСАБАТ18 
ГСАДН  

«Чаган»: — Алло, «Чаган»! 

Чепіжко: — Підіймай хлопців на «Хоботах» 19 , 
швидко підіймай! 

«Чаган»: — Алло, не почув, що? 

Чепіжко: — Швидно підіймай хлопців, 
десятихвилинна готовність! Гарматна обслуга на 
бойову!  

«Чаган»: — Зрозумів, зрозумів! 

Чепіжко: — Зараз отримаєш цілі й бери в роботу! 

«Чаган»: — Добре, слухаюсь, зрозумів! 

Чепіжко: — Будеш готовий – доложи! 

«Чаган»: — Добре, слухаюсь! 
Чепіжко дзвонить «Ростову» 

Чепіжко: — Алло, товаришу командир, обслуга 
готова! 

                                                           
17  ГСАВ — гаубичний самохідний артилерійський взвод. 
18  ГСАБАТ — гаубична самохідна артилерійська 
батарея. 
19  «Хоботи» — ствольна артилерія  
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«Ростов»: — Слухай сюди, давай два «хоботи» в 
роботу по повній і щільно повинні відпрацювати! 
Зрозумів? 

Чепіжко: — Прийняв, зрозумів! 
«Ростов»: — Дивись, перша ціль: 24284 10108 

Чепіжко: — Є! 

«Ростов»: — Друга ціль: 24451 09840, записав? 

Чепіжко: — Так! 

«Ростов»: — Дивись, швидким вогнем половину 
бойового комплекту. Як прийняв? 

Чепіжко: — Так, швидким вогнем працюємо, 
прийняв! 

«Ростов»: — Все, виконуй! 

Чепіжко: — Виконую! 
Через хвилину Чепіжко дзвонить «Ростову» 

Чепіжко: — Алло, товаришу командир? 

«Ростов»: — Так! 

Чепіжко: — Це ж координати по наших? 

«Ростов»: — Та тобі не насрать? Наші, не наші! Є 
наказ – виконуй! 

Чепіжко: — Перша ціль, це «Варяг»20 

«Ростов»: — Та мені насрати, хто там! У тебе є 
наказ, виконуй! 

Чепіжко: — Ми ж своїх накриємо? 

«Ростов»: — Слухай сюди! Вони м’ясо! Вони 
м’ясо, їх не жаль! Чи ти хочеш на їх місце? Нашим21 
потрібна війна, вони її отримають! А наші, які на 

                                                           
20  «Варяг» — позивний командира загону сепаратистів, 
по якому збираються стріляти. 
21  «нашим» — Московії (примітка автора) 
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«стрічці»22 в результаті цього зможуть повноцінно зайти 
в Україну. Ти мене зрозумів? 

Чепіжко: — Так, але хлопців жаль! 

«Ростов»: — Жало у бджілки! На «укропів» 
спишемо! Головне, почати активну стадію. На війну все 
спишемо! 

Чепіжко: — Зрозумів, виконую! 

Чепіжко дзвонить «Чагану» 

«Чаган»: — Алло, «Чаган»! 

Чепіжко: — Навісити швидкий вогонь по цілях! 

«Чаган»: — Я зрозумів! Добре! 

Чепіжко: — Перша ціль: 24284 10108, друга ціль: 
24451 09840. 

«Чаган»: — Ще раз, 24451 09840. Все, є! Я 
записав! 

Чепіжко: — Відпрацюй по половинці бойового 
комплекту з кожного «хобота». 

«Чаган»: — Зрозумів, слухаюсь! 

Чепіжко: — Доповісти про виконання  

«Чаган»: — Все, працюємо! 
Батарея «Чагана» стріляє по позиціям «Варяга» 

біля Водяного. 

 

                                                           
22  «стрічка» — кордон між Україною та Московією. 
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Реплікація п’ята. Даша 

«Щастя – чудова річ та дуже вередлива: не до 
кожного ходить в гості, а дехто не знає взагалі, що є така 
штука. Коли приходить пора, то з’являється сивий 
чоловік з синьою валізкою, витягує звідти стос паперу, 
червоний олівець та починає записувати щасливі дні у 
твоєму житті. Одному весь стос паперу спише, а в 
іншого на листочку з’явиться, хіба що крапка, чи знак 
оклику і мимоволі постає питання нащо та як ти жив, що 
ні разу щастя до тебе не завітало. Кажуть, що якщо тобі 
усміхнеться Удача, то маєш шанс стати щасливим, а 
щоб Удача тобі усміхнулася, то треба не дуже слухати 
Долю, бо та дівка знає шляхи, як довго прожити, але без 
щастя той шлях стає дорогою в неволю».  

Так думала Даша, поки летіла до Місяця, і це були 
не дурні думки, а підсумок їхнього з Олександрою 
шляху: зовсім недавно вони шукали скрижалі Туманного 
Кота, знайшли, Олександра стала Творцем і мала 
керувати їхнім Всесвітом, а за замість цього Доля 
підкинула їм коронавірус, нашестя гманів та появу 
Мухтара, який, замість того, щоб тішити Олександру, 
став для неї суцільним розчаруванням та джерелом 
проблем. Попри те, що Даша його повернула та 
пояснила йому його неправильне уявлення щодо 
Олександри, вона не була впевнена в тому, що у них з 
Олександрою буде все добре. 

Тим часом Місяць наближався і Даша досить 
тверезо подумала: «А якого біса Олександра туди 
полетіла? Чи нема там якоїсь пастки?» Така думка була 
доречна, бо якби Олександра збиралася б на Місяць, то, 
напевно, що попередила хоча б Дашу. Коли Місяць 
закривав уже весь горизонт, Даша відокремила від себе 
пусту ляльку, подібну до себе та наповнену симпотами, 
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а потім відправила її вниз, туди, де знаходився кратер 
Тріснеккер. Цей кратер названий ім’ям австрійського 
астронома-єзуїта Франца фон Паула Тріснеккера, що 
жив у вісімнадцятому та дев’ятнадцятому столітті. Вал 
кратера діаметром 26 кілометрів височіє над поверхнею 
Місяця десь на 900 метрів, а потім спадає вниз майже 
на три кілометри, а посередині центральний пік висотою 
триста сімдесят метрів. Внутрішній схил не крутий, а 
сходить терасами, дно нерівне, немов його обляпала 
глиною якась дитина. В цей час закінчилася пора, коли 
місяць спадав, тому поверхня супутника Землі була 
занурена в темряву, хоча трошки підсвічувалася 
Землею, яка виглядає на Місяці, як маленька кулька. 
Відсутність освітлення не було проблемою для Даші, бо 
вона користувалася дімензіальним зором.  

Перш за все Даша помітила золоту амфору, яка 
лежала на вершині центрального піка і відразу 
насторожилася, бо цю явно земну штучку принесла не 
Олександра. Коли Даша шукала Олександру на Місяці, 
то вона була розсіяна по всій поверхні кратера, але 
зараз вона відчувалася тільки в амфорі. «Як вона може 
поміститися в амфорі?» — подумала Даша та 
догадалася, що людина на процентів сімдесят 
складається з води, то в амфорі тільки тверді залишки 
тіла Олександри. «Вона мертва! В амфорі попіл від неї!» 
— вжахнула думка та виникло питання, куди ділася її 
дімензіальна сіточка. Коли вона відправила симпоту та 
доторкнулася до того, що було в амфорі, то виявила, що 
дімензіальна сіточка перемішана з частками тіла 
Олександри. Таке могло трапитись, якщо Олександра 
вибухнула, але з якого лиха це могло статися? 

Її думки відлетіли в сторону, бо краєм ока свого 
двійника, а фактично, симпотою, вона відчула якийсь 
рух справа та повернулася в ту сторону. Даша побачила 
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постать у чорному одязі, а обличчя незнайомця 
приховував опущений балахон. Відразу стало зрозуміло: 
те, що сталося з Олександрою, було сплановано!  

— Ти хочеш отримати амфору? — подумки спитав 
незнайомець і двійник Даші відповів: — Так. 

— Я з задоволенням віддам тобі те, що зібрано 
мною, — відповів голос і затих, а Даша догадалася, що 
зараз відбудеться торгівля. 

— Так, підтвердив голос і сказав: — За амфору я 
хочу отримати скрижалі. 

— Добре, — погодилася двійниця Даші та 
спитала: — Де відбудеться обмін? 

— Найкраще у Києві на людному місці, — сказав 
голос, а Даша запропонувала: — Завтра на Золотих 
Воротах. 

— Домовилися, — відповів голос, а двійниця Даші 
сказала: — Я полетіла в Київ. 

Даша відправила свого двійника прямо у квартиру 
Маріко та Тараса, а сама залишилася спостерігати, куди 
подасться незнайомець у чорному одязі. Виявилося, що 
він неспішно полетів до Землі, а Даша тримала 
дистанцію та слідувала за ним. Коли незнайомець став 
опускатися до Землі та зник у білій хмарі, Даша його 
мало не загубила, то добре, що поспішила та стала 
чекати його на виході з неї, ближче до поверхні Землі. 
Незнайомець таки знайшовся і прямував він, як 
виявилося, не куди-небудь, а в Англію, а точніше – в 
Лондон. Коли він приземлився у престижному районі 
Белгравія на балкон з балюстрадами одноповерхового 
будинку з мезоніном під номером вісім, то Даша 
забралася в Інтернет, щоб дізнатися, хто там живе, але, 
крім оцінки цього майна у 4 350 000 фунтів стерлінгів, 
нічого не знайшла. 
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Даша спустилася трохи далі, у парку, прикрила очі 
великими чорними очками, а потім повільно пройшлася 
біля будинку. За невисоким залізним парканом у 
маленькому палісаднику росло велике дерево вище 
будинку, а у вікнах не майнуло ні душі, наче там ніхто не 
живе. «Треба чекати ночі!» — подумала Даша, бо 
збиралася просто вкрасти амфору. 

 
Її обличчя з опесом 23  не дуже допомагало 

конспірації, бо прохожі кидали на неї зацікавлені 
погляди, тому вона прикрила обличчя хусточкою, тим 
паче, що в Англії карантин у зв’язку з коронавірусом 
ніхто не скасовував. Щоб трохи скоротити чекання, 
Даша сходила до найближчого відкритого кафе, де 
продавали їжу з собою, купила там круасани та каву, а 

                                                           
23  опес — малюнок на обличчі. 
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потім до вечора розташувалася в парку. Коли настав 
вечір, вона швиденько забралася на дерево та 
спостерігала за будинком, де зник незнайомець з 
амфорою, але там було тихо, наче всі спали, чи давно 
покинули будинок. Даша забралася на дерево вище та 
заглянула в мансарду, але там теж було тихо та темно.  

Від фари автомобіля, які по цій вулиці проїздили 
не так часто, у вікні мансарди щось що блиснуло, а коли 
Даша придивилася, то мало не закричала від радості: на 
столику біля вікна стояла золота амфора, немов чекала 
– прийди та забери мене! «Це пастка!» — правильно 
подумала Даша та пустила в кімнату свою симпоту, 
тихеньку, як мишка. Якби там був кіт, то він би давно 
зловив симпоту Даші, яка впевнилася, що ніхто її там не 
чекає. Вона не гаяла час, а через шибку витягла амфору 
та відразу шугонула в повітря та так швидко, що не 
кожний літак її дожене. Довелося зробити дімензіальну 
капсулу, щоб швидше долетіти до Крижополя, а коли 
побачила дім Олександри, то з полегшенням звернулася 
до амфори: «Скоро ми тебе зберемо та повернемо до 
життя!», наче її сестра могла це чути.  

Вовчик, який ночував надворі у будці, хоча не був 
прив’язаний, радісно гавкнув до Даші, бо пізнав її, але 
вона не гаяла час на пестощі для собаки, а відразу 
пішла у хату. В залі спали Мухтар та Іджі, які, наче 
вартові, відразу прокинулися, а Мухтар, коли побачив 
Дашу з амфорою, здивовано спитав: 

— Звідки у тебе ця амфора? 
— В цій амфорі знаходиться Олександра, — 

радісно повідомила Даша та висипали з амфори все, що 
в ній було прямо на стіл, що стояв посередині. З того, 
що вона насипала на стіл, Даша стала формувати 
фігуру Олександри, щоб дімензіальній сіточці сестри 
було легше поставити все на місце. Коли Даша 
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відпустила форму, вона знову обсипалася на стіл. 
«Щось дімензіальна сіточка Олександри не працює», — 
подумала Даша та хотіла знову зібрати рештки сестри в 
її образ, коли почула за спиною: — Що ви робите? 

Даша обернулася та побачила Маріко, яка почула 
звуки їх діяльності та зайшла в зал. 

— Тихо, Маріко, не буди всіх, — сказала Даша та 
пояснила: — Ми збираємо Олександру. 

— Це не Олександра, а пісок, — сказала Маріко, а 
Даша здивовано вирячила очі, бо за втечею та 
клопотами забула упевнитися у тому, що в амфорі – 
Олександра. Симпоти, відправлені в пісок, відразу дали 
відповідь, що крім піску там нічого нема. 

— А де ти взяла цю амфору? — знову спитав 
Мухтар, а засмучена Даша відповіла: — В одному 
будинку в Лондоні. 

Мухтар взяв амфору в руки на уважно оглянув, а 
потім спитав: — Ти взяла його в домі номер вісім в 
Белгравії? 

— Так! — здивовано відповіда Даша, а Мухтар 
заглянув всередину  амфори та витягнув звідти 
папірець, який розгорнув та голосно прочитав: — Попри 
те, що ти вкрала амфору, договір залишається в силі. 
Чекаю тебе о другій годині дня на Золотих Воротах. 

— Даша, буде краще, якщо ти все розповіси нам, 
щоб можна було орієнтуватися, — сказала Маріко, сіла 
на диван, де спав Мухтар та встромила погляд у Дашу, 
яка розказала про те, як знайшла сліди Олександри на 
Місяці, а потім простежила за людиною, яка зібрала 
рештки Олександри в кратері Тріснеккер. Коли вона 
розповіла про дім, де зник незнайомець з амфорою, 
Мухтар несподівано сказав: — Це мій дім і моя амфора! 

**** 
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Санкції, які пообіцяв президент США, не дуже 
сподобались Плутіну, тим паче, що Бабайден перед тим 
ще й обізвав його вбивцею, то президенту Московії, який 
з того світу діставав всіх своїх ворогів, пообіцяв собі, що 
ці санкції вийдуть боком самому Бабайдену. Провокації 
на лінії розмежування військ України та Московії не 
вдалися, бо виконавці-нездари через звичайні мобільні 
телефони мало не на весь світ розказували про свої 
плани, замість того, щоб користуватися спеціальними 
видами зв’язку. Плутін викликав до себе генерала 
Герасімова та невдоволено спитав: — У нас не досить 
танків та гармат, немає ракетних військ, що ти топчешся 
на тому Донбасі, як курка над яйцями? 

— Нам заважають гмани, — сказав генерал 
Герасімов. 

— Поганому танцюристу гмани можуть і заважати, 
— знущався Плутін, який чув про цих тварин вперше, а 
генерал пояснив: — Гмани, це такі звірі, яких нічим не 
можна вбити, а вони успішно вбивають наших солдат. 

— То спіймайте якогось гмана та дресуйте його, 
щоб він убивав тільки «укропів», — сказав Плутін, а 
генерал відповів: — Слухаюсь! — та швидко втік з 
бункера, бо від президента Московії несло якоюсь 
кислою пліснявою, чи грибами.  

Відчуття скромної величності своєї особи, яке все 
життя плекав у собі Плутін, попри його потуги, так і не 
досягло тої висоти, яку б він вважав гідною його. У 
цьому навіть Сталін переплюнув Плутіна, бо авторитет 
мертвого вождя СССР був вищий, ніж нинішнього 
президента. «Сталін не боявся знищувати мільйони, а 
тільки такі вбивці гідні запису в історії, бо як не згадати 
того ж Гітлера, чи якогось там канібала з 
Центральноафриканської Республіки, імператора Жана 
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Бокасса, який любив їсти своїх ворогів та опальних 
міністрів. Їсти Шойгу, Патрушева чи Бортнікова зовсім не 
хотілося, бо вони навряд чи смачні, а от убити мільйонів 
десять «укропів» так хотілося, аж руки двійника 
свербіли.  

«А чого мені боятися? Я вже давно мертвий! За 
цих «укропів» мені нічого не буде, Бабайден і пікнути не 
посміє, хіба що дзявкне про якісь санкції, а якщо, навіть, 
уявити, що він кине бомби на Московію та при цьому 
загине двійник Плутіна, то ніхто не заважає Тіні Плутіна 
вселитися у ту ж пані Меркельс, чи перебратися через 
океан та забратися у тіло того ж Бабайдена!» — тішився 
думкою Плутін, хоча переселення в Бабайдена 
відкладалося на невизначений час, бо Плутін погано 
розмовляв англійською мовою, а от думка про 
переселення в тіло Меркельс його зацікавило. Правда, у 
Меркельс був чоловік, а перспектива лежати під ним 
Плутіну не подобалась, то у Меркельс буде завжди 
«боліти голова». 

У двері без стуку просунулася голова Песькова, 
яка трохи перелякала Плутіна та повідомила: — До вас 
дзвонить президент України, Зелененько. З’єднати? 

— Що він хоче? — наморщився Плутін, бо 
розмовляти з цим виродком після того, як він закрив 
канали Мертвячука, його кума, він не збирався.  

— Наші підстрелили на Донбасі кілька «укропів», 
— задоволено усміхнувся Песьков. 

— Хай іде в сраку, — сказав Плутін і морда 
Песькова зникла за дверима. Через якусь хвилину, в той 
час, як Плутін обдумував гарну ідею – кинути бомбу на 
Київ та втекти в Берлін, щоб керувати Меркельс, 
Песьков знову виник у дверях та сказав: — Зелененько 
просив нагадати про якогось Кобу? 
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«От тварюка! Таки добрався до Києва!» — 
подумав Плутін про Сталіна та зрозумів, чим 
пояснюється така активність українського президента. А 
Песьков, замість того, щоб зникнути, простягнув йому 
декілька листків та сказав: — Це виступ Зелененько у 
Верховній Раді. 

Плутін пробіг очима по першій сторінці: 
«Товариші! Громадяни! Брати та сестри! Бійці нашої 
армії та флоту! До вас звертаюся я, друзі мої!» — та 
відчув, що десь чув ці слова. Пам’ять, яка в останній час 
вже трохи підводила Плутіна, на цей раз спрацювала та 
підказала, що це виступ Сталіна після нападу Гітлера на 
СССР. «Змія підколодна! Якби він не наробив мені 
лиха!» — подумав Плутін та пошкодував, що сам 
підказав Сталіну про гарну вакансію президента України. 
Песьков, який все ще чекав якоїсь команди, почув від 
Плутіна: — Хай зроблять якусь гидоту Україні! 

— Вигнать їхнього посла? — задоволено спитав 
Песьков. 

— Так! — підтвердив Плутін та з притиском додав: 
— Брутально вигнати ... та набити морду! 

Песьков зник за дверима, а Плутін хотів 
повернутися до думок про Меркельс та не зміг, бо цей 
привіт від Коби зіпсував настрій, аж руки трусилися й 
хотілося когось вбити та з’їсти, як Бокассо. 

*** 

«Сіре небо покрите брудними темно-синіми 
плямами та хитається, як кисіль, а Ігор дереться на 
глевку, обплутану сіткою м’яку вежу, щоб добратися до 
неба та помацати його. Це важливо, бо сьогодні буде 
чужий парад перемоги, а вони з Максимом Козаком у 
тилу ворога. Максим тулиться поряд, на самій вершині 
та трясеться, то Ігор каже йому: «Злазь, я сам все 
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зроблю!» — та вже боїться й сам, що Максим не 
втримається та гепнеться на далеку землю внизу. Ігор 
простягає руку до неба та мацає густе небо, яке 
бубнявіє кулями, немов ось-ось має розродитися. Чим – 
невідомо, можливо манною небесною, чи медовою 
краплею, а може піском, чи екзотичними океанськими 
рибками, принесеними з далеких південних заморських 
країн, а Ігор хотів би, щоб небо розщедрилося великими 
каміннями та засипало московітів товстим шаром у 
вічній могилі. Не вдоволений чужим потаємним небом, 
Ігор повільно злазить вниз, а небо, ним розворушене, 
нарешті розрядилося дрібним дощиком. Він підставляє 
свою долоню під дощ, а вона наповнюється не водою, а 
якимось зерном. Ігор киває Максиму, що їсти можна, бо 
невідомо, коли їм ще вдасться добути щось поживне. 
Він відправляє зерна до рота та жує тверді, як камінчик, 
плоди з неба, а потім просто ковтає, щоб не зламати 
якогось зуба, бо для шлунку все одно, що 
перетравлювати: тверде чи м’яке. 

Щось ногам стало холодно, то Ігор глянув вниз на 
черевики та побачив, що забув надягнути шкарпетки, а 
холод тихенько підіймається вгору по нозі, яка, чомусь, 
стала німіти. Тільки тепер він з жахом розуміє, що з’їв 
зерно гманів. Відразу відчув, як з його живота у всі 
сторони пішли пагони та проткнули тіло, а одна гілка 
вискочила поряд з оком та закривала огляд. «Догрався з 
гманами!» — з’явилась панічна думка від чого Ігор 
схопився та прокинувся». 

«Добре, що це сон!» — подумав Ігор та відхилив 
від ока якусь травинку, що застувала світ. Той сон 
недарма, бо гмани, які до цього нищили ворогів, зараз 
вбивають і українських бійців, а це зовсім не подобалося 
Ігорю. Він умився, а вже потім, після деяких коливань, 
запросив до себе Нове Зерно та сказав:  



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

139 

— Ти знаєш, що я та мої друзі маємо такі сили, що 
зможемо знищити всіх гманів, що знаходяться на Землі, 
але ти знаєш і те, що я хотів би, щоб наше співіснування 
було корисним, як людям, так і гманам. Тому пропоную 
тобі освоїти величезні простори Московії, де на тисячі 
кілометрів немає жодної живої душі, а тут, в Україні, ти 
сам розумієш, нам не розминутися. Тому відпускаю тебе 
в Московію і надіюсь не бачити гманів уже сьогодні, — 
закінчив Ігор, та пустив свою симпоту, щоб впіймати 
думки Нового Зерна, але, як завжди, нічого не почув, а 
хур гманів сказав звичне: — Я приймаю твої слова і 
сьогодні всі гмани з України переселяться в Московію. 

Відповідь Нового Зерна задовольнила Ігоря, але 
він чомусь відчував себе ошуканим, а якби мав 
можливість читати думки загального розуму гманів, то 
відразу відкинув би своє добросердя та став би палити 
гманів усіх підряд. Нове Зерно тримався слова, чи, 
можливо, своїх планів, бо ввечері на фронті було 
затишшя, хоча всі, і вороги, і українські військові, чекали 
на смертельний візит гманів.  

В цей час всі гмани прямували в Московію: ті, хто 
йшов від Карпат до правого берега Дніпра, рухався 
через Беларусь, а тому, що у цій країні вони ні з ким не 
домовлялися, то потрошку крали курей, свиней, котів і 
собак та різну домашню живність. Ті, хто йшов з 
Лівобережжя, то шурували до кордонів України та 
розходилися в Московії у різні сторони.  

За час находження на Землі Нове Зерно встиг 
трохи розібратися в людській натурі та дивувався тому, 
які егоїстичні ці люди, а ще схильні вбивати один одного 
навіть без потреби. Це сподобалося Новому Зерну, бо 
завдання гманів – стати панівною твариною, 
спрощувалося до цілком логічних висновків: досить 
посварити одну країну з іншою, як вони один одного 
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винищать, а гмани з цього матимуть зиск, бо за цей час 
закріпляться на їхніх територіях. Московія, як ніхто, 
підходила до цієї цілі, тим більше, що там не було цих 
істот, типу Ігоря, з надгманівськими здібностями. Колись 
гмани розгадають секрет цих здібностей і тоді, можливо, 
люди на Землі залишаться хіба що, як швидкий корм 
для гманів, чи, як слуги. 

Нове Зерно, як хур, йшов до Москви, бо звідти 
керують цією країною, але ще не розібрався у тому, як 
та ким керуються люди в Московії. Ясно, що не так, як 
гмани, бо їх плем’я раціонально використовує розумові 
здібності кожної частинки їхнього роду та об’єднує їх в 
одну систему, в результаті чого з’являється рішення, як 
має діяти хур, щоб отримати потрібне племені. Він 
тримав курс на шосе М4, Ростов-на-Дону – Москва, щоб 
швидше добратися до Москви, а зараз проходив якраз 
поряд з Луганню. 

Так сталося, що на його шляху опинився полігон, 
де тренувався танковий батальйон 4-ї бригади 2-ого 
армійського корпусу Московії. Її командир, підполковник 
Веремеєнко, дрімав у штабному будиночку та бачив 
жахливий сон, що не дивно, бо вже давно потерпав від 
маніакальної форми шизофренії, яку лікарі називають 
нейтральними словами, як «біполярний афективний 
розлад». Звичайно, Веремеєнко ніколи не звертався до 
психіатра, бо не вважав, що він хворий. Його бійці 
спостерігали блискавичні зміни настрою командира, від 
паніки до дебільного героїзму, а іноді його команди 
дивували своєю несумісністю з ситуацією. Все це 
списувалося на війну, хоча і до війни за ним водилися 
різні неприємні ексцеси, коли Веремеєнко працював 
начальником 1-го відділення фірми «Донбас Секьюріті 
Груп», яка займалася охороною всіх вугільних 
підприємств одного відомого олігарха з Донецька. Якраз 
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оця охорона стала кістяком батальйону «Русь», як гордо 
назвали банду зрадників України, яких московіти 
називають «сепаратистами», хоча насправді вони є 
терористи, які служать Московії. 

Веремеєнку снилися гмани, як він їх уявляв, бо 
чув про них від інших бандитів, хоча живими від цих 
тварин тікали одиниці. Ці гмани рвали його тіло на 
частини своїми гострими щелепами, і він тихо стогнав та 
зойкав тоненьким голоском, бо не хотів, щоб йому 
відкусили голову. Звичайно, гмани немов почули його 
страхи, бо один з них нахилився до його голови та 
відкрив широку пащеку. Підполковник відчув, як його 
шию перекусили, а очі бачили, як його голова ривками 
рухається у горлі, яке плавно перейшло у шлунок. З усіх 
сторін шлунку у напрямі голови підполковника 
потягнулися голови сліпих п’явок, котрі присмоктувалися 
до голови, швидко свердлили череп та потрапляли у 
мізки, де висмоктували його думки. Він відчував, як цих 
думок стає все менше та менше, а п’явок більше та 
більше. 

Остання думка «я ще живий» зникла з черепа 
Веремеєнка, бо він став всього лише пустою лялькою, 
якою керував Нове Зерно. З іншими бандюками вийшло 
не так красиво, бо деякі надумали верещати від страху, 
але їх теж швидко заспокоїли та посіли на їхнє місце. 
Нове Зерно перерахував батальйон і в нього вийшло 
двісті двадцять осіб. Трьох бандитів, які надумали 
оборонятися, гмани з’їли, а один екіпаж танку залишили 
живим, щоб навчив гманів водити танк та стріляти. 
Полігон послужив добру службу Новому Зерну, бо гмани 
гасали по полю та вчилися керувати танками. Досить 
скоро, всі гмани отримали потрібні знання, але екіпаж 
залишили на всякий випадок та завантажили їх, 
непритомних, на бронетранспортер. Всі бійці танкового 
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батальйону, пронизані живими гілками гманів, рухалися, 
як автомати, але їх тримали на потім, як консервовану 
їжу для гманів.  

Танки рухалися в сторону Сорокине, щоб потім 
перетнути кордон в Ізвариному та добратися до шосе 
М4. До кордону під’їхали вже під ранок, а коли їх 
зупинила військова поліція, Нове Зерно виліз із башти 
танка та крикнув чарівне слово «Ротація!». Виявилося, 
що цього не досить, бо офіцер був прискіпливим 
лайном, то Нове Зерно дав команду і будку військової 
поліції рознесли на друзки пострілами з кулемета, а 
переляканий майор кричав: — Я буду скаржитись 
генералу Герасімову! — хоча хто він такий, щоб 
розмовляти з першим заступником міністра оборони 
Московії. Коли до шосе М4 залишалося декілька сотень 
метрів, Нове Зерно побачив переїзд через залізничну 
колію та подумав, що поїздом їхати зручніше та 
швидше, тому передав цю думку гманам, а через кілька 
хвилин отримав команду: «Блокувати перший-ліпший 
поїзд і далі їхати на ньому!» 

Два танки поставили на колію перед переїздом і 
наступному поїзду, який з Сухумі прямував до Москви, 
дуже поталанило, бо машиніст електропоїзда здалеку 
побачив перепону та загальмував. Нове Зерно у тілі 
підполковника Веремеєнка заліз у кабіну електротяга та 
наказав машиністу: — Рухаємося до Москви без 
зупинок, батьківщина в небезпеці! — чим привів його в 
ступор: — А як же пасажири? 

— Кому потрібно, хай виплигують на ходу! — 
пояснив підполковник та навів на машиніста автомат. В 
цей час з вагона, що стояв за електротягом, вигнали всіх 
пасажирів та запустили туди гманів у військовій формі. 
Хтось пустив чутку, що почалась війна з Україною і ті, 
кого вигнали з першого вагону, стали лізти в інші вагони, 
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бо боялися не втрапити додому, а провідники лаялися 
та не знали, що робити з цими войовничими 
пасажирами, тому, коли поїзд рушив, всі вагони були 
забиті по саму зав’язку. Пару пасажирів, які сходили на 
наступній станції Кам’янка, відразу пожаліли, що не 
злізли на переїзді, бо поїзд без зупинок вирушив далі. 
Коли поїзд уже проїхав Кам’янку, їм довелося стрибати 
та приземлятися в кущі прямо перед мостом через річку 
Сіверський Донець. Коли електропоїзд проминув без 
зупинки Мілерове, Кутейникове та Зайцівку, один з 
пасажирів розгублено спитав у провідниці: — А у 
Воронежі зупинимося? — та відповіла: — А звідки я 
знаю? Кажуть, що війна! 

Засмучений пасажир пішов готуватися до 
несподіваного десанту, тим паче, що мав дві валізки з 
якимись фруктами та вином. У Воронеж прибули аж о 
сьомій годині вечора і таки довелося зупинитися, як 
запевняв машиніст, а коли Нове Зерно перевірив його 
голову, та в цьому упевнився, бо вони заїжджали в 
місто, а потім знову з нього виїздили. Пасажир з двома 
валізками так зрадів, що коли виходив, то втратив 
пильність та розтягнувся прямо на пероні, а вино в 
валізці розбилося, то він, з розпачу, став зливати 
залишки вина собі в горлянку та скоро став веселим, як 
на весіллі.  

Мабуть, хтось пожалівся кудись, бо до першого 
вагона підійшов військовий патруль з трьох військових 
на чолі з полковником, який грізно спитав:  

— Хто тут старший! 
— Пройдемо у вагон, — сказав підполковник 

Веремеєнко та підморгнув полковнику, а потім на вухо 
прошептав: — Не всі повинні чути військову таємницю! 

Полковник збирався відчитати якогось там 
підполковника за порушення субординації, тому 
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піднявся за ним до першого вагону на дегустацію. 
Гманам полковник сподобався, а ось один із сержантів 
ні, бо той несподівано всрався, коли на нього 
визвірилися страшенні пики, тому його з’їли без всякого 
задоволення. Машиніст, який напевне щось бачив, 
рвонув від електротяга, як заєць, але його встиг 
спіймати Нове Зерно та засунув назад, у кабіну.  

Після Воронежа гмани дрімали, бо теж мали таку 
звичку, а Нове Зерно навіть дозволив машиністу 
електротяга робити потрібні зупинки. Поки Нове Зерно 
спав, деякі з гманів, зі згоди їхнього загального розуму, 
забиралися у сусідні вагони та мовчки крали сонних 
пасажирів, бо військовим патрулем не наїлися.  

А серед ночі під’їхали до Москви. 
*** 

Даша дивилася на Мухтара та не розуміла, хто 
він: ворог, чи жертва, тому перепитала: 

— Ти хочеш сказати, що Олександру тримали у 
твоїй амфорі та твоєму домі? 

— Я цього не говорив, але ця амфора з мого 
дому, біля якого ти була, — відповів Мухтар. 

— Той, хто писав цю записку, знав про Дашу та 
догадувався про її наміри здобути цю амфору, — 
сказала Маріко, подивилася на Дашу та додала: — Тобі 
підсунули обманку на яку ти купилася!  

Даші це не сподобалося й вона запитала у Маріко:  
— Тоді яким боком до цього Мухтар? 
— Хто ще живе у твоєму домі? — спитала Маріко, 

яка ненароком стала Шерлоком Холмсом, а Мухтар 
невдоволено відповів: — В цьому домі живу тільки я! 

— У кого є ключі від твого дому? — допитувалася 
Маріко. 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

145 

— Тільки у мене, — сказав Мухтар, а потім 
знітився і сказав: — Вони були у мене в кишені, а куди 
дівся мій костюм, напевне, знаєте ви. 

— Тебе ми притягли майже роздягненого, — 
пояснила Даша та додала: — Шмаття твого одягу 
викинули на смітник в кінці городу. Можливо, що 
Валентина Степанівна його вже спалила. 

Вони прихопили ліхтарика та поперлися в кінець 
городу, де підіймалася гора бур’яну, та стали розкидати 
його навкруги, поки не добралися до нижнього шару, 
звідки витягли пожмаканий та подертий костюм 
Мухтара. Коли він заліз у кишеню піджака, то переможно 
витягнув звідти ключі: — Ось вони. 

— А запасних у тебе не було? — з надією спитала 
Даша та отримала відповідь: — Ні! 

— Виходить, що тому незнайомцю непотрібні 
ключі, що не дивно, бо він має дімензіальну сіточку, а це 
пояснює, як він дістався до Місяця та повернувся на 
Землю, — сказала Маріко та пояснила: — Це зробив 
хтось із наших, бо він знає про Мухтара, про всіх нас! До 
речі, чому Олександра опинилася на Місяці? 

— Мені здається, що вона побачила Мухтара з 
іншою жінкою та воліла померти, чим не звертати на це 
уваги, — сказала Даша та глянула на Мухтара, який 
відчував себе винним та, одночасно, невинним. Знати 
про те, що хтось близький може бажати їм зла – не 
зовсім приємна емоція, а Даша спитала, чи потрібно про 
це розказати всім?  

— Я вважаю, що не слід! — сказала Маріко та 
додала: — Спостерігайте за всім, що тут відбувається. 

— А як же зустріч завтра з незнайомцем у Києві 
біля Золотих Воріт? — спитала Даша та додала: — Він 
хоче, щоб я віддала йому скрижалі! 
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— Полетимо туди вдвох, — сказала Маріко, а Іджі 
додав: — Не вийде, я теж полечу! 

— А я? — спитав Мухтар. 
— Ти будеш наглядати, що діється тут! — сказала 

Маріко та глянула на схід: — До речі, нам уже потрібно 
летіти, бо, поки ми долетимо до Києва, буде вже ранок, 
а нам ще треба приготуватися до зустрічі.  

— Про що ви тут шепчетесь? — перелякав усіх 
Тарас, який не знайшов поруч з собою у ліжку Маріко, 
тому вийшов надвір та побачив в кінці городу якусь 
підозрілу компанію. 

— Ні про що, — сказала Маріко та додала: — Ми з 
Дашею летимо в Київ. 

— Я з вами, — сказав Тарас, а коли його стали 
запевняти, що йому краще буде тут, в Крижополі, він 
уперто відповів: — Ви як хочете, а я лечу в Київ! — та 
знявся в повітря. Довелося міняти план, то Даша 
сказала Мухтару: — Залишайся тут та чекай, коли ми 
повернемося. Люді ні слова про Олександру! 

Маріко та Даша знялися в повітря, а за ними, 
хвостиком, Іджі. Коли вже вони зникли у сірому небі, від 
дому Олександри піднявся в повітря великий ворон та 
важко й незграбно полетів на північ. 

*** 

«На базарі коло церкви стоїть білий, вицвілий на 
сонці намет капелюшника, а над його входом висить 
надпис на звичайному папірці з зошита в кліточку. 

«Вибирай свою долю» 
Мендельсон, яка була зажурена та ображена, 

йшла першою, тому прошмигнула в намет, щоб трохи 
заспокоїтися. У наметі від сонця, яке просвічувалося 
через тонку матерію, було світло, а по полотну висіли 
підвішені на мотузочках різні капелюшки. Посередині 
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біля стовпа, що підпирав дах намету, стояв високий та 
сивий дядько капелюшник, який теж підпирав дах 
намету та зверху дивився на відвідувачку. 

— Я хочу капелюшок балерини! — сказала 
Мендельсон, бо мріяла про це з дитинства. Капелюшник 
зняв з мотузочки майже прозорий тендітний капелюшок 
та подав його Юлі, яка з посмішкою одягла його на 
голову, а потім крутнулася на нозі, щоб відчути легкість 
у тілі, але беркицьнулась на траву, яка була замість 
долівки в наметі. «Для балерини у тебе товста срака!» 
— мовчки подумав капелюшник, а Юля образилася та 
подумки відповіла: «Хам!» 

В цей час у намет заглянув Зелененько зі своєю 
компанією і Мендельсон зраділа, що він не побачив її 
сорому.  

— Де тут корона імператора? — спитав 
Зелененько, а його друзі весело засміялися. 
Капелюшник подав Зелененько блискучу золоту корону 
Наполеона у вигляді лаврового вінка та, як папа 
римський, хотів надягнути її на голову Володимира 
Потаповича, але той вирвав реліквію з рук та сам підняв 
над головою. На його подив лавровий вінок виявився 
напрочуд важкий, немов його зробили з чавуну, а коли 
він опустив його на голову, то вона стала хитатися на всі 
боки, поки вінок не впав на ногу новоспеченому 
імператору. 

Зелененько застрибав на одній нозі, бо друга 
дуже боліла, а капелюшник зняв з мотузочки клоунський 
ковпак з паперу та сказав: — Вам цей головний убір 
підходить набагато ліпше. 

— А для чого у ковпаку дірочка нагорі? — скрушно 
спитав Зелененько, бо нога ще боліла. Капелюшник 
уважно глянув на нього та пояснив: — Для зв’язку 
розуму з Богом, — а потім заспокоїв Володимира 
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Потаповича: — Вам це не потрібно, дірочку можна 
заклеїти. 

— У мене свого розуму досить? — спитав 
Зелененько, а капелюшник з посмішкою відповів: — Для 
вас – досить! 

— Та як ти смієш! Хам! — кинувся хтось 
захищати, але Зелененько хитро посміхнувся, зупинив 
свого шапіро 24  та спитав: — Надіюсь, ви платите 
податки за свою торгівлю? 

— Я віддаю капелюшки даром, — відповів 
капелюшник, а Зелененько, щоб відвернути увагу від 
своєї особи спитав: — А що тут вибрала Юля? 

— Вона вибрала б а л е р и н у , — виразно сказав 
капелюшник, а Зелененько додав: — З неї балерина, як 
з корови ... — та зупинився, бо з очей Юлі бризнули 
сльози» 

Мендельсон прокинулася та продовжила плакати, 
але уже наяву. В останній час найвеличніший лідер світу 
став настільки іншим, що вона його не пізнавала. І не 
тому, що змінився його зовнішній вигляд, бо Зелененько, 
чомусь, відпустив жорсткі пишні вуса та одягнув якийсь 
старомодний військовий китель, але змінилася і його 
поведінка: він став досить важкий та грубий у 
спілкуванні, та поводився жорстоко та зверхньо, немов 
вона у нього рабиня Ізаура. «Піду втоплюся у річці 
глибокій»25 — подумала Мендельсон з горя, бо Дніпро 
від офісу президента зовсім близенько, правда у Юліній 
інтерпретації вийшло зовсім інше, бо вона думала 
мовою московітів: «І за борт єйо бросаєт в набєжавшую 

                                                           
24  шапіро — адвокат( мається на увазі аналогія з 
американським адвокатом та письменником Бенджаміном 
Аароном Шапіро) 
25  Рядок із пісні Андрія Миколайчука «Піду втоплюсь». 
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волну!» Звичайно, за борт її ніхто не викидав, але 
Зелененько якось побачив її у фейсбуці в робочий час, 
то розсердився та серйозно пообіцяв Юлі:  

— На Колиму підеш! 
«Треба звільнятися!» — з гіркотою подумала вона 

та відразу виникла інша думка: «Його підмінили, 
можливо, що вже в Омані!?» Цю думку підтверджувало 
те, що Зелененько змінився та став боятись літати. 
«Напевне, «бандерівці» пообіцяли підірвати літак!» — 
подумала вона, і, як завжди, помилялася. Правда, не 
зовсім, бо Коба, який заволодів тілом Зелененько, 
дійсно, боявся літати, бо в повітрі не те, що в поїзді, 
зіскочити у випадку незвичайної ситуації не вдасться. 
Попри це, злітав у Туреччину та домовився з турками, 
щоб продали безпілотників, а потім махнув до Макронса, 
щоб дізнатися, чи допоможе Франція у випадку війни з 
Московією. Хитрий лис Макронс голосно обіцяв 
підтримку, ще й стара сучка Меркельс під’єдналася 
через телефон та теж щось наобіцяла, але Коба 
зрозумів, що залишається віч-на-віч з Плутіним, який 
уже повідомив через своїх брехунців, що хоче скинути 
атомну бомбу на Київ. 

*** 

Коли поїзд прибув на Казанський вокзал, гмани 
трохи розгубилися, але ненадовго, бо їх Спільний Розум 
оговтався раніше і наказав прямувати до виходу. Нове 
Зерно керувався вказівками Спільного Розуму, він же 
колишній керівник танкового батальйону підполковник 
Веремеєнко, який повів свою команду із будівлі 
Казанського вокзалу та повернув направо, до підземного 
переходу та входу в метро. Якийсь мент спробував 
спитати у Нового Зерна, хто вони такі та куди йдуть, але 
його миттєво з’їли, а якийсь безхатченко, що ховався від 
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погляду поліцая, спочатку зрадів, а потім перелякався, 
що і його з’їдять, та дременув навтьоки в сторону 
торгового центру «Універмаг Московський». 

Коли гмани підійшли до входу на станцію 
«Комсомольська», то він, звичайно, в цей час, серед 
ночі, був закритий, але його відразу зламали та 
спустилися вниз, до колій. Якісь робітники, що лагодили 
контактну електромережу метро, здивовано 
спостерігали, як військові спускаються на колію та 
крокують по шпалах у сторону станції метро «Червоні 
Ворота». Добре, що не стали з ними спілкуватися, а 
спокійно продовжили працювати, бо могли за свою 
цікавість запросто потрапити гманам у шлунок. 

Завдяки тому, що робітники аж до ранку лагодили 
електромережу, по тунелю не ходили технічні мотовози, 
тому гмани спокійно дійшли до станції метро 
«Мисливський ряд», де піднялися на вулицю Мохову та 
дійшли до Олександрівського саду. Там Нове Зерно 
наказав окопатися половині загону, а з іншою 
половиною прослизнув у Кремль, що для гманів, як два 
пальці ... всунути в розетку, бо для них електричний 
струм безпечний. Нове Зерно рушив у сторону 
Сенатського палацу, а гманам наказав освоїти 
Тайницький сад. 

Варто пояснити читачам відмінність Спільного 
Розуму, який автор виділив великими літерами, від 
розуму окремого гмана, який, по своїм здібностям, 
відрізняється від людського у гіршу сторону. Спільний 
Розум не є окремою особистістю, яка існує завжди, бо 
він створюється гманами у разі потреби та може містити 
в собі розум декількох індивідуумів, так і мізки всієї 
гманівської спільноти, яка, наприклад, існує на Землі. 
Якщо мова йде про виживання на якійсь окремій 
планеті, то гмани об’єднуються у великий Спільний 
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Розум, а коли справа стосується якоїсь місцевої 
проблеми, то досить меншого числа об’єднаних 
індивідуумів. Тут доречно додати, що гмани без ніякої 
шкоди для себе можуть розпадатися фізично на 
декілька осіб, а коли треба, то об’єднувати тіла. Завдяки 
цьому їхня пристосованість до зовнішнього оточення 
майже стопроцентна, як і виживання у несприятливих 
умовах. 

Доречно сказати, що дії гманів помітили в камери, 
і Президентський полк, що розташований в Арсеналі, 
негайно оточив Сенатський палац, де знаходився 
президент Московії. Президента теж попередили, що у 
Кремль проникли невідомі озброєні диверсанти, а коли 
він спитав, чи затримані злочинці, офіцер розпачливо 
доповів: — Від диверсантів залишилася зброя та одяг, а 
тіла кудись зникли. 

Привид президента Плутіна хоча і не боявся 
якихось терористів, але не хотів втрачати звичне тіло 
двійника, тому здивовано спитав:  

— Ти хочеш сказати мені, що голі диверсанти 
бігають по Кремлю, а ви їх не можете знайти? 

— Знайдемо, Володимир Володимирович! 
Обов’язково знайдемо! — пообіцяв черговий офіцер, а 
Привид Плутіна подумав, що Президентський полк 
треба міняти, бо набрали дурнів, які можуть тільки 
маршувати, а мізків на копійку. Тому підказав: 

— Пошукайте у Кремлівському палаці, там можна 
сховати цілу армію. 

— Слухаюсь! — задоволено крикнув черговий 
офіцер та швиденько кинув трубку, щоб президент, 
бува, не передумав, та не розстріляв його, як пособника 
терористів. Кремлівський палац оточили та до ранку 
шукали терористів, але ні одного не знайшли. В цей час 
Привид Плутіна викликав до себе секретаря Ради 
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безпеки Московії Патрушева, директора ФСБ Бортнікова 
та міністра оборони Московії Шойгу. Коли ті спустилися 
в бункер, Привид Плутіна витягнув зі свого стола 
особистий пістолет та грізно сказав:  

— Признавайтеся, падли хтиві, хто з вас 
відправив до мене голих терористів? 

Присутніх чинуш найбільше вразило те, що 
терористи «голі», тому спочатку подумали, що хтось 
послав президенту голих дівчат. Шойгу перший почав:  

— Я точно не посилав, бо у мене в відомстві міцні 
дівчата є, а красивих – немає ... — але президент його 
перебив: — Які дівчата! Там не менше батальйону 
солдат! — та показав на екрані запис штурму Кремля. 

— Можливо, що це американські військові 
відпрацьовують штурм Кремля, — подав голос 
Бортніков. 

— А куди ж тоді вони ділися? — резонно спитав 
Привид Плутіна, на що Бортніков відповів: — Їх 
підчепили тросами та забрали гвинтокрили! 

Привид Плутіна взявся за трубку та розбудив  
командувача військами протиповітряної та 
протиракетної оборони: — Грєхов, чому над Кремлем 
літають американські гвинтокрили, а я про це нічого не 
знаю? 

Сонний та переляканий генерал спромігся 
видавити із себе тільки таке: — Розберемося, товаришу 
президент! 

— Скоріше я з тобою розберусь! — сказав Привид 
Плутіна та подумав, що в цій країні ніщо не працює, крім 
звичного «авось». Він глянув на своїх підлеглих та 
зрозумів, що ці бовдури навряд чи спроможні зробити 
переворот, навіть, з допомогою США. «Наваляв 
Навальному, наваляю і й іншим любителям влади та 
слави!» — придумав каламбур Привид Плутіна та трохи 
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загордився, але присутнім каламбур не повторив, бо не 
зрозуміють, а будуть підлесливо посміхатися. «Нема 
коло мене людей, хто б оцінив мій розум», — удавано 
бідкався Привид Плутіна та подумав про Привид 
Сталіна, який окопався у Києві. «Цей пів України 
занапастить, аби зробити мені якусь капость!» Він 
повернувся до Шойгу та сказав: — Відведи війська від 
України, бо американці задовбали вже санкціями! 

Підлеглі зрозуміли, що аудієнція закінчилася та 
ніяких екзекуцій не буде, тому стали збиратися та 
прощатися. Коли вони покинули бункер, Привид Плутіна 
власноруч закрив засувку на дверях бункера та сів у 
крісло, щоб трохи розслабитися та подрімати. Він закрив 
очі та покрутився сракою, щоб зручно влаштуватися у 
кріслі та відчув, як щось його там кольнуло.  

«Напевне, якась скріпка в кишені» — подумав 
Привид Плутіна, тому ще крутнувся тілом двійника та 
віддався Морфею, а вже далі, у чудернацькому сні, який 
на нього нахлинув, не розумів, чи залишився під його 
крилами, чи то вже не Морфей, а Морті – богиня Смерті, 
яка над ним схилилася. 

*** 

У Даші не було сумніву, що незнайомець, який 
забрав золоту амфору з Олександрою, неодмінно її 
обдурить, тому теж приготувала йому сюрприз, про який 
нікому не повідомила. Цілком зрозуміло, що він стежив 
за Олександрою, та, можливо, якимось чином 
спровокував її дії та дії Мухтара, а потім скористався 
нагодою та зібрав залишки Олександри у золоту 
амфору. Можливо і те, що Мухтар свідомо спровокував 
Олександру та таким чином відповів їй за те, що вона, 
там, у Кембриджі, від нього відцуралася. Даша 
перевірила Мухтара, коли він попав до них, але не 
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знайшла у його голові ніякого прихованого підтексту. 
Навряд чи людина здатна приховати щось від її симпот, 
але Даша зрозуміла, що вірити нікому не можна. До 
цього вона звикла ще на рідній планеті Аре, тому 
особливо цим не переймалася. Іджі летів поряд з 
Дашею та згадував історію своєї появи на планеті Земля 
і вважав, що все найкраще в його житті відбулося тут. 
Він тримався Даші та Олександри скоріше, як їх друг, а 
не як колишній хлопець Даші.   

Маріко, яка летіла за ними, згадувала недобрим 
словом Мухтара, бо кавалер Олександри відразу їй не 
сподобався. Вона нікому не нав’язувала свою точку 
зору, бо поважала вибір своєї племінниці. Правда, те, 
що потім сталося з Олександрою, не сподобалося ще 
більше і в цьому вона звинувачувала Мухтара. Маріко 
пообіцяла собі: якщо Олександра та Мухтар розійдуться, 
то обов’язково відірве йому голову. Звичайно, це не 
вписувалося ні в які людські правила, але після деяких 
подій, що недавно трапилися з Маріко, вона вигадала 
свої правила для людини з дімензіальною сіточкою. 

Коли вони прилетіли в Київ, уже світало, а Тарас, 
який потрапив туди раніше, вже чекав на квартирі біля 
Золотих Воріт, бо встиг приготувати повну миску 
підсмажених яєць, які поставив на стіл та запросив 
поснідати. Після холодного перельоту чай та 
бутерброди з яйцем, приправлені шинкою, здавалися 
вершиною кулінарного мистецтва і ніхто не нарікав на 
великі порції, щедро приготовані Тарасом. Зазвичай, 
раніше кухнею займалася Маріко, але після того, як її 
убили, а потім оживили, вона зовсім змінилася і більше 
не балувала свого Тарасика кулінарними шедеврами. 
Після тих подій роль кухаря в їхній сім’ї без зайвих 
розмов взяв на себе Тарас, який, як виявилося, готував 
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не гірше своєї дружини. Коли вони поснідали, Тарас 
відкинувся на стілець та спитав:  

— Яка диспозиція перед битвою і що я маю 
робити? 

— Противник дуже хитрий і нас знає, то хай 
кожний робить, що хоче, та не розповідає про свої 
плани, — сказала Даша та додала: — Можливо, що 
серед нас є його інформатор.  

Всі переглянулися між собою, але не сказали ні 
слова. Першим зібрався Тарас, який сказав: — Мені 
потрібно заглянути у 18 лікарню, бо я обіцяв, — та зник 
за дверима. Маріко крутилася, крутилася на дивані, де 
всі усілися та дивилися останні новини по телевізору, а 
потім сказала: — Мені треба забігти до своєї подруги, — 
та теж залишила квартиру. 

— Я нікуди йти не збираюся і буду біля тебе, — 
сказав Іджі, а Даша відповіла: — Я тебе й не жену! 

Попри все, остання година до зустрічі виявилася 
самою тягучою. Коли до початку зустрічі залишилося 
десь пів години, Даша сказала: — Пішли, — та рушила 
до балкона. Попри карантин у зв’язку з пандемією 
вірусу, народ вештався біля метро «Золоті Ворота», а 
багато сиділо в парку та грілися на сонечку, яке 
несподівано вигулькнуло на небі та відігрівало землю від 
нічного заморозку. Даша відразу злетіла на вежу 
«Золотих Воріт», а Іджі знявся за нею та став збоку та 
трохи позаду. Музей «Золоті Ворота» не працював, тому 
ніхто не зможе заважати зустрічі. Сонце пригрівало 
спину, а незнайомця вони, чомусь, чекали з північної 
сторони. Звичайно, незнайомцю з золотою амфорою 
сонце буде бити в очі, що незручно, то може вдасться 
якось його обдурити, хоча не варто на це надіятися. 
Даша стояла біля зубців вежі та поглядала через них 
вниз, бо надіялася побачити незнайомця раніше. Те 
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саме робив й Іджі, який стояв зі сторони Ярославового 
Валу та теж поглядав униз, але теж нічого підозрілого не 
виявив. 

— Так ви проґавите всіх ворогів! — почула Даша 
голос за спиною та різко повернулася на нього. Їй 
здалося, що вона вже чула цей голос, але не могла 
визначити, кому він належить. Іджі теж різко повернувся 
та побачив ззаду чорну тінь на фоні блакитного неба та 
сонця, яке било в очі. Незнайомець стояв на зубчиках 
вежі, а в його руках виблискувала на сонці золота 
амфора, то Даша пустила до неї свою симпоту та 
виявила в ній частки тіла Олександри. Що цікаво, 
незнайомець не заважав їй перевіряти амфору, а коли 
вона скінчила, то сказав: — Ти упевнилась, що я тебе не 
обдурюю, тому чекаю від тебе своє! 

— Своє ти знайдеш на дзвіниці Церква Успіння 
Пресвятої Богородиці у Кракові. Воно укладене у 
позолочену кулю шпиля, — сказала Даша, а 
незнайомець завмер на місці та задумався, а швидше за 
все пустив свої симпоти в Краків та нишпорив по 
дзвіниці церкви, щоб переконатися у тому, що його не 
обдурили. В цей час, несподівано для всіх, якась 
величезна ворона підлетіла ззаду та вихопила з руки 
незнайомця амфору своїми граблями та полетіла кудись 
далі вздовж Ярославового Валу. Це вразило не тільки 
Дашу та Іджі, а й незнайомця, який розставив руки в 
сторони та на мить розгубився. 

В цей момент він відчув два удари, які скинули 
незнайомця вниз та блокували його дімензіальну сіточку 
з двох боків. Даша теж отетеріла, бо побачила поруч з 
собою Маріко та Тараса, які до цього нічим себе не 
видавали, бо Даша перевіряла площадку дімензіальною 
сіточкою. Вони тримали незнайомця своїми симпотами 
та супроводжували його до землі. За метр від асфальту 
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незнайомець якось вирвався із пут Маріко та Тараса та 
при самій землі полетів поряд з виходом із метро у 
сторону Володимирської вулиці, а звідти свічкою пішов у 
небо на захід, видно, спішив до Кракова. 

— Як ви тут опинилися? — здивовано спитала 
Даша, а Маріко сердито відповіла: — Досить базікати, 
треба швидко догнати ту ворону та забрати золоту 
амфору. 

Всі кинулися в сторону Ярославового Валу та 
полетіли вздовж вулиці, але величезна ворона з 
амфорою кудись пропала. Вони зупинилися біля 
Львівської площі на недобудованій будівлі Даша стала 
шукати в Києві Олександру, але не знайшла.  

Поки Даша, Іджі та Маріко з Тарасом розводили 
руками, незнайомець пірнув у Ботанічний сад, а далі 
рушив у сторону Солом’янки. Морена, бо так назвав її 
Чорнобіс, летіла у Краків та раділа, що таким простим 
способом здобула скрижалі Творця, хоча насправді не 
думала віддавати золоту амфору Даші. Той дурний птах, 
який вирвав у неї амфору, був несподіванкою для 
Морени, бо вона не думала, що такі великі птахи 
водяться на Землі. Проте, вона не тримала зла на цього 
птаха, бо він дав Морені змогу втекти. Маріко та Тарас, 
якби за неї взялися, могли зробити з неї млинця, якого 
потім, напевне, підсмажили на вогні.  

Морена летіла повільно та не встигала рухатися 
за Сонцем у небі, яке теж бігло у сторону Європи, наче 
йому там медом намазане. Можливо тому, що там 
Сонцю більше посміхаються, бо там живуть щасливіші 
люди, хоча і в Європі гуляє зловісний коронавірус та 
готує в подарунок Морені трупи, бо вона по чужій волі 
богиня Смерті. Ці прізвиська, які придумав Чорнобіс, 
зовсім їй не подобались, бо що то за імена: Морена – 
богиня Смерті, Корчун – бог холоду, відьмак Зір та люта 
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Калі! Це схоже на якісь дитячі забавки, хоча Чорнобіс 
живе на світі аж занадто довго. Мабуть, що він уже впав 
у маразм від старості та на це Морені наплювати, бо 
якщо скрижалі опиняться у неї руках, то вона нізащо не 
віддасть їх Чорнобісу, бо не відчуває вдячності до нього 
за те, що він її колись урятував. Морена вважала, що її 
врятували для того, щоб використати для своїх цілей.  

Десь через пів години Морена побачила в небі 
літак, який рухався на захід, тому ракетою полетіла 
вгору та ледве його наздогнала. Коли вона вперлася в 
середину літака через стіну, то замерзла, як сосулька. 
Якийсь добросердечний добродій, який стояв біля 
туалету,  побачив її, покриту інеєм, та зняв з себе 
піджак, щоб накинути їй на плечі. Попри це, він провів її 
в салон та посадив на перше ліпше вільне крісло, а 
стюардеса, яка це побачила, спитала у Морени: 

— Що з вами трапилося? 
— Трохи замерзла в туалеті, — сказала Морена 

та посміхнулася, а стюардеса понеслася до себе та 
принесла їй повний келих коньяку та ковдру. 

— Грійтеся, — сказала вона Морені, а сама пішла 
заглянути в туалети, щоб перевірити, чому це там так 
холодно. Від випитого коньяку у Морени піднявся 
настрій та стала весело, що всіх обдурила. Добродій, що 
подарував їй свій піджак, теж цікавився її станом, то 
вона віддала його одяг та подякувала. Вона притулила 
голову до підголів’я та примостилася зручніше, а потім 
заснула. Снився Чорнобіс, який мружив і без того вузькі 
очі та питав, куди вона діла скрижалі, а Морена сміялася 
та казала, що в очі їх не бачила. Чорнобіс сердився та 
обіцяв знову занурити її у виснажливий сон, але вона 
чогось не боялася та безперервно казала: «Я лечу в 
Краків! Я лечу в Краків!» 
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— Пані, ми летимо в Варшаву! — нагадала дама 
попереду, бо Морена бубніла у сні їй в спину. 

— Дякую, я знаю! — відповіла Морена, хоча 
насправді не знала, куди летить літак. Вона забралася в 
Інтернет та зафіксувала, де знаходиться, то виходило, 
що їй залишилося летіти цим рейсом десь хвилин 
десять, не більше, а потім покинути літак та знову летіти 
своїм коштом. Коли літак вже підлітав до Варшави, 
Морена знову пішла в кінець літака та в коридорі біля 
туалетів покинула літак. Спочатку пішла на зниження, а 
потім повернула на південь у сторону Кракова. Летіти 
довелося майже дві години, поки попереду з’явилася 
змійка Вісли та місто Краків на ній. 

У Кракові вона приземлилася у Краківських 
Плантах, довгих садах навколо центру міста, які вижили 
до цього часу, попри тиск міста з усіх сторін. Морена 
пройшла до Ринкової площі, де пам’ятник Адаму 
Міцкевичу вже відкидав довгі тіні, а потім зупинилася 
перед Церквою Успіння Пресвятої Богородиці та 
задерла голову вгору, щоб побачити шпиль та 
позолочену кулю. Трощити позолочену кулю шпиля на 
очах городян не слід, бо невідомо, що за цим буде. 
Морена не боялася городян чи якихось військових, але 
розуміла, що не треба лізти на рожен, бо розумні так не 
роблять. Коли вже сонце зайшло за обрій та стало 
зовсім темно, вона злетіла до шпиля та завмерла коло 
позолоченої кулі. Запустила всередину свою симпоту, 
щоб переконатися в тому, що її не обдурили та 
побачила всередині кулі, там, де був встромлений штир, 
згорнутий золотий листок з викарбуваним написом.  

«Таки не обдурила!» — радісно подумала Морена 
та усілася на кулю, а руками схопилася за штир, щоб 
його витягнути з гнізда та дістатися до золотого 
листочка. Довелося напружити сили, щоб його якось 
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зрушити, то вона мало не звалилася з осідланої кулі, 
але витягла важкущого штиря. Морена подумала, куди 
його діти, щоб не заважав добратися до бажаного 
золотого листочка, та вже хотіла спустити його на дах 
вежі, коли її розірвало на шматочку, а перехожі, які 
побачили над церквою спалах, подумали, що то якийсь 
дикун запустив феєрверк. Та ще й з фарбою, бо на 
декого впали краплі зеленої рідини. Ніхто не подумав, 
що то кров якогось іншопланетянина. 
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Реплікація шоста. Птах 

Вони приземлилися на недобудованому корпусі 
театрального інституту імені Карпенка-Карого, що є 
воротами для вулиці Рейтарської на Львівську площу. 
Ця нещасна споруда загубилася в часі, бо з 1976 року 
встигла отримати тільки стіни, а потім її залишили 
просто неба, як і аварія Чорнобиля, яка завадила 
закінчити споруду, а далі про неї забули, як і про той 
занедбаний та отруєний радіацією край. 

Даша кинула симпоти у всі сторони та стала 
шукати Олександру по Києву, але її потуги були 
марними, бо золота амфора зникла, наче її й не було. 

 
Вона в розпачі присіла на крівлю будинку та 

запитала у всіх: — Що будемо робити? 
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Маріко, яка спокійно поправляла розтріпане 
волосся на голові, сказала: — Мене більше цікавить, що 
то за птиця, яка схопила золоту амфору. Це, раптом, не 
гмани? 

— Напевне, що ні, — сказав Тарас та розповів про 
розмову з Ігорем, який пояснив, що відправив усіх 
гманів з України до Московії. 

— Можливо, що це якась людина, — сказав Іджі 
та пояснив: — Ви забули, що люди, прищеплені 
гманами, отримали здатність змінювати себе? — він 
глянув на Дашу та сказав: — Згадай свою бабусю, 
Валентину Степанівну! 

— Нащо якійсь людині золота амфора з 
залишками людини? — спитала Даша, але Іджі 
заперечив: — Олександра цій людині не потрібна. 
Забере золоту амфору, а рештки Олександри викине. 

— Тоді Олександра збереться, бо пошкоджена 
дімензіальна сіточка находиться разом з залишками 
тіла, — холоднокровно сказала Маріко, наче не її 
племінниця лежала в золотій амфорі. 

Раптом Даша смикнулася та піднялася на ноги, а 
потім радісно сказала: — Таки попався! 

— Хто, Олександра? — спитав Іджі, а на обличчя 
Даші знову опустився смуток і вона відповіла: — Ні, 
незнайомець, який тримав золоту амфору, добрався до 
моєї пастки та зустрів свою смерть. 

В цей час у Маріко задзвонив телефон. 
Вона глянула на нього та побачила, що дзвонить 

Люда, мати Олександри. Коли вона включила відповідь, 
то почула стурбований голос Люди: 

— Маріко, куди ви всі зникли й де Олександра? 
— Олександра та Даша полетіли в Європу у 

Краків, — натхненно збрехала Маріко, а Люда 
здивовано спитала: — Що вони забули у тому Кракові? 
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— А хіба я знаю! — театрально обурилася Маріко 
та вже примирливо додала: — У них якісь свої секрети. 

— Ти повідомиш мені, коли щось дізнаєшся? — 
спитала Люда, а Маріко бадьоро відповіла: — Звичайно, 
ми ж з тобою близькі родичі. 

— До речі, сьогодні ж Пасха! Христос Воскрес! — 
вже весело сказала Люда, а Маріко відповіла: — 
Воістину Воскрес! 

Коли Люда відключилася, Маріко полегшено 
зітхнула та сказала: — В отакий день доводиться 
брехати. 

— Ти збрехала в ім’я добра, — сказала Даша, а 
Маріко похитала головою: — Ніщо не виправдовує 
брехню, запам’ятай це! 

Даша не стала сперечатися з тіткою, бо думала, 
що робити далі, але Маріко вирішила і це: — Полетіли 
до нас, я так і бути, нагодую вас найкращим борщем у 
Києві, а потім подумаємо, як нам бути! 

Вони гуртом злетіли в повітря та за пару хвилин 
товпилися на балконі, щоб зайти у квартиру Маріко та 
Тараса.  

В цей час на один поверх нижче того місця, де 
вони сиділи на недобудованому корпусі театрального 
інституту імені Карпенка-Карого великий чорний птах, 
який все чув, про що вони говорили, склав свої крила та 
відкрив золоту амфору, що лежала під ним. З птахом 
теж сталася метаморфоза, бо він перетворився на 
юнака. Він руками згріб пил з поверхні бетонного 
перекриття та висипав з золотої амфори все, що в ній 
було, а потім знову перетворився на птаха та прикрив 
висипане своїми крилами. Після цього завмер на місці, 
неначе закам’янів. Наступив вечір, а птах не полишав 
свій пост.  
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Раптом почулися голоси, а через деякий час на 
поверх забралися юнак та дівчина, які знайшли для себе 
таку забаву. Коли побачили птаха, то дівчина спочатку 
злякалася, але юнак пояснив, що птах хоч і великий, 
але, мабуть, дохлий та кинув у нього камінчика. Птах не 
ворухнувся, то вони підійшли ближче, а юнак торкнувся 
птаха ногою, але той залишався нерухомим. Краєчок 
золотої амфори, що виглядав з-під чорного крила, 
зацікавив юнака і він простягнув до нього руку, але птах 
раптом повернув голову та боляче дзьобнув її. Дівчина 
заверещала, як різана та кинулася тікати вниз, а юнак 
побіг за нею та затискав рану на руці. 

До ранку птаха ніхто не турбував, а коли з’явилося 
сонце, під крилом щось заворушилося, а птах почув 
голос: — Холодно! 

Коли він відкрив крило, то побачив голу дівчину, 
яка охопила себе руками та трусилася. 

— Почекай! — сказав птах та зірвався з кам’яної 
будівлі, а тоді полетів Києвом. На якомусь балконі 
побачив жіночу сукню, що сушилася на мотузці, то 
відразу її зняв та знову повернувся на покинуту будівлю 
театрального інституту. Птах кинув сукню під ноги 
дівчини й вона відразу її одягла, хоча вона була ще 
трохи волога.  

— Дозволь, я тебе обгорну крилами, щоб тобі 
було тепліше, — сказав птах та не став чекати відповіді, 
бо обгорнув дівчину крилами. Вона затихла та 
пригрілася, а ще сонце піднялося та припекло, то досить 
скоро дівчина вибралася з під крила та сказала:  

— Я хочу їсти. 
Птах знявся в повітря та приніс у своїх лапах дві 

тарілки: в одній лежав добре пропечений біфштекс з 
салатом, а в другій солодкий десерт. Дівчина здивовано 
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дивилася на наїдки, а птах зрозумів це по своєму та 
сказав: — Пробач, я не захопив виделки ! 

— Нічого, я обійдуся руками, — сказала дівчина 
та спитала з набитим ротом: — Як тебе звати? 

— Називай мене Птахом, — відповів птах та 
спитав у дівчини: — Як звати тебе? 

Дівчина зупинилася та здивовано сказала: — Я не 
знаю ... — та повернулася до Птаха: — Може ти знаєш? 

— Як тобі ім’я «Олександра»? — спитав у 
відповідь птах, а дівчина сказала: — Ти вважаєш, що 
воно мені підходить? 

— Я питаю, чи воно тобі подобається, — сказав 
Птах, а дівчина відповіла: — Ні, воно мені не 
подобається! 

— А як тобі ім’я «Роксана»? — спитав Птах. 
— Рок-са-на ... — покуштувала ім’я дівчина та 

повернулася до Птаха: — Так, воно мені подобається. 
Груди у птаха опустилися та він видихнув, немов 

чекав на щось важливе. 
— Роксана, є місце, де ти можеш вільно та скільки 

завгодно жити, тільки воно далеко, — сказав Птах, а 
Роксана з готовністю сказала: — Тоді полетіли! 

— Сідай мені на спину, — сказав Птах та присів 
на лапи, а Роксана забралася йому на спину та 
обхопила руками шию. Птах підійшов до краю бетонної 
плити перекриття та стрибнув униз, а потім дугою 
піднявся у небо. Крила птаха вібрували в повітрі, а він 
піднявся високо в небо, потім розправив крила та 
планував, поки вистачало висоти. Роксана від захвату 
пищала зверху. Київ залишився далеко позаду, а 
Роксана з цікавістю розглядала те, що бачила на Землі, 
а ще більше їй хотілося заглянути у те, далеке, яке 
виднілося попереду. Коли, через декілька годин з’явився 
Львів, Роксана уже трохи стомилася від подорожі, то 
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поклала голову на шию птаха та неуважно розглядала 
вулички старого міста. Вона, навіть, задрімала та мало 
не звалилася з Птаха, а коли відкрила очі, то внизу ще 
тягнулося місто. Раптом вона щось побачила та сказала: 

— Це не Львів, це Краків! 
— Так, це не Львів. Ти трошки заснула, а звідки ти 

знаєш Краків? — спитав Птах, а Роксана здивовано 
відповіла: — Я тут, напевне, була, але нічого не 
пам’ятаю! — вона раптом про щось згадала та спитала: 
— Птах, ти, мабуть, стомився, тобі потрібно зупинитися 
та перепочити.  

Напевне, що Птах збирався якнайшвидше 
доставити Роксану у безпечне місце, але давала взнаки 
втома та йшлося до ночі, то мусив погодитись, а ще 
потрібно десь дістати їжу. 

— Я їсти не хочу! — сказала Роксана, немов 
читала його думки, а потім зрозуміла, що бовкнула 
дурницю, бо може вона й «не хоче», а Птах стомився 
летіти з таким тягарем на спині та потребує спочинку та 
їжі. Тому вона знову запропонувала: — Нам варто 
перепочити, а вже вранці полетимо далі.  

Птах приземлився поряд з центром міста, біля 
фортеці з червоної цегли, яку прикрашали сім 
гостроверхих наглядових веж, а по всьому його 
периметру дивилися темні зіниці сотні бійниць. 

— Це барбакан, головна оборонна споруда 
Кракова, що має звідний міст через величезний рів, 
колись наповнений водою, та квадратний прохід від 
воріт до барбакану, який теж захищають товсті 
триметрові цегляні стіни. Кажуть, що коли місто у 1768 
році обложили війська московітів, місцевий ополченець 
Марчін Орацевіч, коли вже не мав свинцевих куль, то 
зарядив рушницю звичайним ґудзиком, а коли вистрілив, 
то попав прямо в лоб командиру з Московії, Микиті 
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Паніну, який помер на місці, — розказувала Роксана, аж 
зашарілася, а Птах спитав у неї: — Звідки ти це знаєш? 
— на що вона розгублено відповіла: — Я не пам’ятаю! 

Вона ще більше знітилася та спитала у Птаха:  
— Ти хочеш у такому вигляді гуляти містом? 
Птах теж подумав, що у вигляді великої птиці він 

наражає на неприємності не тільки для себе, а і 
Роксану, тому перетворився на юнака та з деяким 
хвилюванням спитав у дівчини: — Як тобі у такому 
вигляді? — на що вона захоплено відповіла: — Ти дуже 
красивий та симпатичний юнак, — чим збентежила 
Птаха, бо його смуглява шкіра на обличчі покрилася 
рум’янцем. 

Вони пройшлися поряд з величною спорудою 
фортеці та побачили з іншої сторони доріжки садочок, 
де стояв мармуровий постамент, на якому у кріслі сидів 
бородатий чоловічок у великій рамі для картин. 

— Це Ян Матейка, знаменитий польський 
художник, майстер історичних полотен, — розповідала 
Роксана, немов жила у цьому місті, а Птах загадково 
посміхався та чомусь радів. 

Раптом Роксана кинулася до якоїсь польки у 
національному костюмі та крикнула: — Змора! Доброго 
вечора, як себе почуваєш? 

— Добре себе почувала, поки тебе не побачила, 
— зовсім без радості відповіла гостроноса жіночка та 
додала: — Ти хочеш забрати ті шматочки скрижалі, які 
нам повернуло небо? 

— Ні, — відповіла Роксана, — нагодуй нас та 
запроси переночувати, а я потім тобі віддячу. 

— Спочатку заслужи, а потім бажай, — буркнула 
жіночка та невдоволено сказала: — Йдіть за мною! 

Вона побігла попереду, наче хотіла від них втекти, 
але Роксана не відставала від Змори ні на крок, а Птаху 
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нічого не залишалося, як швидко перебирати ногами. 
Змора привела їх на старий Клепарський ринок, аж до 
костьолу святого Вінсента де Поля, а потім шмигнула 
наліво та забігла у невеличку заклад, який називався 
«Генделик». Білизну закладу, що був пекарнею, а 
нагадував лікарню, трохи прикрашала шахова чорно-
біла долівка та блискучі металеві стільці з чорними 
подушками сидінь, але Змора тільки зробила 
замовлення та пішла далі через внутрішні двері у двір, 
де присіла до столу. Вже вечірній квадрат неба вгорі, 
оточений з усіх сторін будівлями, нагадував тюремний 
двір тільки без охорони, а щоб трохи оживити пейзаж, 
зліва від дверей тягнувся високий тин з очерету та квіти 
в горщечках на долівці. 

Досить скоро їм принесли гору канапок на 
дерев’яній підставці, від яких у Птаха та Роксани 
потекла слина і вони без розмов схопили по одній з 
сиром та ковбасою та відразу засунули в рота. Змора, 
трохи здивована їх апетитом, спитала: 

— Вас, що, в Україні, знову голодом морять? 
Сталін же давно помер! — на що отримала якесь 
мукання від Роксани, а Птах мовчав та жував наступну 
канапку з шинкою та підсмаженим яйцем. 

Після вечері Змора повела їх до Суконних рядів, а 
коли туди прийшли, то стала бідкатися: — От біда! 
Тепер мені не добратися до моїх хоромів!  

— То не біда! — сказала Роксана і Змора, разом з 
Птахом, опинилася внизу, в підземеллі. Змора була не в 
захваті від такого способу переміщення, тому 
попередила: — Більше такого зі мною не роби! 

Вона підійшла до якихось дверей, витягла зі своєї 
широкої спідниці ключа та відкрила темний прохід у який 
безбоязно рушила. Вони трохи попетляли та опинилися 
в якійсь камері з широким ліжком. 
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— Відпочивайте, а у мене ще є діла, — сказала 
Змора, чиркнула запальничкою та поставила запалену 
свічку на якусь тумбочку біля ліжка. Вона зникла, а 
Роксана та Птах лягли на ліжко, повернулися спиною 
один до одного та відразу заснули. 

*** 

Нове Зерно стояв на трибуні мавзолею та 
дивився на людей, яких так багато зібралося на 
Червоній площі та подумав, що кращого місця, чим ця 
країна, гманам ніколи не знайти. Головне, казати їм те, 
що вони бажають чути, а далі керуй ними, як хочеш. Він 
глянув на папірець перед собою, який мав прочитати, та 
розумів, що це марення сивої кобили перед тим, як її 
з’їдять гмани, але люди будуть у захваті. 

— Шановні громадяни Московії! Дорогі ветерани! 
Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини, 
мічмани і прапорщики, товариші офіцери, генерали та 
адмірали! Вітаю вас з Днем Перемоги! — бубнів Нове 
Зерно, а сам думав про те, що після перетравлення цієї 
країни треба буде освоїти й інші: людей таких країн, як 
Китай чи Індія, з’їсти, а Європу, наприклад, змусити 
виробляти те, що потрібно гманам. Про заокеанські 
землі Нове Зерно ще не думав, але, вірогідно, Спільний 
Розум має думку, що їм робити далі. 

— Ми завжди будемо пам'ятати, що цей 
величний подвиг здійснив саме радянський народ. У 
найважчий час війни, у вирішальних битвах наш народ 
був один. Один на великотрудному, героїчне і 
жертовному шляху до Перемоги. Бився на смерть на 
всіх рубежах в найжорстокіших боях на землі, на морі, в 
небі — бубнів текст виступу Плутіна якийсь інший гман у 
тілі двійника Плутіна замість Нового Зерна, бо він у цей 
час блукав думками у майбутньому, а таких гманів 
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Спільний Розум завжди заохочував. Нове Зерно поки не 
знав, що робити з Україною, бо там є дивні люди, такі, як 
Ігор, наділені могутністю та непідвладні гманам, то 
треба з ними домовлятися. Нове Зерно вважав мудрим 
рішенням покинути Україну та захопити Московію, а вже 
потім, коли у гманів з’являться способи подолати цих 
дивних людей в Україні, то без жалю знищити їх. 

Гман, який замість Нового Зерна читав доповідь, 
чомусь замовк і хур подумав, що щось трапилося, але 
виявилося, що оголосили хвилину мовчання. Коли 
хвилина закінчилася гман став читати далі доповідь 
Плутіна, а Нове Зерно дивувався тому, що слова і діла 
цих московітів відрізняються, як небо та земля. «Вони 
живуть брехнею і чим більша брехня, тим більше 
московіти в неї вірять!» — видав перлину Нове Зерно та 
відчув, що Спільний Розум записав цю фразу у Спільну 
Пам’ять.  

— Війна принесла стільки нестерпних 
випробувань, горя і сліз, що забути це неможливо. І 
немає прощення і виправдання тим, хто знову 
замишляє агресивні плани, — грозився гман і це добре, 
бо інші повинні боятися. 

— Майже століття відділяє нас від подій, коли в 
центрі Європи нахабнів і набирав хижу силу жахливий 
нацистський звір. Все цинічніше звучали гасла расової 
та національної переваги, антисемітизм і русофобія. З 
легкістю перекреслюють угоди, покликані зупинити 
сповзання до світової війни. Історія вимагає робити 
висновки та винести уроки. Але, на жаль, багато з 
ідеології нацистів, тих, хто був одержимий 
божевільною теорією про свою винятковість, знову 
намагаються поставити на озброєння. 

І не тільки різного роду радикали та угруповання 
міжнародних терористів. Сьогодні ми бачимо 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

171 

збіговисько недобитих карателів, їх послідовників, 
спроби переписати історію, виправдати зрадників і 
злочинців, на руках яких кров сотень тисяч мирних 
людей. 

«Вірно! Будемо ці «збіговиська недобитих 
карателів» шукати там, де нам захочеться: в будь-якій 
країні» — подумав Нове Зерно та вирішив, що отого 
секретаря президента Песькова треба залишити живим, 
хай ще пише тексти. 

— Наш народ дуже добре знає, до чого все це 
веде. У кожній родині свято зберігається пам'ять про 
тих, хто відвоював Перемогу. І ми завжди будемо 
пишатися їх подвигом. 

— Слава народу-переможцю! Зі святом вас! З 
Днем Великої Перемоги! Ура! 

«Так! Слава нам – гманам! Перемога буде за 
нами!» — подумав Нове Зерно, цілком задоволений 
виступом. 

Далі пішли військові, а після них танки, ракети та 
гармати. «Це залізяччя нікому не потрібне!» — подумав 
Нове Зерно, але Спільний Розум з цим не погодився та 
боляче вдарив розрядом струма по всім жилам. 

«Тепер, коли ми, гмани, маємо для себе велику 
країну з гарними ресурсами, необхідно знищити Анти-
Московію, яку називають Україною!» — виникла думка у 
Нового Зерна, а Спільний Розум записав цю думку у 
Спільну Пам’ять. 

Коли остання техніка пройшла перед мавзолеєм, 
ззаду з’явився зелений квадрат солдат без будь-якої 
зброї, якийсь рухався не в такт бравурної музики, що 
лунала з динаміків, а диктор оголосив: 

— На Кремлівську площу вступає збірний полк 
наших друзів та союзників – гманів! Привітаємо їх, 
товариші! 
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Люди на площі закричали «ура», а деякі 
запитували: «Що це за люди? З якої країни?», — на що 
некомпетентні пояснювали, що вони з В’єтнаму, чи 
Камбоджі, а інші стверджували, що з Північної Кореї. 
Досить скоро в натовпі стали лунати смішки, бо військові 
йшли так незграбно, немов геть до одного були 
поранені. 

Нове Зерно дивився на гманів, слухав смішки 
людей та казав про себе: «Нічого, Спільному Розуму 
важко керувати, коли гмани маршують, бо для цього 
потрібно розвивати індивідуальний розум кожного 
гмана, але прийде пора, коли у людей від слова «гман» 
відразу розслабляться сфінктери й вони, від страху, 
миттєво випустять залишки сечі та калу, бо через 
секунду їх буде чекати смерть!» 

*** 

«Роксана неслась між пружними лініями, які 
відхилялися та знову ставали на своє місце, коли вона 
пролітала далі. Ці різнобарвні пасма ліній мінялися 
кольором, як веселка, немов то не лінії, а емоції на 
обличчі. Роксана втручалася тільки тоді, коли 
спалахувало червоним вогнем та гасила його зеленню 
та синню. Потім вона відчула, що то не емоції й не лінії, 
а звуки, які перетворюються у мелодії, що співають про 
щось відоме новою мовою. Вона вирівнювала цю 
мелодію, щоб гармонія фарб, звуків та бажань не 
заважала плину життя у Всесвіті.  

Попри те, що вона знала, як керувати Всесвітом, її 
не полишала думка про те, хто створив та для чого цей 
вічний Всесвіт, галактики та планети, на яких живуть такі 
істоти, як люди, а до цього жили динозаври. Люди, 
покоління за поколінням існують на планеті, поки вона 
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не перетвориться в маленьку чорну діру та зіллється з 
великою чорною дірою на місці зірки у зоряній системі. 

Для чого це все? Для чого існує життя? 
Навіть, вона, Творець цього Всесвіту, яка відчуває 

кожну краплинку життя, кожний атом у Всесвіті, не може 
зрозуміти сенсу цього існування. Можливо, що її очима, 
та очима всіх живих істот Всесвіту якась сутність 
розглядає цей життєтворчий спектакль та має втіху у 
своїй душі, чи ні, весь цей керований хаос існує без 
будь-якої цілі, лише через те, що все живе хоче ЖИТИ й 
лише живе подарувало Всесвіту цю ціль. 

За думками Роксана покінчила роботу, яка була їй 
цікавою, але теж трошки стомлювала, то подалася до 
зеленого смарагду, що нагадував скрижалі Гермеса, на 
яких записана вся мудрість світу. Смарагд поступово 
перетворився на планетку на яку Роксана опустилася, 
оминула густі білі хмари та полетіла до темної поверхні 
планети на якийсь вогник, що досить скоро 
перетворився на маленьке віконце якоїсь будови. Від неї 
йшов запах наїдків, а коли вона скочила у віконце то 
побачила свічку на столі, тарілку з обгризеними кістками 
та трьох відвідувачів: якийсь пан та панянка, а ще 
маленький довгоносий хлопчик, в якому Роксана 
впізнала дерев’яного Буратіно та з цікавістю пірнула у 
його душу, але там було пусто, як в дерев’яній бочці. 

— Я пан Базіліо з Країни Дурнів, а це пані Аліса, 
— звернувся до Буратіно панок у чорному капелюсі та 
насунув на кінчик гострого носа окуляри з темними 
скельцями. Під носом у Базіліо стирчали в боки жорсткі 
вуса, дуже схожі на котячі й Роксані здалося, що вона 
чомусь знає цього кота. Пані Аліса, яка стояла поруч, 
розплилася у хитрій нещирій посмішці, наче хотіла з’їсти 
Буратіно та не знала, з якої сторони вкусити. Пані Аліса 
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додала: — Ми навчимо тебе любий Буратіно, як 
найкраще витратити твої п’ять сольдо. 

— Хочу спитати у тебе, Буратіно, що тобі більше 
заважає: війна з Карабасом-Барабасом, чи корупція у 
твоїй країні? — хитро спитав пан Базіліо та підморгнув 
пані Алісі своїм незрячим оком. Буратіно дивився на 
пана Базіліо та не знав що сказати: Карабаса-Барабаса 
він знав, тому ще хотів заглянути йому в очі, щоб знайти 
там «добро», а таке хитромудре слово, як «корупція» він 
ніколи не чув. Пані Аліса побачила в очах Буратіно 
безодню пустоти, тому видала мудру фразу: 

— Поганому танцюристу заважають каштани! 
Пан Базіліо кинув сліпе око на Буратіно та сказав:  
— Мені здається, що для такого діла треба мати 

міцні горішки, — а пані Аліса поправила: — Каштани.... 
Пан Базіліо погодився: — Так, каштани, які наш 

Буратіно хоче витягти з багаття, що палає.  
— У нас, в Країні Дурнів ми свої гроші малюємо 

кожного дня скільки нам треба. Ми можемо взяти твої 
п’ять сольдо, які ти вложив у землю, а завтра 
намалювати тобі у двічі більше, — сказала пані Аліса, а 
коли побачила, що у Буратіно загорілися очі, то весело 
додала: — У тричі більше, ніж у тебе зараз.  

— Головне, вкласти ці сольдо у землю на полі 
дурнів та зачекати кілька днів, — навис над Буратіно пан 
Базіліо, а пані Аліса додала: — Ми можемо піти туди 
зараз, серед ночі! 

Вони вибралися за місто на пустир, де Буратіно 
закопав свої п’ять сольдо та став чекати, поки не заснув. 
Коли прокинувся, то побачив пусту ямку, а від пана 
Базіліо та пані Аліси й слід прохолов. 

— Віддайте мені мої п’ять сольдо! — закричав 
Буратіно та прокинувся» 
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— Що трапилося? — спитав Птах, а Роксана ще 
перебувала під дією сну, тому спитала: — Де пані Аліса 
та пан Базілію? 

Коли вона відкрила очі, то побачила, що лежить 
на плечі Птаха та ще й закинула ногу на нього, а на 
столику поряд горить свічка. «Навіть свічка не встигла 
догоріти, а мені вже сняться якісь Буратіно!» — 
подумала Роксана, а Птах сказав: — Уже ранок, нам 
потрібно летіти далі! 

Роксана знову глянула на свічку, а Птах зрозумів її 
подив та повідомив: — Звечора я її погасив, а зараз 
запалив! 

Десь дзюрчала вода і Роксана подумала, що 
треба вмитися, а коли злізла з Птаха та хотіла туди йти, 
то почула від нього: — Там стічні води, вмиємося у Віслі. 

Наче тінь батька Гамлета з’явилася Змора, яка 
сунула в руки Роксани теплий паперовий пакет від якого 
розповсюджувався приємний запах хліба та м’яса та 
кинула: — Треба йти! — наче хотіла якнайскоріше 
позбутися гостей. Вони вийшли з підземелля на Ринкову 
площу, де Змора з ними попрощалася, бо у неї багато 
справ. Птах затримався коло неї та щось нашіптував їй 
на вухо, після чого Змора щось йому сказала та 
потупцювала в сторону вулиці Святого Яна, а Птах 
наздогнав Роксану. 

— Що ти їй сказав? — спитала вона, а Птах 
відповів: — Нічого, подякував за нічліг! 

— Не бреши! Я знаю, коли ти брешеш! — сказала 
Роксана, а Птах здивовано відповів: — Ми зустрілися 
тільки вчора, як ти можеш мене знати? 

— Я тебе знаю, — відповіла Роксана, хоча підстав 
для цього не було, а Птах, мабуть, для того, щоб 
зупинити суперечку, повідомив: — Я спитав у пані 
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Змори, куди їй відправити гроші і вона дала мені свої 
координати.  

— Вона ж живе у підземеллі? — здивувалася 
Роксана, а Птах посміхнувся та сказав: — Ти її зовсім не 
знаєш! Вона живе у Західних Ґжеґушках! 

Вони вже опинилися у Краківських Плантах і Птах 
сказав: — Сідай на мене, полетіли! 

— А як же сніданок? — спитала Роксана та 
показала на ще теплий пакет. 

— Через п’ять хвилин приземлюсь біля берега 
Вісли, там умиємося та поснідаємо! — сказав Птах та 
перетворився на птаха. Роксана швиденько забралася 
на нього, щоб не шокувати місцевих жителів та туристів, 
а Птах відразу злетів. В повітрі ще відчувався нічний 
холод, бо сонце, яке тільки зіп’ялося над горизонтом, ще 
не встигло зігріти землю та повітря над нею. Вони 
відлетіли від Кракова пару кілометрів і Птах зупинився 
прямо біля берега Вісли між купками кущів, які хтось 
накрив білими простирадлами. Коли підлетіли ближче, 
то побачили, що ці кущі вже цвіли білими квітами, від 
яких по всьому лугу розносилися медові пахощі. 

Роксана зіскочила з Птаха, понюхала квіти, а 
потім тихенько побрела до берега, де скинула з себе 
сукню та оголеною занурилася у воду. Птах 
перетворився на юнака, розігнався та з берега стрибнув 
у воду, аж бризки дістали до Роксани й вона весело 
засміялася та бризнула водою на Птаха, який поплив аж 
на другий берег. Він добрався до нього та повернувся, 
але плив повільно, поки не зустрівся десь посередині з 
Роксаною. Вона обхопила його ногами, взялася руками 
за плечі та дивилася йому в очі, але Птах не відводив 
погляд, а потихеньку плив до берега. Коли опинилися на 
мілині, Птах підняв її на руки та поніс на берег, де 
посадив на траву. Сонце не гріло мокре тіло, то Роксана 
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одягла сукню, а у Птаха одягу не було, а імітувати його 
своїм тілом він не захотів. 

— Як ти перетворюєшся на птицю? — спитала 
Роксана, яку зовсім не бентежило його спортивне 
оголене тіло, а Птах відповів: — Як я зрозумів, завдяки 
щепленню від коронавірусу, яке зробили мені гмани.  

— Хто такі гмани? — спитала Роксана та витягла 
з паперового пакета бутерброди, які простягнула Птаху. 

— Я так розумію, що вони іншопланетні істоти, — 
сказав Птах та з задоволенням вкусив бутерброд. Коли 
він з’їв другого бутерброда, то побачив, що Роксана не 
їсть. 

— В чому справа? — спитав Птах, а Роксана 
відповіла: — Мені не потрібна їжа, я набралася сили з 
цього лугу.  

— А чи буде шкода лугу від того, що ти набралася 
сили? — спитав Мухтар та доїв останнього бутерброда, 
а Роксана задумалася та сказала: — Мабуть, що так, 
наступного разу буду набиратися сили від сонця. 

Вона глянула на луг і їй здалося, що білі квіти 
потьмяніли, а зелень стала не така соковита. 

— Ти можеш лежати на мені та набиратися сил 
від сонця, — сказав Птах та підставив спину. 

— . Часу у тебе вистачить, — нагадав він, а коли 
Роксана усілася, то підстрибнув та полетів над водою, а 
вже тоді здійнявся у небо. Політ тривав, як звичайно, а 
коли попереду замайоріла червоними дахами Прага, 
Птах полетів аж надто швидко, від чого сам здивувався, 
але нітрохи не збавляв темпу. Коли Прага вже 
залишилась позаду, Птах чомусь повернув голову назад 
та вжахнувся – Роксани на спині не було! 

Він зупинився та, від несподіванки, перестав 
махати крилами, а потім моторошно розвернувся, щоб 
шукати на землі труп Роксани, яка не вдержалась та 
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гепнулась на землю. Погляд, кинутий вгору та назад, ще 
більше здивував Птаха, бо там він побачив Роксану, яка 
бовтала ногами в повітрі та роздивлялася Прагу. Він 
підлетів до неї та сказав: — Чому ти мене не 
попередила, що летиш сама. 

— Я сама не зрозуміла, що лечу, бо затрималася 
поглядом на червоних дахах, а вже потім це зрозуміла, 
— безпечно відповіла Роксана, а Птах полетів поряд та 
попередив: — У тебе є вороги, які бажають твоєї смерті, 
тому я хочу завжди бути поряд, щоб тебе захистити. 

— У мене є ВОРОГИ? — здивувалася Роксана та 
попросила: — Розкажи! 

— Коли ми опинимося в безпечному місці, я тобі 
все розкажу, — пообіцяв Птах, а Роксана 
запропонувала: — Давай на перегонки! — та відразу 
рвонула вперед. Птах відчайдушно замахав крилами, 
але безнадійно відстав, а коли він, захеканий, підлетів 
ближче до Роксани, яка зупинилася, то лише сказав:  

— Змагатися з тобою, то марна справа! 
Вони полетіли поряд, а десь за години три, біля 

Франкфурта на Майні, у Птаха таки відкрилося друге 
дихання, бо попри довгий політ він відчував прилив сил 
у тілі. Короткі погляди, які кидала на нього Роксана, 
якось зацікавили Птаха, то він не витримав та запитав:  

— Що трапилося? 
— Як ти себе відчуваєш? — спитала Роксана. 
— Добре, — відповів Птах, а вже тоді здогадався 

– це Роксана підживлює його енергією! Роксана, немов 
прочитала його думки, бо сказала: — Це енергія від 
сонця, тому не влаштовуй ніяких сцен! 

Ще через пару годин вони дісталися Ла-Маншу і 
вид води внизу заспокоїв Птаха, бо вони майже 
дісталися потрібного місця. Поки вони долетіли до 
Лондона, вже була четверта година по полудню.  
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Вони приземлилися в густому парку, який зверху 
нагадував квадрат з зализаними кутами, а потім вийшли 
з нього та попрямували у бічну вуличку. Птах зупинився 
перед одноповерховим будиночком з мезоніном під 
номером вісім, відкрив залізну хвіртку та піднявся на 
декілька сходинок до відкритого ґанку, підпертого двома 
білими колонами та сказав: 

— Це мій дім! Тут ми будемо жити! 
*** 

Вона зібралася аж під ранок та й то тому, що 
залишки тіла знаходилися на одній стороні Церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці. Деякі частинки тіла, які 
потрапили на дах церкви, зв’язані між собою 
дімензіальною сіточкою, скотилися з неї до спільної 
купи, а коли спільна маса зібраного тіла досягла 
дев’яносто процентів, то сила притягання незібраних 
залишків тіла досягла найбільшої сили. Рештки тіла, такі 
як краплі крові, розтоптані чиїмось взуттям, з такою 
силою потягнулися до основи, що черевик розбив 
подвійне скло, а вже потім тонка плівка засохлої крові 
полетіла до центра міста та, як куля, врізалася у купу, 
що вже сформувала руки, ноги та, навіть, голову, але не 
повністю. Якийсь безхатченко, що вештався вночі по 
площі, побачив роздертий труп та аж підстрибнув, а 
потім так чкурнув з площі, наче олімпієць біг 
стометрівку. Тим часом тіло зібралося разом та стало 
виштовхувати назовні сторонні рештки, які виглядали на 
голому тілі, як якась піна.  

Тіло лежало аж до ранку, поки його не помітив 
робітник з супермаркету Бедронка, який о пів на п’яту 
йшов на роботу через Ринкову площу та помітив жіноче 
тіло. Войцех Вранек не злякався та схилився до дівчини, 
а коли потримав пальця на її шиї, то зрозумів, що вона 
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жива. Він вже хотів дзвонити в поліцію, коли дівчина 
відкрила очі та глянула на нього. 

— Вам краще встати, бо каміння дуже холодне? 
— нагадав Войцех та допоміг пані піднятися, хоча вона 
про це не просила. Вона опиралася на нього, а він зняв 
з себе піджак та накинув їй на плечі. 

— Як ви себе почуваєте? Викликати швидку? Ви 
маєте медичне страхування? Чи викликати поліцію? — 
питав він, але жінка лише безпорадно на нього 
дивилася, мабуть, не розуміла. «Може вона в Польщі 
нелегально?» — подумав Войцех, але це його не 
злякало, бо він рішуче сказав: — Я відведу вас до себе 
додому, де ви відпочинете, а потім розберемося з 
вашою проблемою. 

Якщо чесно, то Войцех керувався зовсім не 
співчуттям до неї, просто ця пані йому сподобалася, то 
він не хотів відпускати її від себе. Пані, напевне, його не 
розуміла, то він повів її до себе, на Гарбарську 6, де 
зустрівся зі своєю сусідкою по другому поверху, пані 
Монікою, яка пройшлася поглядом по ньому та дівчині, 
немов полоснула ножем, та ще і єхидно додала:  

— Пане Войцех, не годиться в пристойний 
будинок водити різних повій. 

— Вона не повія, а моя родичка, яка попала в 
біду! — відрізав Войцех та швиденько запхнув дівчину у 
свою квартиру. Оскільки часу до початку зміни в 
супермаркеті майже не залишилося, він поклав дівчину у 
своє ліжко та наказав: — Трохи відпочинь та зігрійся, їжа 
в холодильнику, а я спішу на роботу. Ти не проти, якщо 
я тебе закрию, бо у мене нема другого ключа? 

Дівчина мотнула головою і Войцех вирішив, що 
вона сказала: «Ні, не проти!» — тому швидко закрив 
двері та побіг на роботу. Коли він покинув свою 
квартиру, то згадав, що не спитав у дівчини, як її звати, 
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тому трохи бідкався. Проте, хай би він і спитав, то 
дівчина йому нічого б не відповіла, бо й сама нічого про 
себе не знала. Вона не пам’ятала, як її звати, де вона 
знаходиться та як сюди потрапила. Так буває не тільки з 
простими людьми, а й з тими, хто має дімензіальну 
сіточку, бо пам’ять охороняє мозок людини та зносить у 
жахливі спомини та те, що сталося до цього. Добре, що 
вона зустріла Войцеха, хлопця зовсім не злостивого, 
хіба що мрійника, якому сподобалася дівчина та ще він 
хотів прив’язати її до себе.  

Пані Моніка у вічко на дверях бачила, як Войцех, 
мов ошпарений, побіг на роботу, тому відкрила свої 
двері та послухала, що коїться у квартирі сусіда, але їй 
не пощастило, бо там було тихо: дівчина лежала на 
ліжку та мирно дрімала. Симпота, відправлена дівчиною 
уві сні, спокійно понишпорила по квартирі, а потім, через 
замкову щілину, вилізла в коридор та залізла у вухо пані 
Моніки, а потім заверещала. Пані Моніка гепнулася на 
підлогу та поповзла у свою квартиру, а симпота, яка 
гуляла сама по собі, повернулася до господині у вигляді 
кумедного сну. Досить скоро цей кумедний сон 
закінчився і вона побачила біля себе майстра без 
обличчя, який приніс у мішку на спині червоні цеглини. 
Спочатку він вивалив їх на підлогу, а потім став класти 
цеглини одну до одної та утворив довгий прямокутник. 
Вона подумала, що майстер без обличчя будує дім, але, 
коли він наказав їй лягти у збудоване, щоб приміряти, то 
вона зрозуміла, що це цегляна труна. Вона вимушено 
лягла у неї, а майстер без обличчя продовжував класти 
стіни, поки вони не закрили їй кругозір. Далі над нею 
з’явилася викладена пірамідою кришка, яку майстер 
вправно змайстрував із цегли, а вгорі залишив одну ще 
не закриту дірку, через яку струменів яскравий сонячний 
промінь, що бив прямо обличчя. Раптом той промінь 
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перетворився на свою протилежність і її з усіх сторін 
огорнула абсолютна темрява, з якої з’явилося сіре 
обличчя з темними кострубатими бровами, з-під яких 
дивилися темні горішки зіниць очей, а під ними короткий 
гачок носу та нерівний ряд зубів, що блиснув у темряві. 

— Ти служиш темряві, пам’ятай про це! — 
прошепотів чийсь голос, чи, можливо, людина із темряви 
говорила крізь зуби та не відкривала рота. 

— Не хочу! — сказала вона та відразу відчула 
судоми у лівій нозі, які перетворилися у нестерпний біль, 
аж вона скрутилася у своїй труні, а потім судоми 
охопили все тіло та заповнили її мізки несамовитим 
болем від чого вона майже втратила свідомість. 

— Пам’ятай це! — нагадав голос і вона відчула, 
що біль потроху відступає. Коли їй вистачило сил 
відсунути біль зовсім в сторону, то вона махнула рукою 
й темрява, разом із цеглою, відразу перетворилася у 
прах, який осипався піском та пилюкою прямо на неї. 
Вона видралася із тягучого чорного праху на волю, вся у 
холодному поту, та відразу відкрила очі! 

Сонце било прямо в обличчя. 
Коли вона придивилася, то виявилося, що це не 

сонце, а лампочка на люстрі, а під люстрою стояв 
Войцех, який здивовано спитав: — Ти кричала у ві сні! 
Напевне, тобі снилися якісь жахіття? 

— Напевне, що так, — дівчина не стала ділитися 
побаченим та жваво вилізла з-під ковдри, немов втікала 
від чогось, хоча відчувала у всьому тілі ломоту, а потім 
спитала: — Чи я можу прийняти душ? 

— Звичайно! — відповів спантеличений Войцех, 
бо не міг відвести очей від трохи зеленуватого дівочого 
тіла, яке граціозно попливло до ванної кімнати. Войцех 
тим часом заглянув до холодильника та з’ясував що 
дівчина нічого не їла, а, напевне, проспала цілий день. 
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Проте, коли дівчина вийшла з ванної кімнати, то від неї 
несло силою та впевненістю, а про її спокусливе тіло і 
говорити нічого, бо у Войтека все, що могло піднятися – 
піднялося. Дівчина не обдурила бажання Войцеха та 
відразу наказала змінити білизну на ліжку, а коли він це 
зробив, то звалила його та осідлала, а потім гасала на 
ньому, як на коні. Коли Войтех виплеснув всю свою 
пристрасть у її лоно, то йому здалося, що він втратив усі 
свої сили, що насправді, так і було. Якби він якось 
зайшов до своєї сусідки, пані Моніки, то побачив би її у 
ліжку, змарнілу та висушену, наче мумію. 

Наступного ранку Войцех не пішов на роботу, а 
разом з дівчиною, ім’я якої він дотепер не знав, завітав 
до нотаріуса, де заповів, у разі своєї смерті, усе своє 
майно якійсь Дануті Ванга. Коли вони оформили 
документи, Войцех пішов на роботу, де роботодавець 
лаяв його хвилин десять, після чого Войцех помер. 
Переляканий роботодавець прийшов на квартиру 
Войцеха Вранека, де застав його молоду дружину та 
пообіцяв поховати її чоловіка за кошт супермаркету 
Бедронка. Вдова, яка зовсім не засмутилася трагічним 
випадком, згодилася при умові, що вся ця скорботна 
церемонія пройде без її участі. Пан Бедронка був цьому 
радий та пообіцяв завітати до пані після похорону та все 
детально розповісти. Вдова кровожерливо облизнулася 
та сказала: — Приходь, тільки спершу напиши заповіт на 
моє ім’я. 

Чи то спека подіяла на пана, чи спокусливі форми 
пані вдови, але він поспішно пообіцяв: — Я обов’язково 
прийду. 

Цього ж для аж занадто жвава пані Моніка зайшла 
до нотаріуса та заповіла своє майно, у разі своєї смерті 
якійсь пані, на ім’я Данута Ванга. 

*** 



Реплікація шоста. Птах 
 

184 

Даша не розуміла, куди могла дітися амфора з 
залишками тіла Олександри, тому наступного дня 
вирішила знову пошукати її в Києві. Маріко побачила, що 
Даша кудись збирається та спитала у неї: — Ти куди? 
Зараз будемо обідати! — на що Даша відповіла: — Мені 
не хочеться їсти, — та пішла надвір. День видався теж 
якийсь смутний і хоча дощу не було, але й сонця не 
видно, бо все небо затягло сірими хмарами. Вона 
піднялася високо в небо над Києвом та розбила його на 
видимі частини, а почала з лівого берега, Троєщини, 
потім вниз по течії Дніпра до Бортничів, а вже далі 
перевірила Голосіїв, потім Солом’янку, Святошин та 
Поділ, але ніде амфору не знайшла. «Бісів птах, куди ж 
ти її заніс!» — роздратовано думала Даша та пройшлася 
симпотою по Печерську, Хрещатику та потяглася до 
Лук’янівки. Коли вже надія залишила її, вона здивовано 
знайшла амфору на недобудованому корпусі 
театрального інституту імені Карпенка-Карого. «Ми ж 
там вчора були?» — дивувалася Даша та швидко 
полетіла до будівлі. Вона знайшла її на поверх нижче 
того місця, де вони сиділи. «Ось я чому її не бачила! 
Вона була піді мною!» — зраділа Даша, а коли 
заглянула всередину амфори, то зрозуміла, що радість 
передчасна, бо вона виявилася пустою. 

«Не міг же той птах з’їсти вміст амфори? — 
подумала Даша та сама собі відповіла: — Міг, бо 
дурний!» Вона знову стала шукати Олександру та 
відправила свою симпоту по всій Землі, але процес 
пошуку затягнувся, бо сестру вона не відчувала. «Таке 
відчуття, що у неї нема дімензіальної сіточки та вона 
остаточно загинула», — занепокоїлася Даша, але 
пошуки не зупинила. Уже настала глуха ніч, а вона все 
ще сиділа на даху будівлі та шукала Олександру, а 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

185 

поряд з нею лежала злощасна амфора. На темному небі 
проклюнулися зорі, а Даша й не думала повертатися на 
Золотоворітську вулицю до тітки Маріко та дядька 
Тараса, хоча уже закінчила безрезультатний пошук. 

Даша здригнулася та мало не скрикнула, бо на її 
плече несподівано опустилася чиясь долоня. Коли вона 
різко обернулася, то побачила у відблисках вуличного 
освітлення стурбоване обличчя Маріко, яка сказала:  

— Досить тут відсиджуватися, пішли додому!  
— А де Іджі? — спитала Даша. 
— Він за тобою слідкував цілий день, але не 

наважувався турбувати, то підіслав мене, — відповіла 
Маріко, а Даша сказала: — Полетіли додому.  

Коли вони знялися в повітря, то підлетів Іджі, який 
став триматися поряд з Дашею та Маріко, а коли вони 
опинилися у квартирі, то спитав: — Що мені зробити, 
щоб тобі було легше? 

— Не відсвічуй аж надто нещасною пикою, бо 
Олександра – Творець цього світу, а я відчуваю, що він 
досі нею керується. Тому є питання, де вона 
знаходиться, а що вона жива – не підлягає сумніву, — з 
посмішкою закінчила Даша, бо сформулювала сказане 
не тільки для Іджі, а й для себе. Перед цим вона зайшла 
у Всесвіт, бо мала до нього доступ по волі Олександри, 
щоб замінити її у критичній ситуації, яка якраз зараз 
настала, та побачила сліди, що Всесвіт тільки недавно, 
мабуть, сьогодні, вже прибрали, бо ніяких нових 
червоних спалахів не спостерігалося. Це трохи підняло 
їй настрій, бо Даша спитала: — У нас є якесь вино? 

— Є! — сказав Тарас, який тримав темну пляшку 
та пояснив: — Якраз сьогодні мені подарували хороше 
французьке вино. 
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Від нього пахло ліками, напевне сьогодні десь 
робив операцію, а Маріко відразу сказала: — То сідаємо 
до столу. 

Вона винесла тарілку з сиром, а Тарас налив 
келихи та дивився на Дашу, що вона скаже. 

— Вип’ємо за Олександру, бо вона жива, — 
сказала Даша та додала: — Можливо, що вона від нас 
сховалася, то поки дамо їй спокій. 

Вони випили стоячи, бо бажали, щоб слова Даші 
відповідали дійсності. Чи то вино подіяло, чи симпоти 
стали гострішими та вловили те, що раніше вона 
оминала, але Даша, яка подумки відправила симпоту в 
пусту золоту амфору, що стояла у залі на книжній 
полиці, відчула слід, якийсь тягнувся кудись на захід. 
Даша взяла зі стола пляшку із залишками вина та 
попленталася на балкон у кутку кімнати, а звідти прямо 
в повітря, як гончий пес, що взяв слід. Пляшку не було 
куди діти, то вона прив’язала її симпотою ззаду, а сама 
зосередилася на ледь помітному сліді. Вночі ніщо не 
відвертало увагу, бо землю вкривала темрява, а 
світилися хіба що великі міста, яких на її шляху було не 
так багато.  

Першим, після темних лісів, виявився Житомир, 
який жовтогарячими лініями вулиць ділив себе на 
квадрати та здавався завмерлим полем потрісканої 
розпеченої лави. Даша мимоволі загаялася та мало не 
втратила ледь помітний слід від Олександри, а коли 
покинула місто, то, навіть, облегшено зітхнула. Далі 
знову йшли темні ліси та поля, тому Даша втратила 
відлік часу і тільки коливання сліду, покрученого вітром, 
цікавили її. До Львова вона добралася аж під ранок, бо 
позаду неї вже грала заграва, а попереду, на заході, ще 
дрімала ніч. Тому Львів не так вражав око, бо вже 
навкруги сіріло, а від цього вогні у місті зовсім тьмяніли. 
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Даша не стала зупинятися, а дістала пляшку та знову 
ковтнула вина, яке, на її подив, таки загострювало 
відчуття та ставало легше тримати слід, який вів її далі 
на захід. Коли вона покинула Україну та потрапила в 
Польщу, то Даші здалося, що вона знає, куди зникла 
Олександра. Як вона і думала, слід привів її у Краків на 
Ринкову площу, а те, що слід ховався десь у підземеллі, 
упевнило її у правильності здогадки. 

Вона не полізла у підземелля, а розкинула 
симпоти та стала шукати конкретну особу, яку знайшла 
біля церкви святого Марка Євангеліста, де вона 
продавала мощі цього старця, зроблені із потрушків 
курки. 

— Знову! — сказала Змора та спитала: — Я знову 
повинна тебе годувати, як твою сестру та її коханця? 

Даша не стала розпитувати, а залізла у голову 
Змори та дізналася, що Олександра та Мухтар були у 
неї в гостях та ночували. В тому, що Олександра 
заходила в гості до Змори, не було нічого дивного, бо 
вони знайомі, але те, що тут був і Мухтар, Даші чомусь 
не сподобалось. «Не може бути, щоб Олександра, яка 
тільки-но ожила, тягнула на собі Мухтара! Він же 
здоровий бугай!» — дивувалася Даша, але довіряла 
пам’яті Змори. «Можливо, що Мухтар привіз її сюди на 
поїзді чи автомобілі, але коли він устиг добратися з 
Крижополя до Києва?» — загадувала собі питання 
Даша, а у Змори вона спитала: — Куди вони вирушили 
далі? 

— Хіба я знаю, куди вони подалися? Її коханець 
обіцяв переказати гроші за нічліг і таки переказав, — 
вона витягла із кишені на грудях папірця та подала його 
Даші. Вона його прочитала та зрозуміла, що переказ 
грошей йшов із Лондона. 
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— Дякую тобі, — сказала Даша, а Змора діловито 
спитала: — Ночувати у мене будеш? 

— Ні, дякую, — відповіла Даша, а Змора чомусь 
засмутилася, бо хотіла отримати трошки грошей від 
нової клієнтки. Перед тим, як знову шукати слід 
Олександри, Даша пішла на Ринкову площу до церкви 
Успіння Пресвятої Богородиці, щоб перевірити свою 
пастку, яку вони з Олександрою поставили задовго до 
нашестя гманів, щоб, у разі якої біди, заманювати туди 
своїх ворогів. 

Коли вона глянула на дах церкви, то здивовано 
побачила шпиль та позолочену кулю, які, без будь-якої 
шкоди для себе стирчали над куполом та блищали на 
сонці. «Швидко її відновили!» — подумала вона, 
здивована оперативністю місцевих зодчих, а коли 
залізла у середину кулі, то побачила там якийсь пакунок, 
а всередині – папірець, напис на якому вона не змогла 
прочитати, бо записка була скручена у трубочку. 

Це виявилося дилемою для Даші, бо кортіло 
залізти на дах та дізнатися, що там написано, але треба 
спішити до Олександри в Лондон, куди вона полетіла, 
якщо судити по адресі переказу від Мухтара. «Можливо, 
що та записка від неї для мене?» — з’явилася слушна 
думка і Даша завмерла на місці та міркувала, як би 
витягти ту записку, щоб не чекати ночі. Вона зайшла у 
якийсь провулок, який був пустий, бо ще був ранок і 
туристи ще не встигли наповнити вулиці міста. 

Даша злетіла догори, а вже потім перебралася на 
дах церкви, а коли порівнялася з кулею, то просто 
простягнула руку та взяла згорнутий папірець. На її 
подив, за папірцем потягнулася якась мотузочка, але 
Даша швидко зреагувала та моментально відлетіла від 
шпиля. За нею, швидко рухався та доганяв фронт 
полум’я, який випередила звукова хвиля вибуху. Даші 
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опалило обличчя, але вона встигла закритися, тому все 
обійшлося швидким горизонтальним польотом та 
обсмаленими бровами. Даша зрозуміла, що та особа, 
яка торгувала золотою амфорою, не загинула, бо у неї, 
як і в Даші, є дімензіальна сіточка, тому, хоч і попалася в 
пастку, але зуміла вибратися та приготувати пастку 
Даші. 

— Це вже другий раз за цю неділю, — почулися 
голоси внизу, то Даша швиденько опустилася вниз та 
послухала, про що говорять біля церкви. Вона 
довідалася, що перший вибух відбувся вчора вночі, але 
практично ніхто нічого не бачив, хіба що якийсь 
феєрверк. Даша розвернула папірця з мотузочкою, який 
вона тримала в руці, та прочитала: «І хто зараз кіт, а хто 
мишка?» Даша різко крутнула головою та помітила на 
собі погляд якоїсь дами з підбитим оком. Її обличчя 
прикривав капелюшок та медична маска, але Даші 
здалося, що вона знає цю даму, та не могла згадати, на 
кого вона схожа. Можливо, що ця дама і той торговець 
золотою амфорою у чорному між собою знайомі, тому 
який сенс вв’язуватися у бійку, яка закінчиться не на 
твою користь. То ж Даша швиденько прошмигнула туди, 
звідки прийшла та подалася у тінь дерев парку 
Краківські Планти, звідки хутко злетіла в повітря, 
оминула центр міста та полетіла на захід. 

Коли місто зникло за горизонтом, Даша 
полегшено зітхнула та полетіла трохи розслаблено, але 
передусім пошукала слід від Олександри, який уже опав 
на землю. Цей слід відрізнявся від Олександри, бо, 
можливо, перед тим, як вона ожила, з нею сталися 
суттєві зміни й Даша боялася, що ці зміни можуть так 
змінити сестру, що вона стане зовсім іншою. Досить 
скоро вона потрапила у Чехію, але летіла північніше 
Праги, що краще, бо зайвий раз з’являтися на людях у 
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вигляді відьми не варто. Далі пішли гірські місцевості 
Німеччини і Даша згадала, як вони з Олександрою 
шукали гнома Кобольда десь там на півночі у місті 
Ґослар, на землях Нижньої Саксонії. Ностальгія за тим, 
що відбувалося рік тому, додала смутку і Даша полетіла 
скоріше, щоб потрапити у Лондон до ночі. 

Коли, через декілька годин, вона обралася до 
Кельна, то довелося облітати його з півночі, щоб не 
заважати літакам, які, один за одним, злітали та сідали в 
аеропорту. Пару годин пішло на те, щоб перетнути 
Бельгію та опинитися перед Ла-Маншем. Вітер, який на 
шляху до Лондона віяв на північ, трохи зносив Дашу у 
Північне море, тому вона постійно летіла на південний 
захід, щоб не збитися з курсу.  

Даша дивилася на хвилі Ла-Маншу, які віками 
бігли у сторону Швеції та Норвегії, та нагадували їй про 
вічність. Вода схожа на час, який непомітно ллється 
крізь пальці та змінює все, а сам залишається незмінним 
та невблаганним, бо назад шляху немає. Можна 
плигнути у чорну діру та повернутися в інше начало, але 
не у своє минуле, яке зникає безслідно у хвилях часу. 
Рік назад вони з Олександрою летіли у Шотландію, щоб 
розшукати гнома Брауні, а зараз вона летить, щоб 
знайти свою сестру. А що буде в наступному році, знає 
тільки Творець, та нікому не може сказати, бо 
спотворить тканину часу та викличе безповоротні 
реплікації. 

Її віднесло аж до гирла Темзи, то вона не стала 
перебирати, а полетіла над водою. Коли залетіла у 
Лондон, то знову пошукала слід Олександри та 
скоординувала свій політ. Слід тягнувся по Лондону і 
Даша здогадалася, куди він веде, коли вона покинула 
річище Темзи. Вона впізнала дві зелені лінії садів Ітон 
Скверу, звідки близенько до вулиці Бельгрейв та 
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будинку номер вісім. Даша приземлилася на зелену 
траву в Ітон Сквері, а далі пішки пішла до будинку 
Мухтара. «Дивно, що він нас не попередив!» — 
подумала Даша та відразу виникла нова думка: 
«Можливо, що Мухтар у змові з цим чоловіком, що міняв 
амфору на скрижалі Олександри!» З цього виходило, що 
треба спочатку розвідати, що робиться у тому будинку, а 
вже потім приймати рішення. Вона добралася до 
будинку номер вісім та спостерігала назовні, але нічого 
нового для себе не знайшла, тому оглянулася навкруги, 
підійшла до стіни та просунула голову всередину. 

Десь в іншій кімнаті хтось розмовляв і Даша 
проникла крізь стіну повністю та тихенько посунулася на 
голоси. Розмовляли та сміялися на кухні й Даша 
впізнала голос Олександри та Мухтара. Вона підійшла 
до відкритих дверей та послухала. Говорив Мухтар, який 
згадував навчання у Кембриджі, а Олександра сміялася 
та казала, що це пам’ятає. «Добре, що пам’ятаєш, — 
зраділа Даша, — отже пам’ять повернулася!» Вона 
стала на порозі та побачила, як Олександра здивовано 
дивиться на неї, наче зовсім не знає. Мухтар, який теж 
побачив Дашу, сказав Олександрі: 

— Роксана, це твоя сестра, Даша! 
Олександра глянула на Дашу та відповіла 

Мухтару: — Птах, у мене немає сестри! 
Даша здивовано дивилася на неї та не розуміла, 

про якого Птаха йде мова, а ще здивувалася, що Мухтар 
назвав сестру Роксаною, тому спитала у нього:  

— Що ти з нею зробив? 
— Не чіпай Птаха, бо матимеш справу зі мною! — 

грізно сказала Олександра та так подивилася на Дашу, 
наче хотіла її спопелити, а вона, у відповідь, не знала, 
що сказати сестрі. 
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Раптом зовнішня стіна тріснула, а у дім, разом з 
відірваними шматками цегляної кладки, увірвалося 
пекельне полум’я, яке за мить опинилося за спиною 
Даші. За мить до цього Даша, наче щось відчувала, 
повернула голову назад. 
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Реплікація сьома. Корчун 

— Пізнаєш? — спитав якийсь чмир у джинсах та 
сорочці у клітку, який стояв на порозі її квартири та 
посміхався кривою посмішкою.  

— Ти помилився дверима, — сказала Данута 
Ванга та швидко прикрила двері, але нахабо встиг 
просунути в хату ногу, то вона так налягла на двері, що 
волоцюга аж закричав від болю. 

— Морена, ти з глузду з’їхала! Якщо я про це 
розкажу Чорнобісу, від з тебе зробить млинця та з’їсть! 
— кричав чмир, а Данута сказала через двері: — Я не 
знаю ні тебе, ні твого Чорнобіса, тому йди звідси, поки я 
не викликала поліцію.  

Вона послухала, але за дверима стояла тиша. 
«Пішов, нахаба!» — задоволено подумала вона та 
повернулася в зал, на порозі якого мало не закричала, 
бо волоцюга якимось чином пробрався в зал та сидів у її 
широкому зручному кріслі. Вона не стала церемонитись 
та хотіла його спалити, але чмир, навіть не 
поворухнувся та окутав себе прозорим куполом, через 
який вогонь не проходив. Тільки паркетну долівку 
підсмалила, що вона аж почорніла. Від виду свого 
пошкодженого майна, яке їй дісталося завдяки смерті 
Войцеха Вранека, вона аж зажурилося, бо по 
документах це добро ще не було її, але все одно, серце 
болить, як за своє. 

— Що тобі потрібно, недолугий? — сердито 
спитала Данута, а чмир у кріслі сказав: — У мене є ім’я, 
Корчун, яке мені дав Чорнобіс, і я поклявся його носити, 
як і ти своє, Морена. 

— Моє ім’я Данута, у мене навіть паспорт є, — 
сказала Данута та витягла з шафи біля стіни свій 
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червоний паспорт з орлом під короною та показала його 
зайді на відстані. 

— Я десяток таких можу собі намалювати, — 
сказав чмир, який назвав себе Корчуном, та шпурнув у 
Дануту десятком польських паспортів, які нізвідки 
виникли в його долоні. Вона хотіла підняти один, але він 
перетворився на мишку та стрибнув на неї. Данута аж 
зойкнула, а Корчун реготав, як навіжений, а в його рот 
плигали ці гидкі миші та щезали у його нутрі. 

— Що ти від мене хочеш? — спитала Данута, бо 
зрозуміла, що від цього хама не відцураєшся. 

— Пішли чатувати на здобич, бо я відновив 
пастку, яку готували для тебе, — сказав Корчун, а 
Данута не розуміла, про що він говорить. 

— Тебе, видно, добре шандарахнуло по голові, 
що не пам’ятаєш минулого, — сказав Корчун без всякого 
співчуття, на що Данута, яка вперто не хотіла бути 
Мореною, відповіла: — Я почуваюся себе добре у своїй 
іпостасі. 

— Досить базікати! Ми повинні йти, інакше з 
тобою буде розбиратися Чорнобіс! — твердо сказав 
Корчун, але Данута затялась на своєму: — Я нікуди не 
піду! 

Раптом щось в кімнаті змінилося, а Данута, яка 
сердито дивилася на Корчуна, побачила, що його 
обличчя побіліло, наче з нього випили кров, а він став 
підійматися з крісла та так і закляк на місці. Вона 
повернула голову туди, куди він дивився та теж 
завмерла, бо побачила якусь людську чорну постать, а 
вже потім розгледіла під балахоном, що  навис над 
обличчям, гострі пронизливі очі, від погляду яких у неї 
по спині пішов холодок, а вона сама втратила 
можливість рухатися. Чоловік підплив до неї впритул та 
вп’явся своїми очима в її очі та наче забив у них цвяхи, 
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бо Данута, яка була вище нахаби, хотіла відвести 
погляд від цього навіженого та не могла.  

Короткий болючий удар у печінку був сюрпризом і 
Данута зойкнула від несподіванки, а садист дивився у її 
очі та болюче вперіщив її по щоках, раз, вдруге, а потім 
використав її, як грушу, поки вона не звалилася на 
підлогу. Данута полегшено зітхнула, бо думала, що все 
закінчилося, але мерзенний тип став довбати її носками 
своїх грубих черевиків, то вона тільки охала та 
скрутилася бубликом. Коли удари припинилися, вона 
знову зітхнула, бо вже думала, що настав кінець, але ця 
потвора схопила її за волосся та потягла до дивану, де 
здерла з неї спортивні штани та грубо розсунула її ноги. 
Данута нічого не могла зробити, бо її воля була 
пригнічена, а вона сама тільки зойкала від його ударів у 
її лоно. Коли він на ній засмикався, Данута вже думала, 
що отепер – кінець, але мерзотник знову став бити її по 
обличчю та питав: — Ти хто? — та не чекав відповіді, а 
знову ляпав її по обличчю. 

— Я Морена! — крикнула Данута, а мерзотник 
спитав: — А я хто? — та знову боляче ударив по печінці. 

— Ти Чорнобіс! — сказала Данута, а Чорнобіс 
кивнув Корчуну: — Тепер ти! 

Морена подумала, що Чорнобіс стане бити 
Корчуна, але той з нахабною посмішкою підійшов до неї 
та вдарив їй під око, аж кров пішла, а потім завалив 
Морену та поглумився, як Чорнобіс. Вона не пручалась 
під його вагою, бо знала, що буде ще гірше, а коли й він 
засмикався на ній, то вже розуміла, що продовження 
екзекуції не буде. «Що він зробив зі мною?» — думала 
Морена, бо її сила, яку вона мала, у присутності 
Чорнобіса зовсім не діяла. 

— Працюйте! — кинув Чорнобіс, а куди зник, 
Морена не бачила, бо на ній валявся Корчун, який вже 
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збирався знову засунути свого горобця у її лоно, то вона 
шандарахнула його у стелю, а потім кинула на стіну, а 
далі вже не змогла, бо він поставив захисний бар’єр. 

— Я тобі віддячу, сука! — пообіцяв Корчун та 
тримався рукою за спину, а Морена відповіла: — Це я 
тобі віддячу! 

— Хочеш, щоб Чорнобіс ще раз з’явився? — 
спитав Корчун, але Морена з задоволенням побачила у 
його очах страх, бо він сам боявся повернення 
Чорнобіса. Хоч-не-хоч, а треба підкоритися цим 
навіженим, бо вона не знає свого минулого, а майбутнє 
складалася так гарно без них. Схоже, що з нею щось 
трапилося, що вона забула минуле, тому вона 
нейтрально спитала у Корчуна: — Куди ми йдемо? 

— На Ринкову площу до церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці, — відповів Корчун, а коли побачив на її 
обличчі здивування, то пояснив: — У кулі, на якій стоїть 
шпиль цієї церкви, був сюрприз. Ти потрапила у пастку 
Даші й тебе розірвано на шматочки, тому нічого не 
пам’ятаєш. Я відновив шпиль та кулю, а ще заклав 
сюрприз для тих, хто буде цікавитись, чому з кулею все 
в порядку. 

— Ти хочеш сказати, що до церкви хтось 
навідається? З наших ворогів? — спитала Морена та 
закрила двері на ключ, а Корчун, який вийшов на 
середину вулиці, відповів: — Так, я думаю, що хтось 
навідається, тому поспіши! 

Коли вони прийшли на Ринкову площу, то Морена 
кинула погляд вгору й побачила, що всі кулі та шпилі на 
церкві Успіння Пресвятої Богородиці в порядку і ніхто не 
збирається щось з ними робити. Вона пошукала 
всередині кулі та виявила там згорнутий папірець, але 
так, як знала про сюрприз від Корчуна, то знайшла 
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мотузочку до детонатора та закладку вибухівки в нижній 
частині кулі, яка була закамуфльована під деревину. 

«Хитро придумав!» — подумала Морена та 
спитала у Корчуна: — Чому ми служимо Чорнобісу і в 
чому його сила? 

— Він звільнив нас від смерті та щось із нами 
зробив, бо ми не можемо ні в чому йому відмовити, а він 
зробить з нами, що хоче, — відповів Корчун та серйозно 
додав: — Тому не пручайся, а слухай його, бо будеш 
потерпати не тільки ти, але і я. 

— А оця екзекуція сьогодні? Він робив таке і 
раніше? — спитала Морена, а Корчун вишкірився та 
сказав: — Таке – перший раз, бо ти не слухалася та 
загубила межі дозволеного. Проте, мені сподобалося! 

Він знову вишкірився, але Морена на це не 
зважала, бо вже зрозуміла, де знаходиться. Вона хотіла 
ще розпитати Корчуна, коли зовсім несподівано зверху 
пролунав вибух і вниз, на голови людей, посипалися 
якісь шматки, а потім, майже поряд з нею, гепнувся 
шпиль та відскочив у сторону. 

— Спостерігай! — відчайдушно крикнув Корчун, 
бо не встиг помітити, хто забрався на шпиль, та чи 
загинув він від вибуху. Морена кинула швидкий погляд 
навкруги, але бачила тільки стурбовані обличчя 
наляканих людей. Її погляд вихопив із натовпу чиєсь 
обличчя, яке здалося їй знайоме. Морена побачила, що 
жінка теж її помітила, а потім зникла серед натовпу, що 
зовсім неважко в такій ситуації. 

«Хто ця жінка? Чи є вона Дашею, про яку 
розповідав Корчун?» — подумала Морена та побачила 
перед собою його сердите та стурбоване обличчя. 
Корочун кинув: — Ти когось побачила? — та по її 
обличчю визначив, що вона роззява й нічого не шукала. 
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«Навіть, якби я знала, хто вона, я б тобі не сказала!» — 
подумала Морена та закрила свою пам’ять від Корчуна. 

— Нам попаде за це! — сердито сказав Корчун, а 
Морена єхидно додала: — Чорнобіс піддасть остракізму 
твою сраку? 

— Не тільки мою! — відповів Корчун та сердито 
додав: — Колись я відітну мечем твою голову, а перед 
цим... 

Він не сказав, що зробить перед цим, але Морена 
зрозуміла, що йому сподобалося її карати. «Почекай, 
голубчику, я своїм мечем відітну тобі твого горобця до 
кореня, а вже тоді – голову!» Корчун метався по всій 
площі, але задарма, бо не знайшов ту жіночку, яку 
бачила Морена. Після хаотичної біганини Корчун 
зупинився та насупився, а вже потім видав фразу:  

— Летимо в Лондон! Ця паскуда напевне там! — 
та злетів у повітря. Морена злетіла за ним та думала, 
про яку паскуду йде мова, а ще помітила, що її напарник 
таки тупенький, то, напевне, раніше у цій парі 
командувала вона. Щоб зрівняти шанси, Морена 
тихенько забралася в голову Корчуна, що він, навіть, не 
помітив, та все, що там було, перемістила у свою 
голову, а вже потім стала викидати всілякі бридкі 
подробиці та залишила тільки те, що стосувалося її. 

«Отже, Чорнобіс мстить Олександрі, Творцю 
цього Всесвіту, та її сестрі, Даші, а їх: Корчуна, Морену, 
Зіра та Калі, він визволив від смерті, тому вони 
зобов’язані йому служити, бо дали слово. Яким чином 
він їх примушує, Морена не дізналася, бо Корчун дурний 
та тупий, тому в його пам’яті цього немає. Досить того, 
що вона відчула на собі владу Чорнобіса, але механізм 
цього впливу вона не розгадала. Морена дізналася, що 
це вона зібрала Олександру в золоту амфору, яка 
чомусь розбилася на Місяці, а потім запропонувала 
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Даші віддати скрижалі від Всесвіту, а на заміну Морена 
віддала їй амфору з залишками Олександри. Даша 
сказала їй, що скрижалі вона тримає у кулі на даху 
церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Далі якийсь птах 
украв у неї амфору з попелом Олександри, а вона сама 
поспішила в Краків, щоб забрати ці скрижалі. Що 
трапилося потім, Корчун не знав, бо вона, Морена, йому 
нічого не сказала. Напевне, що вона потрапила в пастку 
і її розірвало на шматки, а коли вона зібралася, то її 
знайшов Войцех Вранек, а далі вона вже знала, що 
трапилося. А ще вона з Корчуном були у квартирі 
Мухтара, коли туди залізла Даша та вкрала амфору, яку 
їй підсунула Морена. І ще одне: Мухтар якимось чином 
зв’язаний з Чорнобісом, але про це ні Корчун, ні вона 
нічого не знають». 

Поки вона розмірковувала над тим, що було в 
голові Корчуна та систематизувала інформацію, вони 
вже підлетіли до Німеччини, то Морена послала свою 
симпоту вперед, в дім Мухтара та виявила там живу 
Олександру та Мухтара. «Мухтар, Мухтар, Мухтар! Аж 
надто тебе багато? Можливо, що Мухтар виконує роль 
наживки, щоб спіймати Олександру, тоді навіщо вона, 
Морена, збирала її на Місяці, не ліпше було залишити її 
там навіки? Можливо, що я це робила з якоюсь своєю 
ціллю? Щоб переграти Чорнобіса? Можливо!» — думала 
Морена, а Корчун якось дивно глянув на неї та спитав: 

— Ти сьогодні аж надто мовчазна! 
— Міркую, яке краще тебе вбити, — сказала 

Морена та побачила в очах Корчуна страх, який їй 
сподобався, а щоб перебити свої слова, спитала: — А 
що зараз роблять Зір та Калі? 

— Вони транспортували на Землю гманів та 
керували ними, а що вони зараз роблять – не відаю, бо 
Чорнобіс про них нічого не каже.  
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Морена знала з голови Корчуна про гманів – 
іншопланетних прибульців, але за якою потребою їх 
привезли на Землю вона не розуміла. Вона вже згадала 
про дімензіальну сіточку та про те, що структура 
Всесвіту теж має подібну дімензіальну сіточку, завдяки 
якій він отримує форму, яка відрізняється від змісту. 
Галактики, зірки та планети теж мають дімензіальні 
сіточки, які відповідають за форму. Тому кругла душа 
людини має форму людського тіла і це знали ще древні 
люди, бо звідти пішло «круглий дурень». Насправді цей 
вираз не далекий від істини у визначенні розумних 
істоти, яке б ім’я вони не носили: людина, як на Землі, 
чи морве, як на планеті Аре, чи гман, як на планеті 
Аббіб. Хіба що його треба поправити, бо «круглий» для 
плаского світу, а для тривимірного – «в голові, хоч кулею 
покоти», що трансформується у «дурного, як мильна 
бульбашка». 

Тому не дивно, що істоти, які мають дімензіальну 
сіточку, можуть перетворити своє тіло у будь-яку форму, 
а от гмани пішли далі, й хоча не мають дімензіальної 
сіточки, але навчилися копіювати її структуру, яка 
належить Землі та Сонцю, тому теж мають хист до 
перевтілення. Оскільки вони передали ці гени українцям 
при щепленні від коронавірусу, то вони теж мали 
можливість змінювати свою форму, але виявилося, 
після першого ажіотажу, що українці досить 
консервативні у своїх уподобаннях, та цінують 
натуральне, а не потворно придбане.  

«То, може, той птах, який вихопив у мене золоту 
амфору, теж українець, але як тоді Олександра 
опинилася разом з Мухтаром?» — думала Морена, а 
відповідь не забарилася у голові, бо то Мухтар 
перетворився у птаха. «Чи діє він за вказівкою 
Чорнобіса?» — гадала вона та вирішила, що гравців аж 
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надто багато, то треба цього Мухтара прибрати, чи 
нейтралізувати, як і Корчуна! 

Морена отямилася від роздумів та побачила, що 
вони летять над водою, а попереду великий чи острів чи 
материк. «Це ж Англія!» — догадалася вона, а Корчун 
прямував у напрямі великого міста. Морена кинула 
симпоту вперед, щоб дізнатися, що робиться у домі 
Мухтара, та наткнулася на дівчину, в якій пізнала 
незнайомку, яка втікла з Ринкової площі після вибуху. 
Морена догадалася, що це Даша, тому заглянула в 
будинок, де знайшла дівчину та хлопця. «Олександра та 
Мухтар!» — зрозуміла Морена та залишила симпоту 
біля дому, хоча ні про що не попередила Корчуна. 
Напевне Корчун сам пустив свою симпоту, бо прискорив 
політ, а приземлився прямо на вулицю та навіть не 
звернув увагу на прохожих. Він підійшов до дому та 
щось кинув у відкрите вікно, після чого миттєво 
здійнявся в повітря. Морена, яка летіла за ним, глянула 
вниз та побачила, як вгору здіймається чорний гриб від 
вибуху.  

— Про цю компанію можна забути! — сказав 
Корчун та додав: — Полетіли до Чорнобіса та доповімо 
про виконання його наказу. 

— Ти його виконав, ти й доповідай! — відповіла 
Морена та додала: — А я десь переночую та подамся в 
Краків. 

— Можеш переночувати зі мною, — вишкірив зуби 
Корчун, а Морена серйозно сказала: — Не забувай, що я 
тобі обіцяла. Я свої обіцянки виконую. 

Морена блискавично махнула рукою і голова 
Корчуна полетіла вниз, а його тіло вона підхопила та 
стягла дімензіальну сіточку, після чого відпустила. Тіло 
брязнуло об землю на розі Бельгрейв та Ітон-сквер, а 
Морена опустилася за ним, щоб знайти голову, але вона 
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кудись закотилася. Затримуватися вона не стала, бо 
вже пару місцевих джентльменів, що прогулювались 
поряд з парком, дзвонили в поліцію відносно вибуху, чи 
відносно громадянина, якому вибухом відірвало голову, 
та відкинуло аж на Ітон-сквер. 

«Добре, що цей дурник був відкритий!» — 
подумала Морена та натягнула на себе дімензіальну 
сіточку Корчуна, щоб сховати душу та емоції, а зверху 
одягла свою дімензіальну сіточку, очищену від будь-яких 
думок. 

Після цього спокійно полетіла до Чорнобіса, 
адресу якого вона витягла з голови Корчуна перед його 
смертю. 

*** 

Воно відчувало себе, як особистість, котра 
з’явилася нізвідки та пізнала «себе». «Темнота», що 
оточувала особистість, ні про що не говорила, але була 
пізнана та нагадувала про самотність особистості. Воно 
не знало минулого та майбутнього, а сприймало тільки 
«особистість». Навіть, зовнішнє оточення йому 
невідоме, бо темнота не давала ніяких шансів його 
вивчити, а відчуттів, крім свого існування, воно не 
сприймало, чи не могло сприймати. 

Потім воно з’ясувало, що існує «час» та відчуття 
«холоду», яке воно через деякий пізнало. Потім воно 
пізнало, що є «низ» та «верх», бо внизу воно відчувало 
якийсь тиск, що не зовсім був приємним. А потім, це 
сталося раптово та несподівано, воно відчуло «світло». 
Світло сліпило, але коли воно зробило маленьке 
зусилля, то відчуло, що може регулювати це світло. 
Якась «засувка» на відчутті світла могло зменшувати 
його потік та збільшувати. Після деяких маніпуляцій 
воно відкрило для себе шматок «простору» у вигляді 
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геометричних фігур, які були фоном для світла, а з іншої 
сторони знаходилася темнота.  

Потім з’явилося пізнання, бо той фон у світла 
воно назвало «будинками» і це, чомусь, було істиною 
без будь-яких доказів. Світло у вигляді яскравих точок 
було і справа, і зліва. «Праве» та «ліве» теж були 
пізнанням, які приймалися без заперечення, бо так 
покращувалося пізнавання. В одному ряду з «воно» 
знаходилися «дерева», що мали якісь «листя» та 
«гілки». Воно пізнало, що лежить на товстих гілках, а ще 
відчуло внизу «біль», який виявився зовсім неприємним, 
але відчуттям «волі», про яку воно тільки дізналося, цей 
біль можна припинити. Попри те, що біль затихла, воно 
зрозуміло, що там, унизу, щось негаразд, а коли 
перевірило, то виявило, понівечену живу плоть, яку 
довелося «лікувати». Слово «лікувати» теж увійшло в 
скарбницю пам’яті, бо виникло само і було у 
використанні беззаперечним. «Напевне, ці нові слова 
уже закладені в моїй пам’яті, а я беру їх звідти та 
використовую», — подумало воно та відкрило для себе 
відчуття «радість», яке приносило у життя «щастя». 
Слово «щастя» теж здалося доречним та правильним у 
використанні і воно спробувало його прокрутити у 
пам’яті, але відразу відкрило ще два відчуття, бо 
«сказало» це слово та «почуло».  

«Я вмію «говорити»!» — зраділо воно та стало 
голосно повторювати слова, які знало. Раптом, 
геометрична фігура «будинок», що стояла фоном для 
світла навпроти, змінилася і воно побачило якесь 
рухливе створіння, яке крикнуло:  

— Шановні сусіди! Хто випустив папугу у парк? 
Створінню ніхто не відповів, а воно зрозуміло, що 

назва «папуга» належить йому. «Мене звати Папуга!» — 
зраділо воно, бо вже мало свою назву, та декілька раз 
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тихо сказало: «Папуга, папуга!» — а потім вирішило 
заявити про себе та голосно сказало: 

— Я Папуга! Я Папуга! 
Радість від того, що воно знайшло себе, 

затьмарило створіння навпроти, яке відкрило «вікно» та 
голосно сказало: — Щоб ти всрався та здох! 

Нечемний «джентльмен» у вікні відкрив Папузі 
«очі», бо виявилося, що навколишній світ є ворожим до 
Папуги, тому треба відстоювати свої «права». 

— Ти здохнеш раніше мене! — сказав Папуга 
створінню за вікном, але воно, напевне, злякалося, тому 
нічого не відповіло. Щоб ще більше самоствердитися, 
Папуга сказав ще два рази: — Я Папуга! Я Папуга! — та 
замовк, бо джентльмен, напевне, всрався та мовчав. 

Термін «срака» зацікавив «папугу», бо він його не 
зрозумів. У того джентльмена, напевне є «срака», а де 
вона у Папуги – невідомо. Це дуже занепокоїло Папугу, 
тому він спитав: — Джентльмен, а де у Папуги срака? 

На радість Папуги, джентльмен відповів:  
— У Папуги срака в голові! 
«Це добре, що у мене є «срака»» — подумав 

Папуга, але де саме на голові, він питати не став, бо це 
вже «нечемно». Трохи стомлений розмовами та 
пізнанням навколишнього світу, Папуга прикрив очі та 
заснув, а бачив якийсь хороший сон, де воно з 
джентльменом «цілуються» сраками. Хороший сон 
перервав різкий звук: «Кар!» — який розгнівив Папугу і 
він невдоволено відкрив очі.  

Навколо було все видно, хоча світло навпроти 
вже не горіло. На сусідньому дереві по гілці ходила 
«ворона» і каркала, наче підзивала своїх подружок 
подивитися на Папугу. Це йому не сподобалося, а ще 
обурило, що у ворони є «ноги», а у Папуги їх нема. 
«Треба у неї їх забрати!» — подумав Папуга, що і 
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зробив: відірвані у ворони ноги він встромив знизу, у 
«шию» та приростив. Безнога ворона звалилася вниз, 
посмикалася та здохла, а Папуга спробував ходити по 
гілці, але відразу гепнувся вниз. Було боляче, але 
Папуга зняв біль та ще потренувався ходити. Після 
декількох набитих ґуль, які він відразу лікував, Папуга 
вже міг пересуватися. Коли він вибрався на доріжку у 
парку, то ходити стало зовсім легко. Він промаршував до 
кінця та уперся у металеву огорожу, яку подолати йому 
не вдалося, тому повернувся та пішов до кінця парку в 
іншу сторону, але і там на Папугу чекала металева 
огорожа. Коли він вирушив назад, відкрилися невеличкі 
ворота та до парку заїхала маленька вантажівка з 
робітниками, які стали навантажувати в кузов чорні 
мішки зі сміттям, які стояли під деревом. Папуга чомусь 
відчував, що з цими великими особистостями, які 
називають себе «людьми», йому не слід знайомитися, 
тому шмигнув у ворота, поки вони були відкриті. Папуга 
пройшовся вздовж металевої огорожі до переходу та 
зупинився, де стояли невисокі пластмасові місткості, які 
люди використовували для сміття, та задумався, куди 
йому йти та що робити. 

Папузі пощастило, бо в цей ранній час тутешні 
мешканці не швендяли по вулиці, а ще, мабуть, спали, 
тому ніхто його не бачив. Папуга передбачав, що «світ» 
населений такими людьми, як оті величезні робітники в 
парку, та не відчував себе у безпеці, тому бажання де-
небудь сховатися було найкращим розв’язанням цієї 
проблеми. Папуга шкодував, що він такий маленький, 
але дійсності змінити не міг, тому мав знайти якийсь 
вихід чи притулок. 

Раптом чиясь тінь накрила Папугу і він побачив у 
себе з боків чорні черевики та величезні ноги, які, як 
колони, здіймалися вгору. Папуга підняв своє обличчя та 
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побачив людину, яка схилила до нього голову та з 
цікавістю роздивлялася. 

 
— Як тебе звати, малий? — спитала людина і 

Папуга відповів, бо ще не знав, як з цим джентльменом 
поводитися: — Мене звати Папуга. 

— Якщо ти вибрав таке ім’я, то тобі більше личить 
назва «Обскубаний Папуга», — з посмішкою сказав 
джентльмен та додав: — Мені здається, що тобі 
небезпечно в такому вигляді розгулювати вулицями 
Лондона, тому пропоную тобі пожити у мене, поки ти не 
розберешся зі своїм життям, а воно у тебе аж надто 
цікаве! 

З цими словами джентльмен підняв папугу на 
руки та сказав: — Ти не будеш проти, якщо я трошки 
прикрию тебе хусточкою та ми підемо до мене додому? 
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Добродій здавався Папузі безпечним, тому він 
погодився та сказав: — Я не проти, якщо ти складеш 
мені компанію, — а джентльмен посміхнувся та пішов 
вздовж парку до себе додому. 

*** 

Чорнобіс відкинув на підголів’я бриту голову та 
сидів з закритими очима у широкому кріслі. Він дивився 
на віртуальний екран, який сам змайстрував, та з 
цікавістю спостерігав за своїми ворогами та слугами, які 
виявилися не такими здібними, як суперники. Попри все, 
він був задоволений тим, що відбувалося, бо та гра, яку 
він планував, у будь-якому разі закінчиться смертю 
ворогів, а долею своїх слуг Чорнобіс не бідкався: якщо 
не виживуть, то самі винні, бо, щоб вистояти, треба бути 
розумними та хитрими. Що цікаво, декілька персонажів 
зібралися майже поряд з будинком, де жив Чорнобіс і він 
чекав розв’язки цього зібрання, проте не допомагав 
своїм слугам, бо хотів подивитися, на що вони здатні. 
П’ятірка героїв його сюжету зібралася майже поряд і 
Чорнобіс аж затамував подих, щоб не порушити 
ситуацію, яка, досить скоро, перетворилася на трагедію, 
бо чотири персонажі зникли з екрана, наче їх стерла 
темрява, у котру всі неодмінно підуть. Крім Чорнобіса, 
звичайно! 

До вуха долетів звук вибуху і Чорнобіс скривився, 
бо чекав зовсім іншу розв’язку, з морем крові, а вибух, то 
майже дилетантська справа і той, хто це зробив, не 
заслуговує на похвалу. Здивувало ще те, що вижив не 
той слуга, на якого ставив Чорнобіс, то добре, що ставка 
з самим собою, бо так по дурному програти він не 
збирався. Слуга рухався у сторону Чорнобіса і це теж 
здивувало його, бо він не давав нікому свою адресу. 
Можливо, що хтось зі слуг вислідив Чорнобіса, хоча він 
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не помітив цього. Тим часом слуга дійшов до дому 
Чорнобіса та нахабно пройшов через стіну. Довелося 
відкрити очі, які Чорнобіс втупив у ту точку, де мав 
з’явитися переможець, але Морена навіть не глянула на 
нього, бо схилила голову та стояла на килимі одним 
коліном. Така покора сподобалася Чорнобісу і він, 
навіть, скривив на обличчі посмішку, бо урок, даний 
Морені, виявився не марним. 

— Розказуй? 
— Дурний Корчун заліз з вибухівкою в дім, де 

знаходилася Олександра, Даша та Мухтар. Видно, 
випадково натиснув на кнопку і дім зірвався. Я чекала 
надворі, то мене перекинуло аж до Ітон скверу, — 
сказала Морена, а Чорнобіс уважно її оглянув та 
побачив, що вона каже правду. Він заглянув у її душу, 
але там була якась пустка. «Напевне, ми її аж надто 
сильно вчили!» — подумав Чорнобіс та сказав: — 
Добре, відпочивай! 

— Можна, я полечу в Краків, — спитала Морена 
та розповіла: — Я вбила одного хлопа та бабусенція, то 
у мене є дві квартири. 

Чорнобіс про це знав, а ще думав, що після 
погибелі Олександри та Даші, фінал повинен пройти 
десь в Україні, тому сказав Морені: — Добре, лети. Коли 
будеш потрібна, я тебе покличу. 

Морена повернулася, щоб йти, а Чорнобіс, який 
на неї глянув, спитав: — Що у тебе з ногами? Вони якісь 
не такі? 

— Напевне, обсмалила вибухом, бо я їх щось 
погано відчуваю, — відповіла Морена та не підіймала 
голову, а Чорнобіс вже м’якше наказав: — Можеш летіти 
у свій Краків. 

Коли Морена зникла, Чорнобіс відправив свої 
симпоти на місце вибуху та став шукати залишки тіл, чи 
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бодай якісь предмети осіб, що загинули, але його 
пошуки закінчилися нічим: тіла немов випарувалися. 
Чорнобіс пройшовся симпотами під землею, бо трупи 
могли бути присипані, і таки знайшов безліч скелетів по 
всій вулиці Бельгрейв. «Що за омана?» — подумав 
Чорнобіс та дослідив землю під всім районом 
Бельгрейв, потім з подивом переконався, що йому не 
здалося: весь район був побудований на кістках. 
Правда, то давні кістки, яким віку не менше пари століть, 
а от тіла Олександри та Даші, попри подвійну перевірку, 
Чорнобіс не знайшов. Тіла Мухтара та Корчуна теж не 
було, хоча Чорнобіса вони цікавили в останню чергу. 
Чорнобіс вирішив на власні очі побачити місце вибуху, 
бо ніколи нікому не довіряв, а ще тому, що мав 
парадоксальне мислення, та догадувався про те, що 
інші не бачили. Він зібрався, вийшов на вулицю та пішов 
у сторону вулиці Бельгрейв, а коли опинився там, то 
побачив, що місце вже огороджене поліціянтами. 

Чорнобіс спитав у поліцая про долю власника 
цього дому, на ім’я Мухтар, на що поліціянт чемно 
відповів, що тіло ще не впізнане і лежить у морзі на 
Хорсферрі-роуд, поряд з поліційним відділенням. 
Чорнобіс не став летіти, а пройшовся пішки по нічному 
Лондону, тим паче, що до моргу дороги всього одна 
миля. Морг був закритий, то Чорнобіс пройшов крізь 
стіну та став симпотою заглядати в бокси, поки вона не 
знайшла знайоме тіло.  

Це був Корчун без голови. 
Голову годі шукати, напевне її рознесло на 

шматочки. Трохи пристиджений тим, що не догадався 
шукати Корчуна по всьому Лондону, Чорнобіс пустив 
симпоту у вільне плавання, але ніде не знайшов 
Олександри, Даші чи Мухтара. Чорнобіс здивувався, що 
Корчун був таким необачним та не захистив себе 
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дімензіальною сіточкою, слідів якої на тілі він не 
знайшов. «Напевне, за щось зачепилася та злізла, коли 
його витягали з-під завалу», — догадався Чорнобіс, але 
шукати сіточку не став, бо то вже марна справа. Він 
знову вирішив сходити на місце вибуху, то полетів, щоб 
не втрачати час, бо вже наступав ранок.  

Вибух вщент зруйнував будинок, який він колись 
купив Мухтару, а пошуки будь-якого розтерзаного тіла 
нічого не дали. «Невже вибух так розірвав тіла?» — 
дивувався Чорнобіс та покинув велику купу цегли, яка 
під час вибуху пошкодила і сусідні будинки. Він підійшов 
до Ітон парку та на розі вулиці, яка перетинала парк, 
побачив буля сміттєвих баків якусь диню. Коли Чорнобіс 
придивився, то зрозумів, що це людська голова. «Ось 
куди ділася голова Корчуна!» — подумав Чорнобіс та 
підійшов до неї ззаду, бо збирався підняти голову, котра 
несподівано заворушилася. «Криси гризуть!» — 
догадався Чорнобіс та хотів відомстити цим хижакам, за 
наругу над його слугою, але здивовано побачив, що 
голова стоїть на курячих ногах. 

— Як тебе звати, малий? — спитав Чорнобіс та 
схилився до голови, щоб краще розгледіти. Голова була 
жива і належала Корчуну, що дуже здивувало 
Чорнобіса, а голова відповіла: — Мене звати Папуга. 

«Не дивно, що поїхав головою!» — подумав 
Чорнобіс та роздивлявся опес на обличчі Корчуна.  

— Якщо ти вибрав таке ім’я, то тобі більше личить 
назва «Обскубаний Папуга», — з посмішкою сказав 
Чорнобіс та запропонував: — Мені здається, що тобі 
небезпечно в такому вигляді розгулювати вулицями 
Лондона, тому пропоную тобі пожити у мене, поки ти не 
розберешся зі своїм життям, а воно у тебе аж надто 
цікаве! 

Чорнобіс підняв голову Корчуна на руки та сказав:  
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— Ти не будеш проти, якщо я трошки прикрию 
тебе хусточкою та ми підемо до мене додому? 

Чорнобіс зняв з шиї хустину та прикрив голову 
Корчуна, бо ходити з чужою головою в руках у Лондоні 
не комільфо, а голова Корчуна сказала: — Я не проти, 
якщо ти складеш мені компанію. 

Коли Чорнобіс прийшов до себе додому, він 
випустив Корчуна на долівку і той почав вивчати 
приміщення та всюди сунути носа. Зупинився перед 
каміном, який, як на його розмір, був величезним. 

— Для чого ця кімната? — спитав він у Чорнобіса і 
той з посмішкою відповів: — В ній я спалюю своїх 
ворогів. 

Корчун відбіг від каміна на середину кімнати, а 
Чорнобіс спитав: — Ти пам’ятаєш, як став таким? 

— Я був іншим? — спитав Корчун замість 
відповіді, а Чорнобіс підтвердив: — Так, ти був таким, як 
я. 

Корчун зупинився перед великим дзеркалом в 
якому побачив себе, а позаду – Чорнобіса, та спитав у 
нього: — Хто таке зі мною зробив? 

— Морена каже, що ти сам? — відповів Чорнобіс. 
Корчуну здалося, що він знає це ім’я, але не 

пам’ятає, звідки. Його життя почалося на дереві в Ітон 
парку, як його називав Чорнобіс, а існування до цього 
моменту залишалося темною плямою. Раптом він 
відчув, що у його голову хтось заліз і він кинув погляд на 
Чорнобіса, а той його заспокоїв: — Я спробую дізнатися, 
що з тобою сталося, — після чого Корчун відчував у 
своїй голові лоскотання та став хихотіти, а Чорнобіс 
попросив: — Припини сміятися, бо ти мені заважаєш! 

Після довгого вивчення пам’яті Корчуна, Чорнобіс 
не знайшов там нічого з тих подій, що були раніше, тому 
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залишив його, а піддослідний, від потуг, захотів спати, 
тому закрив очі та присів на паркет, як курка на яйця. 

Снилася йому Морена, така ж Папуга, як він. 
Потім він опинився на ній та щось робив дуже приємне 
для себе. Те приємне він відчував поміж ніг. Від відчуття 
екстазу Папуга засмикався та повалився на одне вухо, а 
його ноги в повітрі дриґалися, наче він об щось 
упирався.  

Що дивно, при погляді на ноги Корчуна, в голові 
Чорнобіса чомусь виникли ноги Морени і ця 
недоречність аж збентежила його. Він відігнав думки про 
Морену та дивився на судоми Корчуна. Виникла думка, 
чи просто його приспати, щоб не мучився, чи якось 
використати його інвалідність. Ніякого застосування 
голові на воронячих ногах він не знайшов, тому закрив 
очі й сам задрімав. На відміну від Корчуна йому снилася 
Олександра, яка горіла в комині, а він з пляшки хлюпав 
на неї бензин. 

*** 

Морена була задоволена тим, що обдурила 
Чорнобіса, хоча мало не спалилася, бо дімензіальна 
сіточка Корчуна, одягнена зверху, не дотягувалася до 
ніг. Чорнобіс помітив її особливість, добре, що не став 
докопуватися, бо тоді Морені настав би кінець. Все, що 
вона дізналася про себе, коли забралась у голову 
Корчуна, не пояснювало її вразливість перед 
Чорнобісом, то Морена, поки мала час, хотіла розгадати 
цю таємницю. Якби не ця вразливість, то у неї така ж 
сила, як у Чорнобіса і ще невідомо, хто вижив би при 
чеснім двобої. Правда, ні вона, ні Чорнобіс чесністю 
ніколи не користувалися, але то вже вторинне, головне, 
дізнатися, яким способом Чорнобіс позбавляє її волі. 
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Тому вона нікуди не полетіла, а на свою 
дімензіальну сіточку одягла сіточку Корчуна, з якої 
стерла свій байдужий образ, але не могла змінити її 
розміри, та стала анонімною для Чорнобіса. Досить 
скоро сіточка Корчуна підлаштується під її розмір та 
стане її запасною, тоді можливо, одягнена зверху, вона 
знизить її вразливість перед Чорнобісом, але 
випробовувати свою долю зараз Морена не збиралася. 

Вона наглядала за будинком Чорнобіса, хоча не 
посилала туди свої симпоти, бо Чорнобіс хитрий та 
підступний ворог, то не треба даремно його турбувати. 
Через деякий час, коли вона вже не чекала, з дому 
вийшов Чорнобіс та попрямував пішки в сторону 
будинку Мухтара. Морена рухалася за ним далеко 
позаду, щоб не викликати бодай яку підозру. Місце 
вибуху було огороджене і Чорнобіс про щось питав 
поліціянта, а потім повернувся та пішов у її сторону, то 
Морена мало не спалилася та встигла сховатися, коли 
перебралася через огорожу Ітон парку. 

— Біль! Воля! Будинок! Радість! Щастя! — 
повторював хтось на дереві й Морена підняла голову 
вгору, щоб побачити людину, яка це говорила, але в 
темноті нічого не розгледіла. Тим часом незнайомець 
став кричати на всю вулицю: «Говорити! Лікувати! Біль!» 
— а якийсь чоловік в будинку напроти відкрив вікно та 
крикнув: — Шановні сусіди! Хто випустив папугу у парк? 

«Так ось воно що!» — засміялася Морена, а 
папуга повторив за чоловіком: — Я Папуга! Я Папуга! 

Тим часом Чорнобіс відійшов уже далеко і Морена 
мало його не загубила та догнала аж на Хорсферрі-
роуд, де Чорнобіс через стіну зайшов у приміщення 
моргу. Що він там робив – невідомо, але, коли вийшов, 
знову повернувся до будинку Мухтара. На цей раз він 
сам щось шукав на купі цегли, що залишилася від 
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будинку. Вже світало і Чорнобіс, після пошуків на руїнах 
будинку, пішов у сторону Ітон парку, а на розі вулиці 
Бельгрейв зупинився та став говорити сам з собою, 
після чого нахилився та щось підняв. Коли Морена 
придивилася, то з жахом побачила голову Корчуна в 
його руках. Чорнобіс зняв з шиї хустину та загорнув у неї 
голову Корчуна, а потім пішов у сторону свого будинку. 
«Навіщо йому мертва голова Корчуна?» — не розуміла 
Морена, а коли Чорнобіс зайшов у дім, то прокралася до 
вікна та заглянула в нього. 

Те, що вона побачила, нажахало її ще більше: 
голова Корчуна стояла на курячих ніжках та про щось 
говорила. «Він живий та розкаже Чорнобісу, що це я 
його вбила!» — мало не знепритомніла Морена та 
заклякла на місці, а потім, коли трохи отямилася, 
прожогом полетіла в Краків. 

*** 

Як тільки Даша покинула квартиру Тараса через 
балконні двері, Іджі шарпнувся за неї, але йому на плече 
опустилася рука. Іджі повернувся та побачив Маріко, яка 
сказала: — Якщо хочеш їй допомогти – приглядай 
таємно, як і до цього, бо вона, щоб врятувати 
Олександру, може зробити якусь дурницю. 

— Добре, Маріко, — сказав Іджі та, вже нічим не 
стриманий, пройшов скрізь скляні балконні двері, а вже 
далі поспішив, бо Даша могла втекти далеко. Він тільки 
наблизив свою симпоту до неї та відразу забрав назад, 
а свою дімензіальну сіточку замкнув, щоб його не 
виявили. Він користувався тільки інфрачервоним зором 
та рухався за світлою плямою попереду та, навіть, не 
дивився вниз. Попри це, коли вони летіли над великим 
містом, світло від нього було не гіршим орієнтиром і Іджі 
знав, що це Житомир. Потім летіли над темною землею, 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

215 

і тільки деінде, в якомусь селі, яскраво горіли ліхтарі на 
вулицях. Іджі без труднощів тримав слід за Дашею та 
подумав, що якби він був ворогом, то міг легко їх 
відстежити. Він мимоволі оглянувся, але симпоти, кинуті 
назад, нікого не виявили. 

Вже під ранок вони опинилися у Львові й Іджі 
побачив, як Даша підтягнула до себе пляшку вина, яка 
бовталося позаду неї. Добре, що перші промені сонця 
засліпили Даші очі, то вона не побачила Іджі. Вона 
ковтнула з пляшки та швидко полетіла вперед, а Іджі, від 
обережності, трошки відстав від неї, тому, коли Даша 
пірнула вниз у Кракові, Іджі її мало не загубив. Він 
приземлився у Краківських Плантах та відразу вирушив 
на Ринкову площу, бо, напевне, Даша шукає Змору, але 
за якою потребою, Іджі не здогадувався. Правда, він 
помилився, бо побачив Дашу саму, коли вона прямувала 
до церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Даша задерла 
голову вгору та на щось витріщилася, а Іджі теж задер 
голову, але нічого дивного не побачив. Тим часом Даша 
завернула у якийсь провулок, а коли Іджі туди обережно 
заглянув, то нікого не побачив. 

Раптом нагорі щось рвонуло й Іджі мимоволі 
задер голову. Зверху летіло дерево та покручений і 
рваний листовий метал. 

— Це вже другий раз за цю неділю, — сказала 
якась тітка поруч і Іджі зовсім поряд помітив Дашу. 
«Добре, що жива!» — подумав Іджі та зрозумів слова 
тітки Маріко, сказані йому на прощання. «Дійсно, за 
Дашею треба наглядати!» — подумав він та став 
триматися майже поруч з нею. Даша щось тримала в 
руках, а коли Іджі придивився, то зрозумів, що це якась 
записка. «Хто її написав? І кому вона адресована?» — 
подумав Іджі, а Даша здивовано дивилася кудись у 
сторону. Іджі теж туди глянув та теж здивувався, бо 



Реплікація сьома. Корчун 
 

216 

побачив очі поверх медичної маски, які нагадали про 
одну особу з минулого. Відразу виникло запитання, що 
вона тут робить, але відповіді Іджі не отримав, бо Даша 
швидко почимчикувала у тінь дерев парку Краківські 
Планти, а коли Іджі побіг за нею, то побачив, що вона 
вже злетіла. Іджі не став чекати, а злетів за нею, але, 
при світлі сонця, тримався від неї вище, під хмарами. 

Вони минули Чехію, потім гори Німеччини, далі 
Бельгію, а коли опинилися над Ла-Маншем, то вже 
зрозуміло, що Даша летить в Англію. Вона трималася 
річища Темзи й не покинула його, коли залетіла у 
Лондон, а біля садів Ранеля повернула направо та 
приземлилася в Ітон Сквері. Іджі приземлився на іншій 
ділянці Ітон скверу та побачив, що вона кудись прямує 
пішки. Коло одного будинку Даша зупинилася, а потім 
пройшла стіну та зникла всередині дому. 

Іджі хотів прямувати за нею, але, несподівано, 
побачив, як біля будинку приземлився якийсь чолов’яга 
та кинув щось у вікно, після чого здійнявся в повітря. 
Краєм ока Іджі побачив, що вгорі на нього чекала ще 
якась жіноча особа, але в цей час пролунав вибух і дім, 
разом з вогнем та димом, полетів вгору. Іджі аж 
заціпило, бо загинула Даша, а можливо, що в домі був 
ще хтось. В цей час у повітрі теж відбувалася драма, бо 
особа, що чекала терориста, щось сказала та 
несподівано махнула рукою. Голова терориста відлетіла 
вниз, а труп підхопила вбивця. Вона щось зняла з нього, 
напевне, дімензіальну сіточку, а потім відпустила труп і 
він гепнувся на розі вулиці. Куди ділася голова 
терориста, Іджі не помітив, бо спостерігав за вбивцею, 
яка полетіла кудись вздовж вулиці. Біля одного дому 
вона зупинилася та пройшла крізь стіну. Вже був пізній 
вечір і Іджі припав до єдиного вікна, з якого лилося 
світло та побачив убивцю, яка здалася йому дуже 
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знайомою. Вона схилила голову та щось казала 
неприємному типу, котрий сидів у широкому кріслі. Після 
короткої бесіди, вбивця пішла до вхідних дверей і Іджі 
миттю опинився в тіні на іншій стороні вулиці. Вбивця 
вийшов, як і зайшов – через стіну, але не пішов деінде, а 
теж перебрався на іншу сторону вулиці та став 
спостерігати за домом неприємного типа. 

Чекання тривало досить довго й Іджі вже думав, 
що вбивця заснула, але коли з дому вийшов неприємний 
тип, то вона слідкувала за ним ззаду. Іджі йшов за ними 
та побачив, що неприємний тип рухається в сторону 
зруйнованого дому. Місце вибуху огородили поліціянти і 
неприємний тип про щось їх розпитував, а потім 
почимчикував у сторону вулиці Вікторія. Іджі не випускав 
із виду даму вбивцю, а неприємний тип вуличками 
дійшов до моргу на Хорсферрі-роуд, поряд з поліційним 
відділенням. Неприємний тип проник у морг через стіну і 
що там робив – невідомо, але, коли вийшов, знову 
повернувся до місця вибуху.  

Іджі мало не спалився, бо дама вже йшла назад і 
добре, що не повернула голову у бічну вуличку, де він 
сховався. Коли прийшли до зруйнованого будинку, 
неприємний тип довго копирсався на руїнах, а потім 
пішов у сторону свого дому. Вже світало, коли на розі 
вулиці він спинився біля сміттєвих баків та підійняв щось 
кругле, яке прикрив хустинкою з шиї, а потім, розмовляв 
сам з собою та пішов додому. Коли неприємний тип 
зайшов у свій дім, дама вбивця припала до вікна, а 
потім, чимось налякана, злетіла та подалася кудись на 
схід. Іджі не втримався та заглянув у вікно. 

Те, що Іджі побачив, його теж здивувало, бо 
голова терориста з курячими ніжками, яка щось розказує 
неприємному типу – ще те видовище!  
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Іджі покинув дім неприємного типа та пішов на 
руїни будинку, де пустив свої симпоти та довго вивчав 
місце злочину, але будь-яких слідів Даші він не знайшов. 
Іджі, чомусь, подумав про Маріко та її слова» «Якщо 
хочеш їй допомогти – приглядай таємно, як і до цього, 
бо вона, щоб врятувати Олександру, може зробити 
якусь дурницю». Приглядати він приглядав, але це не 
допомогло Даші, бо вона кудись зникла і, навіть, не 
залишила сліду. «Куди можна зникнути в будівлі, коли 
вона через мить перетвориться на руїни?» — спитав 
Іджі себе та радісно подумав: «Підвал!» — а коли став 
гарячково його шукати, то нічого не знайшов, хіба що 
купу кісток під землею, які усівали увесь простір 
довкола. Іджі не став розбиратися, звідки вони з’явилися 
та занурюватися в історичні реалії, хоча сама думка про 
минуле надихнула його на шлях до істини. 

Він оглянувся, чи бачить хтось його зараз, а коли 
помітив декілька роззяв, які теж роздивлялися руїни, то 
зайшов трохи далі до стіни, що залишилася, а вже там 
зняв дімензіальну сіточку, перевернув її та натягнув на 
себе. Відразу час пішов назад і Іджі, невидимий нікому, 
спостерігав, як знову настав ранок, потім опустилася ніч 
та побачив, як неприємний тип копирсався на руїнах, а 
далі була поліція та знову неприємний тип, який 
розпитував про когось. Оскільки вони говорили 
навиворіт, то Іджі пристосувався та дізнався, що мова 
йде про якогось Корчуна. «Корчун – це терорист!» — 
догадався Іджі та діждався, коли після ночі настав вечір 
вчорашнього дня. Потім побачив вбивцю Корчуна та 
дізнався, що її звуть Морена, а неприємний тип, то 
Чорнобіс. Видно, що ця зграя полює на Дашу, але з якої 
причини – невідомо. Іджі здалося, що він знає цих 
персонажів, але ніяк не міг зрозуміти – звідки! Він 
приготувався спостерігати, що буде далі.  
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Вибух не зробив Іджі ніякої шкоди, але він відразу 
опинився всередині будівлі та побачив, що це кухня. 
Даша стояла біля дверей, Мухтар та Олександра 
знаходилися біля неї, а ще один Мухтар та Олександра 
сиділи за столом та про щось жваво розмовляли мовою 
навиворіт. Що дивно, Олександра називала Мухтара 
Птахом, а він її – Роксана. 

«Що за дивина? Хто такі ці двійники?» — подумав 
Іджі, а Даша, що стояла біля дверей, спитала його:  

— Що ти тут робиш? 
— Мені цікаво знати, хто ці люди, що сидять за 

столом? — спитав Іджі, а ті особи, що сиділи за столом 
та були схожі на Олександру та Мухтара, не звертали на 
сказані Іджі слова, наче його не бачили та не чули. 

— Це Олександра та Мухтар, — відповіла Даша, а 
Іджі знову показав на Олександру та Мухтара, що 
стояли поряд та спитав: — А це тоді хто? 

— Я Роксана, а він Птах, — сказала Олександра, 
а Іджі нагадав: — Ті, що сидять за столом, теж вважають 
себе Роксаною та Птахом. 

— Хто ви такі та що робите в нашому домі? — 
спитала Роксана. 

— Я Іджі, твій друг, а це твоя сестра, Даша, — 
нагадав Іджі, але Роксана-Олександра якось вороже 
подивилася на нього та спитала: — Ви якісь шахраї та 
щось хочете від нас? 

— Дозволь мені розказати історію, а ти вже потім 
будеш робити висновки, — сказала Даша, а Мухтар, 
який називав себе Птахом, відповів: — Дайте нам спокій, 
будь ласка! Ми, якось, розберемося самі. 

— То я вам нагадаю, що ваш дім зруйнований 
вибухом, а ви, разом зі мною, рухаєтесь у минуле, бо 
якби я вас не забрала, то велика ймовірність того, що ви 
могли загинути, — пояснила Даша. 
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Мухтар, він же Птах, був трохи шокований 
словами Даші, а Олександра сказала: — Я могла сама 
захистити себе та Птаха! 

— Можливо, — погодилася Даша, — але я, про 
всяк випадок, захистила вас своєю дімензіальною 
сіточкою, яку перевернула.  

Тим часом Олександра та Мухтар, що сиділи за 
столом, встали, та задки пішли до дверей, та так само 
задки зникли за ними. 

— Хто нас хотів убити? — спитала Олександра, а 
Іджі відповів: — Підірвав вас Корчун, з ним була Морена, 
яка, після того, як він підірвав дім, відірвала йому 
голову. Все це організував Чорнобіс, а голова Корчуна 
досі жива, правда бігає на курячих ногах. 

— Покажи, — сказала Даша та встромила свої 
симпоти в голову Іджі, який відчув, що Олександра та 
Мухтар теж цим скористалися та шастають в голові, як 
миші. 

— Все, що в тебе голові, це правда? — спитала 
Олександра, а Іджі відповів: — Ми з тобою друзі, а Даша 
твоя сестра, то чого я маю від вас щось ховати. 

— Відкрий мені свою голову, — звернулася 
Олександра до Даші та сіла за стіл, щоб зручніше 
чекати. Олександра вигребла все, що було у неї в 
голові, а потім звернулася до Мухтара: — Тепер ти 
відкрий голову. 

Мухтар почервонів, але зробив те, що просила 
Олександра, а вона, коли закінчила сканувати симпоти 
Мухтара, присіла та спитала: — Чому ти мене називав 
Роксаною? 

— Так ти перший раз назвалась мені в Кембриджі, 
— відповів Мухтар та додав: — А я назвався Птахом. Це 
були самі чарівні дні для нас. Я вважав, що згадка про 
щасливе минуле допоможе тобі відновити душевну 
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рівновагу, тому й забрав до себе додому, якомога далі 
від того, що стало причиною всіх наших нещасть. Але 
нас і тут наздогнали, — закінчив він та скоса глянув на 
Дашу та Іджі, наче це вони принесли біду. 

— За вами стежили, — відповів Іджі, але 
Олександра не звернула на її слова уваги, а спитала у 
Мухтара: — У тебе є якась темна пляма в симпотах, яка 
не відкривається. Що там таке? 

— Я не знаю, — відповів Мухтар, — я відкрив все, 
що можу. І мої почуття до тебе – щирі.  

— Я знаю, — відповіла Олександра та стиснула 
йому руку: — Спасибі тобі за це! 

Олександра глянула на Дашу, яка надіялась на 
те, що всі непорозуміння закінчилися, але її сестра, яка і 
раніше була більш раціональна, чим вона, не висловила 
ніяких думок чи слів, які можна трактувати, як 
спорідненість їх душ. Попри все, Олександра 
промовила: — Я керувала Всесвітом уві сні! 

— Я це бачила, — відповіла Даша, — тому так 
старанно шукала тебе. 

— А Іджі наглядав за тобою, — сказала 
Олександра. 

— Так, спостерігати потайки мені рекомендувала 
тітка Маріко, — відповів Іджі, а Олександра спитала у 
Даші: — Навіщо ми повертаємося у минуле? 

— Ніякої цілі повертатися у минуле нема, — 
сказала Даша, — я машинально перевернула 
дімензіальну сіточку та накрила вас. 

— А навіщо у минуле повертаєшся ти? — спитала 
Олександра в Іджі, а той відповів: — Я не думав, що ви 
потрапили в минуле. Хотів з’ясувати, що трапилося, а 
попав на вас. 

— Тоді нам потрібно зупинитися, бо зайдемо у 
минуле аж надто далеко, а ще гірше, потрапимо у 
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паралельну реальність, — сказала Олександра, а Даша 
повернулася до Іджі та сказала: — На раз, два, три 
перевертаємо сіточку навиворіт. 

Іджі кивнув, а Даша стала рахувати: — Раз... два... 
три.... 

На кухні, де вони знаходилися, нічого не 
змінилося. На вулиці був полудень того ж дня. Даша 
подивилася на всіх та сказала:  

— Якщо ми всі безнапасно вибралися зі 
смертельної пастки, яку нам готували, то слід віддячити 
цим нашим «друзям». 

«Друзі» зірвалося з язика випадково й Даша, 
навіть, здивувалася, що так сказала, але відразу спало 
на думку, що ті, хто на них полюють, добре знають про 
Дашу та Олександру. «Дійсно!» — зраділа Даша та 
додала: — Мені здається, що ті, хто нас хоче вбити, нас 
знають. В кого будуть кандидати на цю «посаду»? 

— Ті, хто це роблять, мають дімензіальну сіточку і 
якби я не знав, що твоя мама вирушила додому, на 
планету Аре, то міг би подумати про неї, — сказав Іджі, а 
Даша, хоча їй не подобалося, що він згадав про її маму, 
мусила згодитися і з цією версією, бо інших не було. Тим 
часом Іджі продовжив: — Ми знаємо, що керує цим 
чоловік, якого вони називають Чорнобіс, від Корчуна 
залишиться одна голова, а жінка, Морена, втече в 
Краків. Це, раптом, не наша знайома, пані Змора? 

— Ні! — не згодилася Даша. — Змора хоч і 
любить гроші, але навіщо їй нас вбивати, коли ми самі 
повернули всім гномам їхні шматочки скрижалі? 

— Слід шукати таких людей, яким ми зробили 
смертельне зло, — сказала Олександра, а Іджі відповів:  

— Ми добряче насолили московітам, то може 
якісь їх друзі-прибульці, що мають дімензіальну сіточку, 
полюють на нас, — а Олександра відразу ж підхопила:  
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— То може це гмани? До речі, ніхто не знає, як 
вони з’явилися на планеті Земля. 

Даша затихла на хвилину та сказала: — Можливо, 
що ти маєш рацію. Всі гмани подалися в Московію та 
розповсюдились аж до самого Владивостоку. 

Симпоти, які відправив Іджі та Олександра, 
підтвердили слова Даші – всі гмани з України втекли в 
Московію! 

— Що ми гадаємо, — сказав Мухтар, який до 
цього мовчав: — Треба спіймати Чорнобіса, Корчуна та 
Морену, а потім їх допитати! 

— Найкраще це зробити в домі Чорнобіса, коли 
він другий раз піде шукати сліди та знайде Корчуна, — 
порадив Іджі, — хоча доведеться чекати до наступного 
ранку.  

Вони розробили детальний план, а перед 
вечором, коли до них мали наскочити Корчун з 
вибухівкою та Морена, вони покинули свою квартиру, 
але утворили замість себе точні копії, на які витратили 
фунта два борошна та дві капустини. Копії Олександри 
та Мухтара сиділи за столом, а копія Даші стояла поряд. 
Олександра та Даша змінили собі зовнішність та стали 
джентльменами, а Мухтар залишився чоловіком, але 
змінив обличчя, а Іджі залишився у своєму вигляді, бо 
вважав, що його ніхто не бачив, хоча Даша наполягала 
на тому, щоб він теж змінився, бо його зовнішність, 
напевне, відома злочинцям. 

Мухтар показав запрошення на чотирьох до Скай 
Гардена – зимового саду на тридцять п’ятому поверсі 
лондонського хмарочоса, а коли Іджі спитав, чому 
запрошення на чотирьох, то Мухтар пояснив, що 
збирався йти з Олександрою та друзями. Оскільки часу 
було вдосталь, то вони пішли пішки через Грін-парк, 
потім через Сент-Джеймський парк, далі по Кінг Чарльз-
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стріт, мимо статуї Роберта Клайва, який відомий в історії 
тільки тим, що бешкетував в Індії, а коли повернувся в 
Англію, то попав під розслідування та скоротив собі віку. 

Тим часом месники дійшли до Темзи та пішли по 
набережній. Мухтар обнімав та цілував Олександру, 
попри її чоловічу зовнішність, чим привертав на себе 
погляди прохожих, які у вечірню пору прогулювалися по 
набережній. Раптом Даша сказала: 

— Дивіться, он там я лечу! 
Дійсно, по фарватеру Темзи вгорі летіла дівчина, 

в якій, якщо добре придивитися, можна впізнати Дашу.  
— Скоро бабахне! — нагадав Іджі, а Мухтар 

сказав: — Пішли скоріше, бо ми трохи запізнюємося. 
Коли вони вже підійшли до Королівського 

коледжу, здалеку гримнув вибух та з’явився дим в 
районі будинку Мухтара.  

— Не шкода? — спитав Іджі, на що Мухтар 
відповів: — Для мене головне, щоб поряд була 
Олександра. Все інше – наживне! 

Вони знов поцілувалися з Олександрою, яка була 
трохи не в собі, напевне від кохання. 

— Хотіла б я, щоб мене хтось так кохав, — 
замріяно сказала Даша. 

— Я люблю вас обох, — нагадав Іджі, а Даша 
відповіла: — Так отож, що обох, а ще будь-яку гарненьку 
дівчинку, яка трапиться у тебе на шляху. 
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Реплікація восьма. Зірнітра 

Поза очі її називали пані Правда та таке ім’я їй не 
подобалося, бо могли б назвати якоюсь її особливою  
рисою характеру, чи якістю, наприклад: Чарівниця, чи 
пані Скромність, Розумниця, чи пані Колючка, а може 
пані Співчуття, чи Потаємність, а ще краще Вірна, бо все 
життя віддала своїй справі. Вона кинула погляд на своє 
Дерево, яке глибоко вкорінилося на цій прекрасній 
землі, а потужні гілки: Люди та Звірі, Минуле та 
Майбутнє, Сусіди та Вороги та ще безліч гілок та гілочок, 
що розрослися у всі сторони, а над ними метушаться 
метелики одноденки, які приносять з усіх країв звістки та 
чіпляють на листочки. Якийсь листочок у той же день 
зав’яне, а якийсь і зимує на Дереві, а є такі, що 
тримаються роками. Це ті, які приносять звістку про 
важливе, чи про Долю відомої особи, чи про чиюсь 
Смерть і вже й поховають небогу, а листочок висить та 
турбує людей, бо залишились темні плями, які не під 
силу розвіяти, навіть, Сонцю. Ті, хто звуть її пані 
Правдою, мабуть, думають, що вона уособлює собою 
правду життя, але вона знає, що правда ніколи не буває 
абсолютною: у неї, як мінімум, дві сторони, а то і більше, 
і кожний вважає свою сторону правду взірцем для 
наслідування, а чужа правда йому нецікава. Пані 
Правда дала їм можливість висловити свою правду, а 
яка із них стане дороговказом в майбутньому, то вже 
воля провидіння, а, можливо, Творця, у якого тих різних 
правд повна торба.  

Пані Правда дивиться на Садівника, який 
обережно торкається стовбура Дерева, а потім, з 
цікавості, заглядає в якийсь листочок, але бачить гострі 
очі пані Правди, тому відразу малює на обличчі 
стурбованість та зосередженість. Пані Правда має 
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віддати йому дерево, щоб Садівник далі його доглядав, 
а вона за ним трохи пригляне та приготується до 
Великої Подорожі на яку її покликали та яку їй не 
минути. Пан Садівник вмілий та розумний, але він не 
знає головного: щоб Дерево стало таким, як зараз, 
треба про нього дбати все життя, та вкласти у нього 
свою Душу. То ж колись вона вирушить у Велику 
Подорож, то її Душа покине дерево, а чи зуміє Садівник 
прищепити свою душу до цієї рослини, то ще питання не 
тільки часу, а і розуміння, чи зростеться. Пан Садівник 
підходить до неї, червоніє та каже: 

— Я повинен вам заплатити, — а пані Правда 
спочатку не розуміє, а потім сміється: — Дерево не 
продається за гроші! 

— Я розумію! — каже пан Садівник та зриває 
листочка, а пані Правда аж кривиться від наруги над її 
дітищем, але Садівник цього не бачить, бо щось пише 
на тому листочку. 

— Це сто мільйонів! — каже він та підморгує пані 
Правді, а вона дивиться на листочок та бачить на ньому 
напис «100 мільйонів». 

— Добре, — каже пані Правда та чіпляє листочок 
назад, на дерево. Садівник ще раз оглядає Дерево та 
перепрошує у пані Правди за те, що сьогодні не може 
його забрати та просить її потримати його до Слушного 
Часу. Пані Правда погоджується та проводжає 
Садівника до дверей та ще біля них вислуховує бідкання 
Садівника, а вже тоді він виходить з квартири. 

Пані Правда полегшено зітхає та радіє, що гість 
пішов, бо можна віддатися своїм думкам та 
приготуватися до нових відвідин, які відбудуться ближче 
до ночі. Ці потаємні відвідини пов’язані з давнім хистом 
пані Олени, бо так насправді її звуть. Той хист вона 
отримала ще в дитинстві, а називався він 
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передбаченням. Так, вона бачила майбутнє людей і 
спочатку ділилася ним без застороги, поки життя не 
навчило, що знання майбутнього може й убити, чи 
покалічити чуже життя. Вона знала це завдяки 
передбаченням свого життя, яке від цього не ставало 
краще, то у пані Олени вже минула цікавість і вона 
давно не заглядала у своє майбутнє життя.  

Сьогодні у неї повинні з’явитися важливі гості, бо 
пані Олена вже здавна затялася ходити з 
передбаченнями до когось у дім. Люди, якщо 
знаходяться не дома, по іншому сприймають свою долю, 
а для пані Олени свій дім, то прихисток. Пані Олена 
пішла на кухню, щоб заварити м’ятний чай, бо він 
найкраще допомагає зрозуміти майбутнє чужої людини.  

 
В цей час на будинок номер 13 по вулиці Івана 

Франка приземлилася якась велика птиця, але в 
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сутінках не розібратися, яка. Якби якийсь прохожий 
присвітив би ліхтариком та залишився живим, то 
розповів би, що на даху приземлився летючий дракон із 
пащею крокодила та склав на спині свої крила. Це, 
мабуть, не здивувало б прохожого, бо напроти цього 
будинку був розташований такий собі заклад під назвою 
«Китайський Привіт», де всякий голодний міг взяти з 
собою щось китайське із їжі. То, мабуть, цей китайський 
дракон прилетів із голодного краю десь у Європі, щоб 
поласувати китайською їжею, чи, ймовірно, з’їсти когось 
з кухарів, бо той не дотримується в чомусь китайських 
традицій та змінює рецепти страв.  

Дракон не став інтригувати та чекати на роззяв та 
витріщак, а досить повільно спустився вниз та проник на 
чийсь балкон, але вже у вигляді такого собі пана у 
чорному крислатому капелюсі та чорному плащі, які 
були в моді у Києві хіба що пару століть назад. Коли 
незнайомець опинився на балконі, то постукав у шибку 
балконних дверей, чим привернув увагу пані Олени. 
Вона відірвала погляд від свого Дерева, яке Садівник 
залишив до Слушного Часу, та побачила за вікном 
незнайомця в чорному, від чого мимоволі здригнулася, 
бо подумала, що до неї завітала Смерть, бо вона аж 
надто довго гралася Правдою. Проте, коли вона 
придивилася, незнайомець нічим не погрожував, а 
навпаки, просив жестами руки, щоб вона відкрила, то 
пані Олена подумала, що напевне у людини щось 
трапилось. Можливо, що цей чоловік втік з балкона 
вище, чи нижче, де живуть сімейні пари, бо його 
застукали, як якогось дон Жуана, а, можливо, це просто 
невдаха-злодюжка, якого застали за роботою. Крім пані 
Смерті, пані Олена нікого не боялася, а брати у квартирі 
у неї нічого, то вона відкрила балконні двері та впустила 
незнайомця у квартиру. 
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— Що ви забули у мене на балконі? — спитала 
вона з посмішкою. 

— Я міг би пройти крізь стіну, чи скляні двері, але 
не бажав вас лякати, — відповів незнайомець, а пані 
Олена спитала: — Як мені вас називати? 

— Називайте мене Зір, — відповів незнайомець, а 
пані Олена відразу спитала: — Що привело вас до мене, 
пане Зір, напевне важливе, якщо вже ви таким 
оригінальним способом потрапили в дім. Мушу 
попередити, що часу у вас замало, бо до мене от-от 
навідаються важливі гості. 

— То я посиджу біля вас, коло вашого дерева та 
послухаю, про що говорять важливі гості, — посміхнувся 
Зір, а пані Олена заперечила: — Якщо вас побачать у 
мене, то найменше, що зроблять із вами, це викинуть у 
вікно. 

— Тоді я посиджу у вас у вигляді сови, — сказав 
Зір, та перетворився на сову, яка всілася на верхівку 
дерева та витріщилася на пані Олену. Не дуже 
здивована таким перетворенням, бо в останній час 
відбувалися і такі казуси, пані Олена зрозуміла, що від 
цього гостя не так легко відцуратися, а на розв'язання 
проблеми вже недостатньо часу, бо трелі дзвінка у 
вхідні двері повідомили про гостей. 

— Мовчки сидіть і не каркайте! — наказала пані 
Олена, бо вирішила підкоритися долі, а сова глянула на 
неї та відповіла: — Сови не каркають, а всім своїм 
виглядом підкреслюють таємничість процесу та 
підіймають вам імідж! 

Пані Олена безпорадно махнула рукою та пішла 
відкривати двері. Спочатку у квартиру зайшов 
неприємний чоловік, напевне із СБУ, якийсь швидко 
оглянув кімнати та понишпорив у всіх кутках, а вже потім 
вийшов, а замість нього зайшли два чоловіка: один 
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низенький та гостроносий з вусами, які йому зовсім не 
йшли, одягнений у військовий кітель крою 17 року 
минулого століття, а другий трохи вищий товстенький 
пан з похмурою та небритою пикою. Гостроносий пан 
розгладив вуса та посміхнувся нещирою посмішкою, 
після чого засунув руку за борт кітеля та повільно 
сказав: — Доброї ночі, мені сказали, що ви інкогніто 
робите передбачення майбутнього. Чи це так? 

— Ні, я нічого не передбачаю, — сказала пані 
Олена, а обличчя вусатого панка аж витягнулося. Пані 
Олена пояснила: — Я розповідаю про те, що бачу на 
картинках в моїй голові. 

— Ці картинки у вигляді акварелі чи написані 
маслом, — поділився вусатий своїми знаннями у царині 
живопису та хотів торкнутися носа сови, щоб упевнитись 
у тому, що це опудало, але птах так не думав, та 
дзьобнув носатого по пальцю. 

— Ці картинки у вигляді долі, — відповіла пані 
Олена, а вусатий гостроносий тип, якому сова та ці 
слова не сподобалися, примружився та з притиском 
сказав: — Одного такого віщуна я у 1940 році відправив 
на Колиму! — він знову примружився та спитав: — То 
що мене чекає в майбутньому? 

— Ваше тіло поховане на дачі Лукошенко під 
Мінськом, — сказала пані Олена, коли глянула на його 
руку, а вусатий сказав: — Тебе таки треба відправити на 
Колиму. 

Раптом пані Олена побачила, як від сови 
потяглася її лапа, яка витягла із грудей вусатого пана 
щось вертляве, та сховала його під собою. Гостроносий 
пан наче прокинувся та здивовано дивився навкруги. 

— Напевне, ви мене пізнали? — спитав він у пані 
Олени, а вона не підняла на нього очей та відповіла, бо 
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все ще тримала його руку: — Ні, я вас не знаю і знати не 
хочу. 

Така відповідь не сподобалася гостроносому пану 
і він мимоволі глянув у дзеркало, що стояло на тумбочці. 
Гостроносий пан повеселішав, коли розглядав себе в 
дзеркалі, та сказав: — Зрозуміло, хто ж мене пізнає з 
вусами. Який дурник порадив мені їх носити? — спитав 
він у вгодованого пана, який теж був здивований 
поведінкою гостроносого пана та відповів йому: — Ти 
сам їх захотів, Володимир Потапович, та нерідко питав, 
чи схожий ти на Сталіна. 

— На Сталіна? — здивувався Володимир 
Потапович та додав: — Я волів би бути Наполеоном, бо 
зіграв його у кіно, а Сталіна я ще не грав! 

— То що ми тут робимо? — спитав Володимир 
Потапович, як називав його товстун, який відповів: — Ти 
хотів дізнатися про свою долю! 

— То що ви мені скажете? — спитав Володимир 
Потапович у пані Олени. 

— Ви помрете у скляній труні, — здивовано 
відповіла пані Олена, бо хвилину назад бачила зовсім 
інше. 

— Зі скляним верхом? — радісно перепитав 
Володимир Потапович, немов померти під склом – то 
його мрія.  

— Так, — підтвердила пані Олена, хоча бачила 
мертвого гостроносого пана за склом, але чи то була 
труна, чи якийсь мавзолей, чи якась будівля, вона не 
розгледіла. 

— А як же доля країни після мене? — спитав 
гостроносий панок, а пані Олена відповіла: — Після вас 
вона розквітне! 
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Напевне, слова пані Олени не сподобалися 
гостроносому, бо він глянув на неї, наче на ворога 
народу та спитав: — Вас підіслав до мене Порощенко? 

— Ні, — відповіла пані Олена, а товстенький пан 
сунув їй в руки тоненький конверт та нагадав: — Про це 
нікому нічого. 

Пані Олена кивнула, а Володимир Потапович, 
який розглядав її Дерево, спитав: — Ви вирощуєте 
дерево дома?  

— Так, — відповіла пані Олена, а Володимир 
Потапович сказав товстуну: — Нагадай мені, ми повинні 
посадити мільярд дерев! Це буде наша Зелена 
Ініціатива. 

— Щоб посадити мільярд дерев, доведеться 
освоїти Антарктиду, — нагадав товстун, а Володимир 
Потапович замріяно сказав: — І на Марсі будуть цвісти 
зелені дерева. Треба запросити в Україну містера 
Маска. Хай сіє на Марсі добре і вічне. Дерево! 

«Чистий Буратіно!» — подумала пані Олена, а 
коли за гостями закрилися двері, вона полегшено 
зітхнула, а сова витягла з-під себе якусь сіру живу 
ганчірку, яка сіпалася у всі боки та сказала:  

— Про це нікому нічого! 
Пані Олена звично кивнула, хоча вважала за 

краще не тримати в собі чужі секрети, а сова 
перетворилася на пана Зіра та пішла надвір прямо 
через стіну. Пані Олена не полінувалася та вибігла на 
балкон. Через скляні вікна вона побачила в небі 
дракона, який пару раз змахнув крилами та полетів 
угору, до Ярославового Валу. 

Пані Олена відкрила конверта, якого їй сунув у 
руку товстенький добродій та витягла з нього зелену 
листівку з фото президента та написом: 

«Дякуємо за підтримку!» 
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«Шахраї!» — подумала пані Олена, але не стала 
бідкатися та хвилюватися, бо якщо на таке звертати 
увагу, то життя закінчиться досить швидко. 

*** 

Нове Зерно так гарно прилаштувався в Кремлі, 
що, навіть, пару раз вступав у суперечку зі Спільним 
Розумом гманів, а один раз виявився правим і Спільний 
Розум з ним погодився. Звичайно, Нове Зерно не став 
розумнішим Спільного Розуму, а просто краще знав 
народ, яким керував у вигляді мертвого двійника 
Плутіна, хоча від двійника залишилася тільки одна 
назва, бо його давно замінили мордифікованими тілами 
гманів. Величезна країна, наповнена невичерпними 
ресурсами, дозволяла гманам плодитися та поступово й 
тихенько заміняти собою місцевих людей. Правда, не 
обійшлося без ексцесів: гман Товстий Стовбур, який 
давно мітив на місце Нового Зерна та був відправлений 
аж у Хабаровський край, замутив там заворушення, а 
взяв собі ім’я Сергій Фургал, то Нове Зерно показав 
йому, де раки зимують, та закрив на Луб’янці, щоб не 
рипався.  

Було ще одне, що трохи заважало гманам 
спокійно розмножуватися – дурний попередник, Плутін, 
що вже давно страждав старечим маразмом, 
пересварився із всім світом та налаштував проти себе 
Європу, а гмани, як і китайці, не люблять шуму, а 
роблять свою експансію тихо та послідовно. А ще 
Америка наклала на Московію санкції, які, звичайно, для 
гманів не мають великого значення, а скоріше, 
являються плюсом, бо ізолюють країну від світу та 
дають їм можливість повністю завершити знищення 
московітів. З іншої сторони, гмани прийшли на Землю не 
заради якоїсь окремої країни, а щоб загарбати всю 
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планету, тому, можливо, прийдеться воювати, то для 
цього треба мати добру зброю, а санкції затримують 
одержання нових технологій світу. Звичайно, можна 
пригнати сюди якесь прогресивне озброєння із якоїсь 
іншої точки Всесвіту, але це так дорого, що гманам 
планети Земля доведеться платити за це все своє 
життя, а це все одно, що окупація. Тому слід 
покладатися на свої сили. Нове Зерно розраховував на 
переговори з Бабайденом, щоб трохи розрядити 
ситуацію зі Сполученими Штатами Америки, бо вони 
трохи руйнують зв’язки Московії з Європою, якій санкції 
заважають отримувати ресурси з великої північної 
країни.  

В кабінет увійшов Песьков, який вже давно був 
замінений гманами, та сказав на галактичному діалекті: 

— Кореспондент Ен-бі-сі, Кір Сіммонс чекає на вас 
в іншому кабінеті. 

— Добре, я поки подумаю, я себе з ним вести, — 
відповів Нове Зерно теж на галактичному діалекті, щоб 
якийсь випадковий свідок не дізнався про те, що не 
треба. В його оточенні людей вже не залишилося, але 
обережність не завадить. Правда, про те, що йому треба 
подумати, Нове Зерно збрехав, щоб додати собі 
важливості перед іншими гманами та доводити їм про 
свою особливість. 

Раптом, прямо зі стіни вийшла людина і Нове 
Зерно мало не всрався, бо був у цю мить безпечним. Він 
впізнав людину – це був Не Важливо, від якого відразу 
несло загрозою. Так і сталося, бо через мить душа 
Нового Зерна та душі мордифікованих тіл гманів, з яких 
складалося тіло Плутіна, були витягнуті та закинуті у 
дерев’яний позолочений герб на стіні за кріслом 
президента. В тому гербі вони були безсилі, бо мертве 
не ворушиться, то треба тільки чекати, що хтось 
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допоможе. Тим часом Не Важливо витягнув срібний 
портсигар із внутрішньої кишені, відкрив його та щось 
взяв із нього, після чого сунув у мертве тіло Плутіна. 
Через декілька секунд тіло Плутіна, склеєне із гманів, 
засіпалося у різні сторони та мало не звалилося з 
крісла, а потім відкрилися очі, які ошаліло дивилися на 
світ, а голова стала крутитися у різні сторони, як на 
шарнірах. 

— Коба, отямся, тобі потрібно зустрітися з 
кореспондентом Ен-бі-сі, Кіром Сіммонсом, якого 
Бабайден послав озвучити свої претензії, — сказав Не 
Важливо, а Плутін спитав: — Хто я? 

— Не важливо, хто ти, важливо, що ти в тілі 
Плутіна та керуєш Московією, — сказав Не Важливо та 
додав: — З моєю допомогою, звичайно! 

— А де Плутін? — спитав Коба, на що Не 
Важливо відповів: — Там, де будеш ти, якщо не станеш 
мене слухати. 

Несподівано для себе Коба відчув, що йому в 
голову бухнули купу інформації й він здивовано глянув 
на Не Важливо, а той пояснив: — Це питання, які 
задасть журналіст Ен-бі-сі, Кір Сіммонс, та відповіді на 
них. Можеш сказати щось від себе. 

Коба прогнав думки, що йому вклали у голову, та 
зрозумів, що цей Не Важливо дуже розумна людина, а 
ставати його ворогом зовсім не варто, тому старанно 
пройшовся по всім питанням. 

— Тримайся впевнено, у тебе набагато більше 
досвіду, ніж у цього кореспондента, — пояснив Не 
Важливо, а Коба подумав, що такого б помічника він 
залюбки залишив би назавжди. 

— Ні, я тут тільки для того, щоб ввести тебе у курс 
діла, далі будеш працювати сам. До речі: всі люди, що 
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тебе оточують, це гмани, іншопланетні тварюки, — 
сказав Не Важливо. 

— Що я маю з ними робити? — спитав Коба, а Не 
Важливо відповів: — Ти з ними нічого не зробиш, 
знищити їх можу тільки я, але хай поки живуть. Якщо 
тобі щось буде треба від мене, досить про це подумати, 
то я буду знати. 

Інтерв’ю з кореспондентом почалося з того, що Кір 
Сіммонс агресивно звинуватив Московію в тому, що 
вона передає новітні супутникові технології Ірану, потім 
обізвав Плутіна, як Бабайден, диктатором, а вже далі 
торкнувся продовження договору по скороченню 
стратегічних наступальних озброєнь. Коба спокійно 
відшив кореспондента по перших питаннях та 
підтвердив, що бажає переговорити з Бабайденом про 
скорочення стратегічного озброєння.  

Потім кореспондент спитав про відносини з 
Бабайденом та нагадав Кобі, що американський 
президент колись заглянув Плутіну в очі та не побачив 
там душі. Коба посміхнувся та пожартував: 

— Душу підвладна тільки Богу, тому хай Бабайден 
сходить до церкви! 

Далі кореспондент агресивно звинуватив Кобу у 
кібератаках, а оскільки він це точно не робив, то з 
чистим серцем весело відповів: — На такі бездоказові 
звинувачення можете скаржитися до Міжнародної ліги 
сексуальних реформ.  

Нове питання кореспондента стосувалося прав 
людини та опозиції, яку влада Московії систематично 
знищує: — Ось, будь ласка, список імен, — гарячкував 
кореспондент: — Анна Політковська застрелена, 
Литвиненко отруєний полонієм, Сергій Магнітський, 
імовірно побитий, помер у в'язниці, Борис Нємцов в 
декількох метрах від Кремля застрелений на смерть, 
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Михайло Лесин помер від фізичних каліцтв у 
Вашингтоні. А тепер Навальний, спочатку отруєний, а 
потім відправлений у в’язницю! Це все Ваші жертви! 

— У нас немає такої звички когось вбивати. Мені 
не хочеться здаватися грубим, але у Вас, мабуть, якесь 
нетравлення шлунка, тільки словесне, — сердито 
відповів Коба за Плутіна. 

— Добре, зміню Вам тему, — сказав 
кореспондент, — Україна – ваш сусід. Раніше, на 
початку цього року, ЄС заявляв, що було велике 
скупчення збройних сил, військовослужбовців Московії 
на кордоні з Україною. У чому була причина? Для чого 
це було зроблено? 

Коба швидко перевів розмову про НАТО біля 
кордонів Московії, а вже потім вони заговорили про 
Китай. Коба нагадав: — Перше, що хочу сказати, – 
китайці нам друзі, а по друге економіка Китаю стала 
більше економіки США!  

Кореспондент щось розказував про уйгурів, які 
сидять у концтаборах Китаю, на що Коба відповів: 

— Ми бачимо спроби американців зруйнувати 
відносини між Московією та Китаєм, ми бачимо це у 
практичній політиці. І Ваші питання теж пов'язані з цим. 

— Ви відокремлюєтесь від космічної програми 
США та йдете в сторону Китаю? 

— Ні, чому? Ми готові працювати зі Штатами в 
космосі, але це не означає, що ми повинні локалізувати 
свою роботу тільки з США. Ми з Китаєм працюємо і 
будемо працювати далі. Це стосується самого різного 
роду програм, в тому числі з вивчення далекого космосу. 
По-моєму, тут один позитив. Я тут, чесно кажучи, навіть 
не бачу ніякої суперечності. 

Кореспондент пройшовся по Сирії, але Коба легко 
його зупинив: — Ми підтримуємо Президента Асада, а 
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будь-який інший варіант – це підрив суверенітету 
Сирійської Арабської Республіки, ось і все. 

— Спасибі велике за Ваш час, пане Президенте. 
Я знаю, що і так вже затягнулася інтерв'ю. Дякую за 
дуже цікаву розмову, — з кислою міною сказав 
кореспондент та змився з кімнати, а Коба спитав у Не 
Важливо: — Як інтерв’ю? 

— Краще, ніж я чекав, — відповів Не Важливо, а 
Коба аж загордився, бо коли виступав зі своєю 
доповіддю у Києві, то не мав такого успіху, як він сам 
вважав. Правда, що робити з Україною у своїй новій 
іпостасі, він ще не знав. 

— Тільки у мене, чогось, ноги сіпалися, — 
пожалівся Коба, на що Не Важливо відповів: — Це з 
незвички, потім тіло пристосується. 

В кабінет заглянув Песьков, який побачив Не 
Важливо та остовпів, а Не Важливо сказав йому:  

— Залишайся тут, а ми полетіли в Женеву! 
Після чого взяв Плутіна під ручку та повів його до 

ліфта, бо по сходинках той навряд чи спуститься до 
автомобіля. Песьков в цей час ходив по кабінету 
президента та кликав Нове Зерно, бо, як він помітив, в 
тілі Плутіна його не було. Після того, як він пошукав 
унизу, Песьков заліз на президентське крісло та став 
нишпорити поглядом по стелі та, навіть, торкнувся 
рукою позолоченого герба, але не чув голосу Нового 
Зерна, хоча він щосили волав у тілі двоголової 
дерев’яної курки на гербу, та марно. Песьков присів на 
крісло президента і воно здалося йому зробленим якраз 
для нього. 

«Я не гірше нього можу керувати Московією!» — 
подумав Песьков та повідомив Спільному Розуму, що 
Нове Зерно покинув свій пост та зник у невідомому 
напрямі. Через пару хвилин він почув запитання 
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Спільного Розуму: «Хто знаходиться у тілі Плутіна?» — 
на що отримав вичерпну відповідь Песькова: «Не знаю!» 
Після пів години очікування Песьков почув 
розпорядження від Спільного Розуму, який наказав: «Не 
покидай крісло президента!» — тому прилаштувався 
зручніше та заснув.  

В цей час Плутін сидів у своєму літаку та сьорбав 
грузинський коньяк з келиха, а глава МЗС Московії, 
Сергій Лавруха, якому Спільний Розум дав завдання 
дізнатися, хто знаходиться в тілі Плутіна, підійшов до 
нього та тримав у руці склянку молока, бо гмани 
алкоголь не п’ють, та спитав: — Володимир 
Володимирович, я не пізнаю вас у гримі, хто ви?  

— На Колиму захотів? — спитав Плутін та зробив 
на обличчі таку кислу міну, що молоко у склянці Лаврухи 
відразу скисло. Лавруха невдоволено відійшов та 
сьорбав кисляк, у який перетворилося молоко, а 
Спільному Розуму передав: «В тілі Плутіна знаходиться 
ворожа нам структура!» Потім глянув на Не Важливо, 
який сидів поряд з Плутіним, та додав: «Президентом 
опікується Не Важливо!» 

Песьков, який дрімав у кріслі, отримав удар від 
Спільного Розуму та грізне зауваження: «Ти спиш в той 
час, коли повинен бути біля Плутіна, тому переведений 
у нижчий сорт людей – робітники! Негайно їдь на гуртову 
овочеву базу на МКАДі у Реутові!» 

Доля гмана Песькова більше нікого не цікавила, 
бо одна зі стюардес в літаку, по розпорядженню 
Спільного Розуму стала новим Песьковим та підійшла 
до Плутіна та, по звичці, вихляла своєю сракою, що не 
дуже сподобалось Кобі, який, з допомогою Не Важливо, 
вже освоївся з роллю Плутіна та спитав:  

— Песьков, ти став геєм? 
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Колишня стюардеса ще не ввійшла у роль, 
шкірилася на Плутіна та показувала сорок зубів, які ніяка 
генетика не змогла перетворити у тридцять два.  

— Ну ти й дурепа! — сказав Коба, а Не Важливо 
його заспокоїв: — Я буду за Песькова. 

Він відразу став ще одним Песьковим, а 
стюардеса, що чекала команди Спільного Розуму, 
почула його голос: — Ти, дійсно, дурепа! Йди працювати 
офіціанткою! 

— Стюардеса, принеси мені ще коньяку, — 
зупинив її Коба і стюардеса посміхнулася, кивнула та так 
же звично закрутила сракою, коли пішла. 

Вони прибули в міжнародний аеропорт Женеви, 
де їх уже чекали чорні автомобілі з темними вікнами та 
охороною, хоча Коба нічого не боявся, окрім Не 
Важливо, як його всі називали. Те, що він запросто 
перетворився на Песькова, говорило про його 
іншопланетне походження. Людей Коба вивчив добре, а 
коротке спілкування з іншопланетними істотами 
доводило те, що з ними краще не мати справу.  

Виїхали на велику розвилку і Коба подивився у 
вікно та побачив розмальовану надписами підпірну стіну 
та знову подумав: «Люди скрізь однакові, що в Києві, що 
в Москві, що в Женеві. Їх легко передбачити, чи 
налякати, чи спровокувати. Вони однаково реагують на 
біль, чи образу, легко зраджують та знаходять для цього 
вагому причину. Їх легко купити благами та просто 
шантажувати, а тих, деяких, котрі не гнуться, легко 
убити, бо завжди знайдуться ті, хто зробить це за гроші, 
чи за чини, чи задля того, щоб вислужитися перед 
керівництвом». 

— Ти правильно міркуєш! — сказав Песьков і Коба 
аж здригнувся, бо забув про звичку іншопланетян 
копирсатися у чужих мізках. 
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— Що я маю сказати Бабайдену? — спитав Коба, 
а Песьков вищирився, аж вуса стали стирчати в боки, як 
у кота, та сказав: — Роби те, що ти завжди робив. 

Коба посміхнувся та знову глянув у вікно. Зліва 
тягнулися багатоповерхові будинки для бідноти, а 
справа, для контрасту, особисті будиночки заможних 
швейцарців. «Отак кругом, бо люди скрізь однакові!» — 
підбив підсумки Коба, а вони вже в’їздили у 
хитросплетіння вуличок Женеви.  

Коба не знав намірів цієї істоти, яка ховається за 
іменем Не Важливо, але розумів, що вони, хоча б 
частково, збігаються з його намірами, які можна 
означити одним словом – влада. Людина, яка хоч одного 
разу скуштує цієї страви, перетворюється на наркомана і 
лише деякі, найбільш виважені та стримані, не 
піддаються на її звабу. Коба знав про себе, що він 
проміняє будь-які гроші та багатства на єдине, що має 
для нього вагу – владу. Таким був Плутін, чи є той же 
Лукошенко, чи Наполеон, чи Гітлер, бо тільки влада дає 
незрівнянне відчуття могутності людині, яка, без цієї 
влади, всього лише купка слизу, який розтопче любий, 
хто більш амбітний, жорстокий та безсердечний. У 
владних людей немає совісті та якихось правил 
поведінки, а є віра у свою всемогутність, яка теж є 
хибним відчуттям, як і всяка віра, бо досить одного 
камінчика, щоб каменепад в одну мить знищив того, хто 
до цієї миті вважав себе недоторканим авторитетом. 
Єдине, що може допомогти такій владній людині, це 
жорстокість до всіх, хто наважується стати поперек 
шляху. 

Коба глянув у вікно, то побачив, що вони в’їздять у 
якийсь парк.  

— Це Ла Гранж, садиба, де будуть проходити 
переговори, — пояснив Песьков. 
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Вони під’їхали до невеликої двоповерхової 
будівлі, яка, крім явної старовини, не так вже й вражала 
своєю вишуканістю, бо Коба бачив на своєму довгому 
шляху і більш знамениті будівлі. «Якийсь сарай!» — 
подумав Коба, а якби знав французьку мову, то зрозумів 
би, що його так і назвали26. Кобу провели до кімнат, де 
вони будуть чекати Бабайдена, і ця обставина трохи 
принижувала статус президента московітів, але що 
вдієш, коли хочеться влади, треба чимось поступатися, 
хоча б своєю гордістю. Коба вийшов надвір, хоча 
охорона цього не схвалювала, але йому було насрати 
на їх думку, бо хотілося подихати свіжим повітрям та 
зібратися думками. Прямо навпроти входу у парку на 
білому постаменті стояла скульптура оголеної жінки, яка 
відставила ногу в сторону та дивилася туди ж, наче 
когось цуралася. Кобу давно не цікавили жіночі форми, 
то ж він ковзнув по ній поглядом  та дивився на зелень у 
парку, яка заспокоювала та скрашувала чекання. 

Несподівано для себе Коба побачив низку 
автомобілів, що під’їздили до будівлі й він подумав, що 
це, навіть, добре, бо він тут, наче господар, який 
приймає гостей. Це додало йому впевненості, а коли з 
автомобіля виліз старезний Бабайден, то Коба пішов 
йому назустріч з посмішкою на обличчі. Він бачив, що 
Бабайдену це не сподобалося, тому Кобі стало ще 
веселіше, а потиснув руку американського президента 
вже зовсім впевнено та рішуче. 

Скульптура «Сільви», яку створила колись  
Маргарита Дюхозаль-Бастіан, надихана однойменною 
оперетою Імре Кальмана, з осудом подивилася на двох 
старців, вже майже не спроможних ходити, яким слід 
подумати про вічне, а не вирішувати майбутнє, в якому 

                                                           
26  La Grange — сарай (французька) 
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їм не жити, а потім знову повернула голову в сторону. 
Це помітив один з охоронців Бабайдена, який підійшов 
до скульптури та, спочатку, постукав по її металевому 
корпусу, а вже потім хотів повернути їй голову, але був 
зупинений окликом у вусі від старшого: «Роберт, 
перестань витріщатися на голу жінку та займи своє 
місце!» «Слухаю, сер!» — відповів Роберт та ще раз 
глянув на скульптуру, а потім подумав: «Здалося!» — та 
побіг стати ближче до президента Бабайдена. 

Що ж стосується переговорів, то вони виявилися 
для Коби зовсім не цікавими, бо Бабайден озвучив те 
саме, що й кореспондент Ен-бі-сі, Кір Сіммонс. 

*** 

Чорнобіс спав неспокійним сном, бо його симпоти 
блукали по світу та вихоплювали чужі думки, які 
зливалися у чудернацький потік відчуттів спотвореного 
світу. Якийсь клоун у клітчастому ковпаку речитативом 
читав йому віршований текст, а його намальована 
посмішка на обличчі не смішила, а жахала: «Хоч ви 
вірите, чи ні, а Мертвячук з Порощенко заробляли на 
війні, вони мені давно не цікаві, пані Наталія, дайте 
мені кави … пан Єрмак прийшов зі мною, будемо 
відверті, при мені він залишиться до моєї смерті … у 
Харкові на постамент тягнуть трунок Жукова, усе 
місто засмерділи, бо то пожива крукова … Меркельс 
Плутіна на саміт ой як забажала, а Європа відмовила, 
над фрау іржала … в Америці паніка, бо побачили НЛО, 
українські вболівальники кажуть, що то Хуйло … у нас 
вакцина ун моменто – сто тисяч отримали дозу, чи 
дісталося президенту – ніхто не знає тую прозу». 

Нав’язливі марення з нелюбої йому країни 
спричинили до того, що він відчув себе оголеним та 
вразливим, а ворожа дійсність пекла його шкіру вогнем. 
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Від цього відчуття Чорнобіс прокинувся у своєму сні та 
потрапив до сну іншого: він знаходився у своїй кімнаті, а 
перед ним стояла жива Олександра та Мухтар позаду, а 
ще Даша. Що цікаво, у цьому сні він не міг нічого 
зробити ненависному образу Олександри, бо був 
скований тілесно, хоча не бачив на собі ані кайданів, ані 
пут. 

— Ти прийшла мене вбити, Олександра? — 
спитав Чорнобіс, щоб оговтатись уві сні та дати відсіч, 
наче насправді вони знаходилися у реальності. 

— Так, убити, бо ти вже багато чого накоїв, — 
сказала Олександра та розглядала обличчя чоловіка, 
яке їй нікого не нагадувало. 

— У цьому сні ти можеш мене вбити, але в 
реальності це тобі не допоможе, бо там тебе вб’ю я, — 
криво посміхався Чорнобіс, а в його очах грали 
презирливі вогники. 

— Якщо для тебе це сон, то ти заснеш навіки, — 
сказала Олександра та додала: — Скажи нам на 
прощання, чому ти нас ненавидиш? 

— Я скажу це тобі, коли настане твоя остання 
хвилина, — сказав Чорнобіс, а Олександра відразу 
відповіла: — Не діждешся! — та махнула синім мечем, 
який нізвідки з’явився у неї в руках. Голова Чорнобіса 
покотилася та опинилася біля Корчуна, який теж 
прокинувся та від страху ніяк не міг стати на свої крукові 
ноги. Олександра підійшла до нього та подивилася 
зверху на дивну голову, а потім спитала: — Що будемо 
робити з цим вилупком? Бо в мене рука не підіймається 
на цю потвору. 

— Хто ти? Не чіпай мене! — вовтузився Корчун та 
продовжував збивати у піну повітря, а Мухтар подивився 
на нього та сказав: — Якщо він розповість про всю їхню 
банду, то можна його помилувати! 
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— Хто ти? Не лізь мені в душу! — як дурний, 
кричав Корчун, а Даша пояснила: — Та він не в собі, 
напевне, здурів від страху! 

— Якщо розповіси, за що ви хотіли нас вбити, то 
ми залишимо тобі життя, — сказала Даша та підняла 
голову Корчуна на стіл. Він, наче, оговтався та сказав 
стомленим голосом: — Чорнобіс примушував нас 
робити ці страшні речі та обіцяв убити, якщо ми це не 
зробимо. 

— Звідки у вас дімензіальні сіточки? — спитала 
Даша, а Корчун відповів: — Їх нам дав Чорнобіс, але 
проти нього ми нічого вдіяти не могли, бо варто було 
йому на нас глянути, як ми втрачали контроль над 
собою. 

— Він щось казав при цьому? — спитала Даша, а 
Корчун побілів та сказав: — Так, він казав «помста»!  

Відразу трапилися дві речі: Корчун засмикався та 
побіг в їх сторону, але завалився на бік, а з його рота 
пішла піна, в цей час Мухтар, який стояв позаду 
Олександри, підхопив її меч та замахнувся на неї.  

Мабуть, убив би, але не встиг, бо відлетів аж до 
стіни, а меч підібрала Даша, яка стала над ним та 
сказала: — Тебе теж прислав Чорнобіс? 

Мухтар очманіло дивився на Дашу та Олександру, 
наче тільки но прокинувся, а те, що він мало не вбив 
Олександру, його нажахало.  

— Не знаю, чому, але, заради твоєї безпеки, я 
повинен триматися від тебе якомога далі, — сказав 
Мухтар, а Олександра, не менше його здивована тим, 
що трапилося, відповіла: — Навпаки, ми повинні 
триматися разом!  

— Не думаю, що це розумно, — сказала Даша, — 
бо досить комусь сказати слово «помста», як Мухтар 
кинеться тебе вбивати. 
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Мухтар, наче пес по команді, кинувся на 
Олександру та хотів її душити, але Даша так гепнула 
його в груди, що він відлетів аж у комин. 

Олександра, яка упевнилася в тому, що Мухтар 
кимось загіпнозований, не згодилася з сестрою та 
сказала: — З нього треба зняти навіювання! 

— Тобі це не вдасться, бо якщо спробуєш це 
зробити, він помре! — сказала Даша. 

— Звідки ти про це знаєш? — спитала 
Олександра, а Даша відповіла: — Я б так зробила, коли 
б когось таким чином використовувала. 

— Оскільки Чорнобіс зруйнував твій будинок, то 
залишайся в його, а з Олександрою, поки що, ти не 
будеш, — сказала Даша та зняла з трупа Чорнобіса 
дімензіальну сіточку, а потім з його голови. 

— Що будемо робити з Корчуном? — спитала 
Олександра, а Даша, яка взяла на себе функцію 
командування, відповіла: — Він сам себе покарав, тому 
хай живе, як хоче! Пішли звідси, — закінчила вона та 
нагадала Мухтару: — Не потрапляй мені на очі, бо я 
відразу тебе вб’ю!  Коли прийде час, ми самі тебе 
знайдемо. 

— А що робити з трупом Чорнобіса? — спитав 
Мухтар, а Даша відповіла: — Спали в комині. 

Коли вони вийшли на вулицю, Олександра якось 
приречено спитала: — Що будемо робити далі? 

Даша, яка співчувала сестрі, якій так не везло з її 
коханим, заспокоїла Олександру: — Нікуди твій Мухтар 
не дінеться. Коли піймаємо всю банду, то займемося 
твоїм принцом та звільнимо його від чар, а зараз летимо 
за Іджі, а то він, замість того, щоб допитати Морену, 
почне з нею крутити роман. 

Даша майже вгадала, бо Іджі, якому поставили 
завдання спіймати Морену, полетів за нею, як тільки 
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вона покинула дім Чорнобіса, але не хапав її відразу, бо 
хотів довідатися, чи є у неї ще якісь спільники. Коли 
вони прилетіли в Краків, він відстежив її до дому, а коли 
Морена пішла на ринок, то таємно супроводжував 
позаду. Коли вона упустила апельсина мимо сумочки, 
Іджі хутко його підхопив та з посмішкою сказав: — Ви 
мало не впустили, — а вона подякувала гарненькому 
пану та обвела його зацікавленим поглядом.  

— Дозвольте, я понесу вашу сумочку, щоб вам 
було зручніше, — сказав Іджі, а Морена посміхнулася, 
чому б і ні, бо молодий пан хоч і нижчий по росту, але їй 
сподобався. Після того, як над нею вчинили наругу 
Чорнобіс та Корчун, вона потребувала людської ласки 
та дружніх відносин. А ще помітила, що у пана такий же 
цікавий малюнок на обличчі, як у неї. 

Після того, як Морена закупилася, то запросила 
Іджі розділити з нею обід, бо вже був полудень, а вона 
ще нічого не їла. Вони зайшли у винну лавку та купили 
вина, а коли прийшли до Морени додому, то Іджі 
допомагав їй готувати салат та яєшню з шинкою. Морені 
все більше подобався Іджі, бо був у міру чемним, не 
нав’язливим та цікавим співбесідником. А коли вони 
закусили та сіли на диван побалакати, то сама мимоволі 
потягнулася до Іджі, а він до неї. 

— Нам краще це зробити в ліжку, — прошепотіла 
Морена, бо вся горіла від наснаги. Іджі, як найкращий 
кавалер, підняв її з дивану та поніс у спальню, а вона 
цілувала йому обличчя та заважала йому нести. 

Жага кохання так розпалила їх, що вони, захекані 
після першого разу, знову злилися в поцілунку та 
здійснили любовну втіху по другому разу, але вже без 
поспіху, бо насолоджувалися тілесним контактом та 
душевною гармонією. Вже після цього, коли вони ледь-
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ледь віддихалися, Морена сказала: — У мене багато 
місця, можеш залишитися, якщо хочеш. 

— Я б залюбки та на жаль, якраз зараз не зможу, 
бо у мене важлива справа, яка потребує всього мене, — 
відповів Іджі, а Морена, трохи цим наїжачена, пустила у 
нього свої симпоти, але зустріла стіну. 

— Ти щось від мене приховуєш? — спитала 
Морена, а Іджі чесно відповів: — Так, приховую, бо це не 
моя таємниця, а від тебе хотів дізнатися про твоїх 
друзів. 

— Ти слідкував за мною! — догадалася Морена, а 
Іджі відповів: — Так! 

— А те, що відбулося у ліжку? — з деякою 
напругою спитала Морена, а Іджі відповів: — Почуття, 
які я до тебе відчуваю, щирі, і в цьому я тебе не 
обманюю. 

— У мене нема друзів ... крім тебе... — додала 
Морена та закінчила відповідь: — Якщо ти питаєш про 
моїх ворогів, то одного я вбила, чи, скоріше, зробила 
калікою за наругу над собою, а другий ще живий. 

— Другий теж мертвий, — відповів Іджі, а Морена 
зацікавлено спитала: — Ти кажеш про Чорнобіса? 

— Так! — відповів Іджі, а Морена спитала: — Кому 
я повинна бути вдячна за це, хоча б мені хотілося вбити 
його своїми руками? 

— Його вбила Олександра! — сказав Іджі, а 
Морена, трохи наполохана, спитала: — Хіба вона не 
загинула разом з Дашею та Мухтаром? 

— Всі вони живі, — відповів Іджі, а Морена 
міркувала, чи не вб’ють і її заодно.  

— Можливо, що вони знайдуть якісь 
пом’якшувальні обставини, щоб тебе не вбивати, — 
сказав Іджі, а Морена відповіла: — Заглянь мені в душу 
та скажи, чи є там щось таке, про що ти говориш. 
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Вона відкрила свої симпоти й Іджі пройшов по всіх 
них, аж до останньої та сказав: — Тебе використали та 
ще й глумилися над твоїм тілом, тому, я думаю, 
Олександра тебе залишить живою. 

— Даремно ти так думаєш! — сказала Даша, коли 
з’явилася зі стіни, а з іншої сторони випливла 
Олександра, в руках якої з’явився меч, що відсвічував 
синім світлом. 

— Чому? — спитав Іджі, а Даша, несподівано для 
нього, сказала: — Помста! 

Морена, яка сиділа на ліжку та підібгала під себе 
ноги, підхопилася та взяла ножиці на тумбочці, а потім 
понеслася в сторону Олександри. Та легко стукнула 
Морену мечем плазом по голові й вона гепнулася на 
килимок біля ліжка. 

— Навіщо ти так з нею? — сказав Іджі та підняв 
Морені голову. На ній, крім гулі, нічого не було й Іджі 
заспокоївся та став її зводити. 

— Ти розумієш, що вона дотепер небезпечна для 
Олександри? — спитала Даша, хоча в її словах було 
дещо особисте: Іджі легко сходився з іншими дівчатами, 
а з Дашею в них залишилися лише дружні відносини. 
Тим часом Морена оговталася та здивовано спитала в 
Іджі: — Що сталося? 

— Вона нічого не пам’ятає, — сказав Іджі, немов 
би це виправдовує Морену. 

— Але добре затямила, що треба убити 
Олександру, — відрізала Даша та запропонувала: — 
Вб’єш її сам, чи це зроблю я? 

— Я не можу її вбити, — відповів Іджі, а Даша 
пильно глянула на нього та з притиском сказала: — Тоді 
я її вб’ю! 

Вона витягла з-за спини меча та підняла вгору, а 
Іджі посірів обличчям та опустив голову. 
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— Я щось стомилася від цього потоку неприємних 
новин, — сказала Олександра, а Морена 
запропонувала: — Поряд є пуста квартира. Візміть ключі 
та відпочиньте, а вже потім вирішуйте долю Іджі. 

— І твою, — сказала Даша та додала: — А ключі 
нам без необхідності, бо ми можемо зайти й без 
запрошення. 

Вона всунула голову в сусідню квартиру та 
найшла її досить затишною, тому потягнула за собою 
Олександру: — Пішли, трохи відпочинемо, бо ці 
перельоти руйнують внутрішній час. 

Вони залишили Іджі з Мореною та перебралися у 
квартиру пані Моніки, яка раптово померла та заповіла 
цю квартиру Морені. Олександра вибрала ліжко, зняла 
туфлі та прямо в одязі завалилася на неї. Даша лягла 
поруч, а оскільки було ще рано для спання, то тихенько 
лежала та дивилася на Олександру, яка, бідненька, 
відразу ж заснула. Даша дивилася на стелю та думала 
про своє, а потім пустила свої симпоти у сусідню 
квартиру та потрапила у якусь темну кімнату, хоча та 
підсвічувалася безліччю мерехтливих світлячків, які 
хвилями колихалися по кімнаті. Коли Даша простягнула 
руку та піймала такий світлячок, то він загорівся ясніше, 
а вона прочитала бліді слова: «Мудра людина уникає 
битви, навіть тоді, коли вона переможе». Вона 
посміхнулася чужій думці та потяглася рукою до іншої, 
яка, при дотику руки, завібрувала та заблимала, як 
люмінесцентна лампа і Даша прочитала: «Якщо ходити 
по колу, то нікуди не дійдеш». Наступна думка сама 
наблизилася до неї: «Дай спокій мутній воді й по часі 
вона стане світлою». Ще одна думка спішила їй 
назустріч та пафосно повідомила: «Сама смертельна 
зброя – це слово!» Якась думка несміло підлетіла збоку 
та підморгнула: «Не намагайся виправити людей, краще 
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шукай тих, хто ще не зіпсований». «Це кімната 
загублених думок, залиш нам свою думку», — почула 
Даша чийсь тихий голосок та посміхнулася, а потім 
подумала вголос: — Слухай чужі думки, а що робити – 
вирішуй сам! 

Її думка відразу злетіла над головою та тріпотіла 
поряд, а Даша спитала: — Чому ж ти не летиш до своїх 
подруг? 

— Я боюсь загубити автора, — відповіла її думка, 
а Даша посміхнулася та відповіла: — Коли слово 
сказане, воно належить всім! 

Сказане нею відразу з’явилося перед очима та 
полетіло поряд, а Даша подумала: «Краще помовчу, а 
то бовкну якусь дурницю, а люди будуть читати та 
сміятися». Варто було їй закінчити думку, як вона 
з’явилася перед нею та ще й у зміненому вигляді: 
«Краще мовчи, якщо хочеш зійти за мудру людину». 

«Де тут вихід?» — подумала Даша та завертіла 
головою у всі сторони, а перед нею виникли нові слова: 
«Вихід там де і вхід!» «Та я сюди не заходила!» — 
обурилася Даша, а перед нею виникла нова блискуча 
відповідь: «Як зайшла, то так і виходь».  

Даша прокинулася. 
Сон, який ще не забувся, змусив Дашу 

замислитися над ним та зрозуміти, до чого він спонукає. 
Поряд тихенько сопіла Олександра і Даша з тихою 
радістю подумала, що любить її та радіє, що вона існує. 
«Це найкращий дарунок для мене!» — подумала вона, а 
в голові відразу з’явилася руда мордяка Туманного Кота. 
«Це він для мене її зробив», — вирішила Даша, хоча 
навряд чи це правда, бо якщо кіт щось і робить, то 
виключно для себе. «Хай там що, а я її люблю!» — 
посміхнулася Даша та побачила, що Олександра 
відкрила очі та дивиться на неї. 
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— Що трапилося? — спитала Олександра, а Даша 
не ховала посмішку та відповіла: — Я тебе люблю! 

Олександра, яка завжди була стримана, 
посміхнулася, обійняла Дашу та сказала: — Я теж тебе 
люблю та довіряю більше, ніж собі! 

Вони взялися за руки та полежали поряд, 
дивилися на пусту стелю, а потім Олександра спитала:  

— То що будемо робити з Іджі та Мореною? 
— Нічого, хай як хочуть, так і живуть, — відповіла 

Даша та додала: — Покинемо їх по англійські – не 
прощаємось! 

Так і зробили! 
Даша, як могла, стримувала політ, бо хотіла, щоб 

сестра трохи забулася, а це найкраще зробити далеко 
від дому. Тому весь час забавляла Олександру 
розповідями про життя на планеті Аре, а коли вони 
минули Ряшів та пролітали над маленьким польським 
містом Ланцуть, Даша сказала:  

— Глянь на отой красивий замок, давай туди 
завітаємо.  

Олександро слухняно спікірувала вниз, у парк біля 
входу у величний замок. Зелена трава та червоно-
фіолетові смужки квітів підкреслювали красоту двох 
фонтанів, а посередині хлопчик осідлав буйного лева та 
гарцював на ньому. Олександрі сподобався цей образ, а 
Даша повела її до обвитого плющем замку. Він колись 
належав польським магнатам: Любомирським та 
Потоцьким, але ці прізвища нічого не говорили 
Олександрі, бо давно канули в лету, а будівлі, в яких 
вони жили, ще й досі стоять та радують очі. Вона, як 
ніхто, знала, що час невблаганний і все стирає за собою. 
Колись і цього замку не стане, а на його місці збудують 
щось нове, яке переживе декілька поколінь людей та 
теж згине. «Нічого вічного немає, то ж і моя любов до 
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Мухтара залишиться в душі, як гіркий спогад та не 
більше», — з деяким сумом подумала вона та стала 
доганяти Дашу, яка зі сміхом кричала їй:  

— Ну, ти й гальмо! 
Вони бродили по старовинному замку 

роздивлялися старі речі, картини, не дуже довго 
затрималися в бібліотеці, де Олександра б зупинилася, 
але Даша витягла її звідти у великий зал з величезними 
люстрами та спитала: — Правда, красиво? 

— Так, — відповіла Олександра та додала: — Але 
я б тут не жила! 

Потім вони потрапили на цілу низку старовинних 
карет, де забралися в одну, з верхом, та тихенько 
сиділи, щоб ніхто не побачив, бо не знали, чи можна це 
робити. А от де Даша затрималася, то це в залі, де була 
зброя. Скло не було перешкодою, щоб не взяти зброю в 
руки, що Даша й зробила, але, коли потримала 
шаблюки, сказала: — Ні, мій меч набагато кращий. 

Вона, навіть, витягла його з-за спини, де він був 
невидимий, та зробила кілька пасів, які помітила строга 
пані, наглядачка в залі, яка сказала: — Негайно 
покладіть на місце! 

— Це моє, — сказала Даша та сховала меча за 
спину, де він зник з очей, а наглядачка довго дивилася 
на неї та на вітражі, де під склом зберігалися шаблюки, 
а потім насупилася та сказала: — Негайно покиньте 
музей! 

Даша та Олександра хутко вискочили надвір та 
сміялися під похмурим поглядом кам’яного сокола, який 
з недовірою дивився на них з високої колони у парку 
перед входом. Даша, раптом, обернулася та сказала 
Олександрі: — Мені здається, що з того дерева біля 
замку за нами хтось спостерігає.  
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Олександра довго нишпорила симпотою біля 
дерева та відповіла: — Тобі, здається, там нікого нема! 

Даша захотіла посперечатися та вже зробила 
кілька кроків в сторону замку, щоб самій перевірити, 
коли Олександра скам’яніла обличчям та зупинилася на 
місці, бо почула: — Роксана – допоможи! 

Даша, яка помітила тривогу на обличчі 
Олександри, стурбовано спитала: — Що трапилося? 

— Мухтар у біді! — сказала Олександра та відразу 
знялася в повітря. 

— Полетіли! — крикнула вона Даші, а та 
зрозуміла, що всі ці відвідини музеїв – коту під хвіст, бо 
так швидко забути Мухтара Олександрі не під силу! 
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Реплікація дев’ята. Плутін 

Коли душа Плутіна отямилася, то побачила, що 
знаходиться в пустій пляшці, яка пливе по річці Москві. 
Звичайно, у Плутіна ніколи не було такого бажання, щоб з 
крісла президента потрапити у воду, але доля така штука, 
що може зробити будь-який виверт, аби тільки довести, 
що вона тут головна. Правда, до цього діла доклав руку 
Нове Зерно, який видудлив пляшку кращого бренді, що 
стояла у кабінеті, а потім витягнув отруєну душу з 
двійника Плутіна, встромив її в пусту пляшку, яку заткнув 
та пожбурив так далеко, що вона впала у Москву ріку. 
Плутін не знав, хто зробив над ним таку наругу, але 
мстива душа сама собі пообіцяла, що кара знайде 
зловмисника, а його смерть буде неминуча. Плутін завжди 
пам’ятав тих Нємцових, Березовських та Новодвірських та 
інших, їх мотиви нашкодити йому, але смачніше за все оте 
задоволення від помсти. Останній отруєний, опозиціонер 
Навальний, насмілився повернутися з-за кордону, то 
тепер сидить в тюрмі та вже ніколи з неї не вийде. 

Помста постою, але пляшка для душі виявилася 
темницею. Чому душа спокійно проходить через стіни, а 
через скло не може – не зрозуміло, але недарма в казках 
красуні сплять в скляних трунах. А ще зараз мода ховати 
померлих від Ковіду у скляній труні, щоб, бува, померла 
душа не вибралася з труни та не інфікувала живих. Диво 
дивне твориться на світі, але Плутіну зараз не до нього, 
бо цю склянку він не зможе здолати.  

І ще одне турбує душу Плутіна, бо вона може 
згоріти від сонячних променів, тому, коли Сонце буде в 
зеніті, то душі потрібно ховатися на дні у тіні скляного 
корка, бо його теж не пройти душі. Добре, що корок дає 
хоч якусь тінь від Сонця!  



Реплікація дев’ята. Плутін 
 

256 

Душа Плутіна глянула на берег та побачила 
іншопланетну тарілку, посаджену на каструлю, а за нею 
ще дві високі сигари скляних будівель та зрозумів, що це 
Міжнародний Дім в Замоскворіччі. «Добре, що ще в 
Москві, то треба якось вибиратися!» — подумала душа 
Плутіна, але розуміла, що без сторонньої допомоги вона 
залишиться в пляшці навік. 

 
Скільки часу вона бовтається у пляшці, душа 

Плутіна не знала, а насправді вона застряла у закутку під 
великим Москворецьким мостом, бо його ремонтували, а 
вже потім, через пару місяців, коли вона вже майже 
отямилася від отрути, її вимило з-під риштувань та 
понесло по річці Москві. 

«Першого, хто витягне мене з пляшки, я нагороджу 
орденом «За заслуги перед Вітчизною» відразу третього 
ступеня», — пообіцяла душа Плутіна та стала чекати. 
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Пляшка бовталася у воді, а час йшов так повільно, що аж 
засвербіла спина, якої не було. Плутін не витримав та 
знову загадав:«Першого, хто витягне мене з пляшки, я 
нагороджу орденом «За заслуги перед Вітчизною» відразу 
другого ступеня». Оскільки нікого не спокусила ця премія, 
душа Плутіна загадала ще: «Першого, хто витягне мене з 
пляшки, я нагороджу орденом «За заслуги перед 
Вітчизною» відразу першого ступеня». 

Час йшов, а ніяка потвора навіть не думала 
тягнутися до пляшки, щоб витягти корок та випустити 
душу на волю. То й не дивно, бо хто ж буде шастати біля 
ріки в таке рання, окрім п’яничок та безхатченків. 

«З першого, хто мене витягне, я вижену душу та 
візьму на потребу його тіло!» — подумав Плутін та 
дивувався, якого біса він перші рази обіцяв якусь 
нагороду! Смерть – не гірша нагорода для людини, бо її 
вже ніхто не буде принижувати, бити, заставляти 
працювати на багатіїв, а ще калічити на війні та помирати 
наглою смертю. То чи не краще випнути душу надвір з 
тіла та хай собі бродить по світу та робить, що хоче. 

Від цих думок душа Плутіна відчула себе майже 
меценатом та трохи загордилася, щоб віддавати такий 
дарунок, як смерть, першому ліпшому перехожому. «Це 
треба заслужити!» — подумав Плутін та побачив, як з 
мосту хтось стрибнув у воду. «Дожене не дожене?» — 
подумала душа Плутіна, бо якраз бовталася біля 
Новоспаського мосту. Те, що летіло зверху, втрапило 
головою поряд, а коли вигулькнуло із води, то схопилося 
за пляшку, як за рятівний круг. Плутін став показувати 
руками, яких у нього не було, щоб той дурисвіт, перш ніж 
померти, відкрив пляшку, а тупа скотина його не 
зрозуміла, бо, по перше: була жінкою, а по друге: його 
відразу не побачила, а коли вже хотіла йти на дно, то 
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чиясь голова в пляшці її так налякала, що вона кинула її 
якомога далі, а сама попливла до берега. 

«От дурепа!» — гнівилася душа Плутіна, але нічого 
зробити не могла. Видно, те, що душа Плутіна мимоволі 
врятувала людину, зрушило на небі якісь сфери, бо 
зверху з моста впало наступне тіло. Виявилося, що це 
якийсь п’яний чоловік, а ще виявилося, що він плигнув не 
топитися, а рятувати жіночку, що плигнула з мосту. Коли 
п’яничка побачив пляшку з-під віскі  та щось мутне у ній, 
то потягнувся до неї рукою, відкоркував зубами, аж скло 
заскрипіло, а потім перевернув пляшку у рота. 

Душа Плутіна опинилася у череві п’янички. Хоча 
вона не мала нюху, але скривилася, бо в череві так 
тхнуло горілкою, що Плутін і сам захмелів. «Досить 
гратися! Треба вигнати душу цього п’янички з тіла, та 
звикати до нього!» — подумав Плутін та вже хотів це 
зробити, коли віч-на-віч зустрівся з якоюсь шльондрою в 
древній одежині з рюшечками, немов цей одяг вкрали з 
якогось музею. 

— Ти хто, юродива? — спитав Плутін, а шльондра 
гордовито сказала: — Як ти смієш зі мною так 
розмовляти? Я княжна Тарганова! 

— Якого біса ти тут робиш? — спитав Плутін, бо 
мав тіло за своє, а «княжна» гордовито відповіла: — Всі 
утопленики в цьому місці належать душам, що поховані у 
Новоспаському чоловічому монастирі. Це бояри та царі 
роду Романових. 

— Їм, що, не знайшлося місця на небі, в Раю, то 
тепер вони крадуть душі людей та тягають їх у Пекло? — 
єхидно спитав Плутін. 

— Це не твоя справа, — сказала княжна та 
запропонувала: — Вимітайся звідси, поки я не покликала 
підмогу. 
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— Добре, добре, твоя взяла, — мирно промовив 
Плутін та швиденько подався до голови, звідки випхнув 
п’яну особистість та обійняв її місце. Княжна, яка 
приповзла потім, бо заплуталася у стравоході та пірнула у 
легені, то вже нічого зробити не могла, бо Плутін керував 
тілом, тому сіла в куточку біля вуха та заплакала. 

— Чого ревеш, дурепа? — зверхньо спитав Плутін, 
а княжна відповіла: — Насправді, я втекла з монастиря, бо 
всі Романови вважають мене самозванкою, хоча я 
насправді дочка Єлизавети Петрівни та князя Олексія 
Разумовського. 

— Бреши далі, а якби у тебе насправді була хоч 
краплинка української крові, то я б тебе своїми руками 
придушив, — пояснив Плутін, а княжна опустила те, що 
колись було головою та відповіла: — Ти правий – я 
самозванка. Можна, я тихенько посиджу тут, бо так 
хочеться хоч на хвильку відчути себе людиною. 

Плутін вирішив, що запасна душа, яку можна 
використати у своїх цілях, це добре, тому залишив княжну 
біля вуха, а сам керував тілом, добрався до крутої 
бетонної набережної та як тарган поповз по ній вгору. 
«Симптоматично!» — подумав Плутін, бо згадував 
прізвище княжни та важко перебрався через бордюр. Те, 
що організм п’янички геть виснажений, він уже відчував. 
Про те, як добратися до Кремля та потрапити на своє 
законне місце президента, Плутін ще не знав, але у нього 
вже був план А та план Б. Звісно, що Княжна Тарганова, 
яка теж сиділа в мізках, знала про ці плани, але зовсім їх 
не схвалювала. 

— Те, що ти задумав, не здійснити, бо такого, як ти 
... п’яничку, ніхто нікуди не пустить, — сказала вона, а 
Плутін спитав: — Що ти пропонуєш? 

Княжна розповіла йому і Плутін вирішив, що така 
пройда, як ця «княжна», здійснить те, що вона задумала. 
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Головне – накинути на неї вуздечку! Плутін окупував 
мозочок, щоб у разі будь-якої зради зі сторони княжни 
заблокувати тіло, а пані Тарганова перебралася в мізки 
п’янички. 

*** 

Папуга прокинувся від того, що почув голос 
Чорнобіса та ще чиїсь голоси. Що дивно, він якось відразу 
зрозумів, що він не Папуга, а Корчун, та згадав все, що 
було до цього моменту. Коли він відкрив очі, то побачив, 
що в кімнаті, крім нього та Чорнобіса, знаходиться 
Олександра, Даша та Мухтар. Він же їх підірвав 
вибухівкою? Корчун своїми очима бачив, як дім Мухтара 
здійнявся пилюкою у повітря, а за секунду до цього 
помітив їх у домі. Як вони вижили? Це так вразило 
Корчуна, що він, навіть, не зумів піднятися на ноги та 
лежав на боку. В цей час Чорнобіс холоднокровно спитав: 

— Ти прийшла мене вбити, Олександра? — на що 
Олександра відповіла: — Так, убити, бо ти вже багато 
чого накоїв! 

— У цьому сні ти можеш мене вбити, але в 
реальності це тобі не допоможе, бо там тебе вб’ю я, — 
відповів Чорнобіс, а Корчун подумав, що він і правда, у 
якомусь сні. 

— Якщо для тебе це сон, то ти заснеш навіки. 
Скажи нам на прощання, чому ти нас ненавидиш? — 
спитала Олександра. 

— Я скажу це тобі, коли настане твоя остання 
хвилина, — сказав Чорнобіс. 

— Не діждешся! — сказала Олександра та 
відрубала Чорнобісу голову. Корчун з жахом дивився як 
голова Чорнобіса, що котилася до нього та мало не 
закричав, а мерзотниця Олександра подивилася на 
Корчуна та презирливо сказала: — Що будемо робити з 
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цим вилупком? Бо в мене рука не підіймається на цю 
потвору. 

Від цього Корчуну стало млосно, а ще відчув, як в 
його душі щось твориться. Це «твориться» стало 
виштовхувати Корчуна з тіла і він перелякано закричав:  

— Хто ти? Не чіпай мене! — але оте «твориться» 
заполонило його тіло, до якого він уже звик, та запхало 
Корчуна десь униз, до воронячих ніг. У цей час Мухтар 
сказав: — Якщо він розповість про всю їхню банду, то 
можна його помилувати! 

Корчун хотів все розказати, але зрозумів, що його 
тіло заполонила якась чужа сутність і він закричав: — Хто 
ти? Не лізь мені в душу! — та подумав, що це бісові 
гмани, але ота чужа сутність втрутилася  й Корчун 
втратив можливість говорити. 

— Та він не в собі, напевне, здурів від страху! — 
сказала Даша та додала: — Якщо розповіси, за що ви 
хотіли нас вбити, то ми залишимо тобі життя. 

Вона підняла Корчуна на стіл і тут він почув свій 
голос, який говорив: — Чорнобіс примушував нас робити 
ці страшні речі та обіцяв убити, якщо ми це не зробимо. 

Це відповідало дійсності, то Корчун не став 
сперечатися з сутністю, яка проникла в його голову, а 
Даша спитала: — Звідки у вас дімензіальні сіточки? 

Голос на це відповів: — Їх нам дав Чорнобіс, але 
проти нього ми нічого вдіяти не могли, бо варто було йому 
на нас глянути, як ми втрачали контроль над собою. 

— Він щось казав при цьому? — знову спитала 
Даша, а голос сказав: — Так, він казав «помста»!  

Від цього слова Корчун втратив свідомість та не 
знав, що творилося в кімнаті, а коли очуняв, то побачив в 
кімнаті тільки Мухтара, який зажурено сидів за столом та 
обхопив голову руками. В комині догорав вогонь та 
смерділо горілим м’ясом. А ще Корчун відчув, що повністю 
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паралізований у своєму тілі, яким керує чужа сутність, 
котра говорила Мухтару: — Ти повинен знайти 
Олександру та вибачитися перед нею, адже ти її любиш? 

— Так, люблю, — сказав Мухтар, — але доля 
вирішує все за мене і чим більше я хочу бути з нею, тим 
більше віддаляюся. 

— То не твоя вина, — сказав голос в тілі Корчуна, а 
Мухтар відповів: — Все так, Корчун, але за наслідки 
доводиться відповідати мені. 

«Який він Корчун? Це самозванець!» — кричав 
Корчун, але його ніхто не чув. Раптом він відчув, що 
рухається кудись униз, а потім зрозумів, що падає, 
правда, якусь мить. В цей час він почув: — Корчун, ти що, 
зніс яйце? 

«Яке яйце? Ця незнайома сутність відправила мене 
у своє яйце?» — обурився Корчун та став довбати у білу 
стіну, яка оточувала його з усіх сторін. Виявилося, що це 
оболонка яйця і коли Корчун вибрався на світ, то закричав 
писклявим голосом: — Це я Корчун, а ти самозванець! 

Мухар здивовано дивився на Корчуна та чорне 
курча, яке аж надто швидко вилупилося із яйця, та 
філософські відмітив: — Питання про те, хто перший 
з’явився на світ: курка чи яйце, вирішуйте самі, а я трохи 
відпочину. 

Він пішов у спальню та ліг у ліжко, а в цей час 
Самозванець Корчун наступав на курча, яке втекло від 
його лап під диван. Коли самозванець загнав Корчуна, то 
вирушив у спальню, а потім по ковдрі, що звисла збоку, 
подерся на ліжко. З першого разу не вдалося, бо важка 
голова переважувала, а лапи були не в сили втриматись 
за ковдру. Якимось чином самозванцю вдалося забратися 
і він приліг поряд із головою Мухтара, який спав, 
знесилений цілою купою подій та ще й неприємних. 
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Коли Мухтар прокинувся серед ночі та побачив біля 
себе морду Корчуна, то перелякався, а коли прийшов у 
себе та торкнувся його, то злякався ще більше, бо голова 
Корчуна була вже мертва. 

«От вам і вирок Корчуну!» — подумав Мухтар та 
згадав Олександру та Дашу, то вже до ранку не міг 
заснути, тому сунув голову Корчуна в комин та розпалив 
дрова. Він сидів у кріслі, дивився, як тріскається та 
спотворюється обличчя Корчуна та думав про долю, яка 
отаким чином розпорядилася життям Корчуна. 

— Навіщо ти палиш мою голову? — спитало чорне 
курча, аж Мухтар здригнувся від несподіванки.  

— Вона померла, а ти, як я зрозумів, станеш 
вороною, — відповів Мухтар. 

— В моїй голові поселилася якась сутність, — 
відповіло вороненя та додало: — Насправді це я Корчун, а 
та сутність, що була в голові, прикидалася мною. 

— Що б там не було, але та сутність померла, — 
сказав Мухтар та, несподівано, почув: «Ні!». «Здалося!» — 
подумав Мухтар та спитав у вороненя Корчуна: — Ти їсти 
хочеш? Пішли на кухню, я дам тобі якогось зерна. 

«Ти повинен знайти Олександру та вибачитися 
перед нею!» — сказав чийсь Голос, а Мухтар зрозумів, що 
та сутність з голови Корчуна перебралася в нього. 

«Що ти хочеш?» — спитав Мухтар і внутрішній 
Голос відповів: «Я хочу тобі добра! Ти повинен  
вибачитися перед Олександрою і вона тебе пробачить!» 

«Добре, але спочатку нагодую Корчуна!» — відповів 
Мухтар, а Голос зауважив: «Випусти його надвір, хай 
звикає жити самостійно!»і  

*** 

Калі, несподівано для себе, отримала від 
Чорнобіса повідомлення, яке її здивувало: 
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«Знайди Мухтара та зроби так, щоб ти йому 
сподобалася». 

Чорнобіс вже давно з нею не спілкувався напряму, 
а передавав команди через Зіра, а ще здивувало 
прохання, бо воно не дуже сподобалося Калі. «Краще б ти 
наказав його вбити!» — подумала вона та відразу відчула 
в голові біль та почула слова: «Хто повинен умерти – 
вирішую я!» «Добре!» — крикнула вона, а люди, які 
проходили поряд, на неї оглянулися. Вона знаходилася 
біля Золотих Воріт у Києві та наглядала за квартирою по 
адресі Золотоворітська 15, де проживали родичі Даші та 
Олександри. Якби вона вирішувала, що робити з цими 
сестрами, то давно б їх уже убила, чи отруїла, але 
Чорнобіс бажає, щоб вони померли повільно та в муках, а 
ще, щоб знали, хто їм заподіяв зло. 

Так манірність їй зовсім не подобалась, бо на її 
батьківщині вбивають швидко та безпощадно, а оці 
реверанси перед вбивством нагадують романтичне читво, 
яке вона випадково читала в шкільній бібліотеці 
Крижополя, щоб згаяти час. Попри її невдоволення, вона 
розкинула симпоти та побачила, що Мухтар знаходиться в 
Парижі. «Треба, так треба!» — вирішила Калі та без 
поспіху злетіла у небо. Коли вона вже долетіла до 
Житомира, то побачила, що Мухтар рухається їй 
назустріч. «Я можу його тут почекати!» — вирішила Калі 
та хотіла приземлилася в місті, але відразу почула: 
«Зустрічаємося у Львові!», — то мало не розсердилася, 
але стрималася та полетіла далі. У Львів прилетіла під 
вечір та стала вибирати, де б їй найкраще зустрітися з 
Мухтаром. Звичайно, це повинна бути випадкова зустріч, 
тому треба її підготувати. Найкраще, щоб Мухтар їй у 
чомусь допоможе і Калі зрозуміла, як це зробити: вона 
прикинеться парижанкою, а щоб сподобатися, то потрібно 
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його підпоїти. Вона, навіть, придумала у який заклад 
треба йти, щоб все вийшло так, як хоче Чорнобіс. 

Від придуманого у неї з’явилася посмішка на 
обличчі, а її політ прискорився. Часу було досить, тому 
вона добре підготувалася. 

Мухтар приземлився у невеличкому парку біля 
Бернардинського монастиря і Корчун на плечі каркнув та 
опустився на землю, а далі пішов по вуличці вздовж 
парку. Якась симпатична пані нахилилася до вороненяти 
та сказала: — Quel oiseau mignon et indépendant! 27 

При слові «птах» Мухтар, який роздивлявся 
монастир, повернувся до пані, бо згадав, як таким іменем 
називала його Олександра. Тим часом пані нахилилася та 
поклала перед Корчуном солодкий коржик, який він з 
задоволенням став клювати. Пані простягнула руку, щоб 
погладити вороненя, але Корчун сприйняв це, як замах на 
своє життя, тому дзьобнув пані у руку. Та відсахнулася та 
впала, а коли до неї нахилився Мухтар, щоб допомогти, 
вона вже тримала в руці туфельку зі зламаним каблукам. 

— Désolé, mon oiseau t'a fait peur28 — сказав Мухтар 
та допоміг дамі встати. Вона посміхнулася та сказала: — 
j'ai fait peur à l'oiseau. On dirait qu'il y a un magasin de 
chaussures à proximité. Pourrais-tu m'aider s'il te plait?29  

— Je dois le faire!30 — відповів Мухтар, а пані зняла 
й другу туфельку та викинула в урну для сміття. Дійсно, 
поряд виявилася крамниця взуття, де пані вибрала пару 
туфельок на низьких підборах, а Мухтар настояв на тому, 
щоб їх оплатити.  

                                                           
27  Який милий та незалежний птах (французька) 
28  Вибачте, мій птах вас злякав (французька) 
29  Це я злякала птаха.Схоже, неподалік є взуттєвий 
магазин. Не могли б ви допомогти мені, будь ласка? (фран) 
30  Я повинен це зробити! (французька) 
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— Donc vous ne refuserez pas mon invitation au café, 
qui est situé tout près de cet endroit? 31  — з посмішкою 
спитала дама та назвалася: — Je m'appelle Kali32. 

Мухтар назвав своє ім'я, а Калі витягла зі своєї 
сумочки два квитки в кафе «Мазох».  

— Це дуже цікаве кафе, — розповідала вона та 
взявла Мухтара під руку, а Корчун, який сидів на лівому 
плечі Мухтара, теж розвісив пір'я та слухав Калі. 

— Воно присвячене Леопольду фон Захер-Мазоху, 
письменнику, який жив два століття назад. Він любив 
жінок, але вважав їх жорстокими та бажав, щоб вони 
поводилися з ним безжально, як з рабом. Це пов'язують з 
його дитинством, коли його тітка відшмагала Леопольда 
нагайкою, а він, разом з болем, відчув сексуальне 
збудження. Тебе збуджує насильство? — спитала Калі, а 
Мухтар відповів: — Ні! 

— Ти його не пробував, — відповіла Калі, а вони 
вже опинилися перед кафе, біля якого стояв пам'ятник 
письменнику у повний ріст. 

— Засунь руку у його кишеню, — попросила Калі, а 
коли Мухтар заліз рукою у металеве нутро статуї, то 
відчув під руками дві круглі кулі та якусь ребристу трубку. 
Він зрозумів, що це інтимні органи статуї та почервонів, а 
Калі насолоджувалась його соромом та весело 
засміялася. Мухтар і сам розслабився та засміявся, а вони 
вже заходили у двері, які нагадували замкову щілину, 
начебто вони підглядають у чуже життя.  

Відразу на вході їх легко стьобнули нагайками, а на 
обличчях офіціантів, які це робили, відчувалося 
занепокоєння та страх, коли вони дивилися на Калі. «Вона 

                                                           
31  Тож ви не відмовитесь від мого запрошення до кафе, яке 
розташоване зовсім недалеко від цього місця? (французька) 
32  Мене звати Калі (французька) 
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тут, напевне, не вперше, весело подумав Мухтар та 
вирішив і сам повеселитися, бо в останній час у його житті 
одні неприємності. «Як і у письменника, неприємності від 
жінки, яку безтямно кохаєш!» — подумав Мухтар з деяким 
співчуттям і розумінням. «Біль і любов супроводжують 
мене, відколи я зустрів Олександру!» — усміхнувся він 
сам собі, а Калі подумала, що їй, бо вона нахилилася до 
нього та тихо сказала: — Ти мені сподобався, як тільки я 
тебе побачила!  

«Хоч комусь я подобаюсь!» — подумав Мухтар, а 
офіціантки, під пильним поглядом Калі, вже принесли 
якісь наїдки та напої.  

— Що це? — спитав Мухтар, який роздивлявся 
шматочки якогось желе, а Калі простягнула йому чарку з 
якимось вином та пояснила: — Це равлики у гострому 
соусі. 

Він вкинув шматочок желе у рот і його опекло 
вогнем, а Мухтар схопив келиха, щоб залити пекло у роті, 
але перевернув у горло вогонь, який відразу наповнив 
жаром шлунок, аж сльози бризнули із  вирячених очей. 
Офіціанти, попри страх від Калі, весело засміялися, а 
вона навпаки, їх підбадьорила та сказала: — Несіть ще! 

Дві офіціантки надягли на Мухтара кайданки, а коли 
принесли ще напої та якісь страви, Калі стала його 
годувати та поїти власноруч. Корчун, який до цього сидів у 
нього на плечі у вигляді ворона, клював з його тарілки 
наїдки, попри те, що все було добре наперчене. Мухтар 
спитав, що то за кімната поряд і Калі відповіла: — Це 
маленький музей письменника, — а коли Мухтар захотів 
познайомитися з експонатами, Калі сказала: — Ще 
встигнемо! А зараз підіймайся, ми тебе поведемо в ліжко.  

Офіціантки схопилися за ланцюги від кайданів та 
повели Мухтара, як полоненого, кудись наверх. В голові 
блукали якісь випадкові думки, а він, хоч і засмучений, 



Реплікація дев’ята. Плутін 
 

268 

відчув, як у нього внизу відбулося збудження, а те, що там 
набухло, тільки веселило офіціанток, які теж поглядали на 
відстовбурчені штани. Коли вони опинилися у кімнаті з 
червоним ліжком, його прикували до андріївського 
металевого хреста на ліжку, а Калі щось сунула 
офіціанткам та сказала: — Тепер ідіть, ми залишимося 
самі. 

Вона підійшла до Мухтара та розстебнула йому 
штани, то вже його орган вибрався на свободу, але не 
довго, бо Калі взяла його в руки, а потім у рот. Мухтар 
чогось відсторонився та сказав:  

— Роксана – допоможи! 
Корчун у відповідь каркнув, а Калі з посмішкою 

зрозуміла, що Мухтар просить у своєї богині сили, тому 
стала інтенсивно збуджувати його, аж він став смикатися у 
путах на ногах та руках. Калі щомиті прискорювала такт 
рухів, поки Мухтар важко задихав та зійшов спермою. 
Коли Калі зняла з Мухтара кайданки, то він несподівано 
осмілів та накинувся на неї ззаду та вганяв свій член у неї. 
Калі, попри прохання Чорнобіса, подобалося кохатися з 
Мухтаром та вона мала надію, що це не останнє їхнє 
побачення. Коли Мухтар напружився та закінчив 
шаленство й опустив голову їй на плече, вона повернула 
обличчя та поцілувала його в губи. 

Цей поцілунок знову збудив Мухтара, бо він активно 
запрацював всіма м'язами, а у Калі аж руки стерпли, 
якими вона впиралася у цегляну стіну. Рухи Мухтара 
ставали дедалі сильнішими, аж їй стало боляче і вона 
обернулася та несподівано побачила ззаду Олександру, 
яка широко відкритими очима дивилася на Мухтара, а 
погляд, кинутий на Калі, мало її не спалив. 

— У нас гості! — розпачливо повідомила Калі, а 
Мухтар відповів якимось глухим голосом: — Гості 
почекають, не звертай уваги на дурниці. 
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Олександра круто повернулася та пішла до виходу, 
а Даша, яка стояла поряд з нею, витягла меча та з усієї 
сили вдарила плазом по сраці Мухтару, а він ще сильніше 
ввігнав у вагіну Калі свій пеніс та задоволено крикнув:  

— От воно: біль та любов, це так прекрасно, коли 
вони поряд. 

Даша теж різко повернулася та вибігла з номера, а 
рухи Мухтара стали швидкі та болючі, неначе в вагіні  
пройшлися жорстким рашпілем, тому Калі завила від 
болю. Вона не могла повірити, що то Мухтар, а коли 
глянула вниз, то побачила, що по ногах у неї побігла кров. 
«Це не Мухтар, а Чорнобіс!» — зрозуміла Калі та 
затиснула свій рот рукою, щоб не кричати, бо за це її 
господар може убити. 

*** 

Міністр оборони Московії мчався в автомобілі по 
Рубльово-Успенському шосе та з радістю думав про 
зустріч зі своїм сином, Данилом, та зі своєю дочкою, 
Дашею, а ще зі своєю неофіційною дружиною, а простіше, 
коханкою, Оленою Шебуновою. Цей зв'язок був відомий 
його офіційній дружині, але вони між собою мовчки 
домовилися про це не говорити. Та й навряд чи вдалося б 
приховати цю інтрижку, яка переросла у довгі відносини, 
бо поряд з Оленою розташований маєток Ротенбергів, які 
вже давно донесли Йому про витівки Шойгу. Плутін тільки 
посміювався та кепкував, але не сильно, бо й сам такий. 
Правда, в останній час, Плутін став зовсім не той, чи то вік 
дає взнаки, чи шукає йому, Шойгу, вже заміну, бо став 
зарозумілий та гордовитий, а ще фарбує чорною фарбою 
волосся на голові та завів вуса. До того ж одягнув 
недоладний кітель столітньої давності. Шойгу здалося, що 
Плутін хоче порівняти себе зі Сталіним, хоча в такому 
образі він схожий на якогось китайця. 
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Зараз сидить в Ново-Огарьово, майже поруч з 
маєтком Олени та проводить там усі зустрічі. Шойгу теж 
призначена зустріч на завтра, а сьогодні до дітей та 
Олени, бо вже давно їх відвідував. Автомобіль завернув 
на Ільїнський проїзд в сторону Жуківки, минув тенісний 
центр, а вже потім поїхав наліво, у сторону маєтку. Він не 
став попереджати, щоб зробити сюрприз, але виявилося, 
що зробив його собі сам, бо син Данило поїхав з друзями 
в Італію, а дочка була в приватній школі «Президент», 
мимо якої Шойгу проїжджав. Шойгу трохи зажурився, а 
Олена, навпаки, зраділа та потягла його в спальню: — Ми 
давно це з тобою не робили.  

Після звичного сексу вони лежали поряд у ліжку, 
щоб трохи оговтатися, бо первина вже давно покинула їх 
відносини. У Шойгу тих коханок, від генералів до 
лейтенантів, як зірок у небі, тому приїздив сюди тільки 
заради дітей. У двері постукали й Олена сіла на ліжко та 
сказала: — Заходь, що там?  

У дверях з'явилася розпорядниця, яка повідомила, 
що на візит до Шойгу прийшла якась жінка. 

— Яка жінка? — обурилася Олена, а Шойгу 
здивовано відповів: — У мене не заплановано ніяких 
зустрічей тим більше з жінками. І як вона потрапила на 
зону, що охороняється?  

Шойгу злякався, бо подумав про свого нового 
прессекретаря з досить незвичним іменем Россіяна, яку 
поза очі всі називали «оборононяшкою», а дехто зовсім 
грубо: «пілоткою». Вона здуру може приревнувати та 
припертися сюди, щоб влаштувати старій коханці скандал.  

— Поклич її у вітальню! — сказала Олена, бо їй 
здалося, що Шойгу був зовсім нещирим. Коли вони 
опустилися у вітальню, то побачили якусь грубу жінку з 
яскравим макіяжем, що робив її схожою на повію. Її одяг 
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нагадував одяг дівиць пару століть назад і Шойгу подумав, 
що його стибрили в якомусь музеї. 

— Що вам потрібно? — спитала Олена, а жінка не 
звернула на неї ніякої уваги, а Шойгу сказала: — Вам 
загрожує небезпека! 

Шойгу зовсім не повірив жінці та сказав: 
— Мені здається, що небезпека загрожує вам, бо ви 

увірвалися в чужий дім, щоб лякати уявною загрозою. Що 
вам потрібно? Ви хочете видурити грошей? 

— Невже ви нічого не знаєте про гманів? — 
спитала жінка та заглянула в очі Шойгу, який щось чув про 
цих інопланетних звірів, але вважав, що це звичайні 
байки. Шойгу не став відповідати, а чекав, щоб ця дивна 
пані все пояснила. 

— Майже всіх, хто поряд з Плутіним, замінили на 
цих звірів, гманів, — сказала жінка та додала: — Між 
іншим, Плутіна теж замінили гманом. 

Сказані жінкою слова породили в душі Шойгу деякі 
сумніви, бо президент Московії в останній час став зовсім 
не схожий на себе, а його великий японський собака, 
Юме, на очах Шойгу кидався на Плутіна. «Це не спроста, 
можливо, і Конні, пес, якого Шойгу колись подарував 
Плутіну, здох, бо його власник ще у 2014 році став 
гманом. А те, що він захотів окупувати Україну? Він точно 
якийсь інопланетянин!» — подумав Шойгу та спитав у 
дами: — Шановна ... пані, — Шойгу забув спитати, як її 
звуть, але вона зрозуміла та відрекомендувалася: — Я 
княжна Тарганова! 

— Шановна пані ... Тарганова, — прізвище пані 
щось нагадувало, але таргани, які лізли на пам'ять при 
згадці прізвища, заважали згадати якісь подробиці. 
Прізвище згадувалося десь в історії Московії, яку любив 
почитувати Шойгу, але де – не згадати. Тому він 
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продовжив: — Шановна пані Тарганова, чим ви можете 
довести те, що нам повідомили? 

Пані якось змінилася, а потім грубим голосом 
сказала: — Бетмен, ти мене пізнаєш? Я МИХАЙЛО 
ІВАНИЧ! 

Сказане дамою походило на дежавю. 
Так колись називали Плутіна, як керівника 

спецслужбовців із відомого радянського фільму. Шойгу 
нахмурився та спитав: — Що ти цим хочеш сказати? 

— Шойгу, я Плутін, згадай будь-що сказане тобою, 
коли ми були наодинці.  

— Що ти мені сказав у вісімнадцятому році осінню в 
Туві? — спитав Шойгу, а княжна Тарганова відразу 
відповіла: — Я сказав, що хочу передати тобі владу в 
Московії. 

Шойгу промовчав та сказав: — Плутін міг розповісти 
про це будь-кому. 

— Ні, бо тоді тебе б вже давно з'їли мої заступники, 
— відповіла княжна Тарганова та додала: — Сказати те,  
що ти сказав мені в сімнадцятому році на рибалці в Туві? 

— Скажи, — відповів Шойгу. 
— Риба гниє з голови, — сказала княжна Тарганова 

та додала: — А я сказав, що її потрібно заздалегідь 
міняти. 

— Як ти потрапив у тіло ...цієї дами... — спитав 
Шойгу та вдав, що повірив. 

— Насправді, це тіло зовсім не дами, а якогось 
п'янички, який захотів втопитися в річці Москва, — княжна 
підняла широку спідницю та стала розстібати штани, щоб 
показати свою стать, але Шойгу глянув на Олену та 
поспіхом зупинив: — Вірю, вірю! 

Олена встала із-за стола та сказала: — Якщо ви у 
всьому розібралися, то я піду подзвоню Даші, що ти 
приїхав, — а насправді хотіла викликати охорону, щоб 
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викинути це непорозуміння у вигляді княжни Тарганової, а 
Шойгу викликати терапевта, бо він теж з глузду з'їхав. 

— Сідаємо в автомобіль та в Кремль! — заспішив 
Плутін, якщо це був він, а Шойгу вирішив, що найкраще 
доставити цього самозванця на очі кремлівському Плутіну, 
тим більше, що він не в Кремлі, а поряд, в Огарьово. Хай 
вони там між собою розберуться, хто правий, а Шойгу 
завжди залишиться при накладі. 

Машина покинула маєток, а пані Олена, яка в цей 
час розмовляла з охороною, розпачливо крикнула в 
трубку: — Нічого вже не треба, ви все проспали. 

Черговий нічого не зрозумів та виструнчився перед 
Шойгу, який сидів на задньому сидінні автомобіля в 
товаристві дивної пані, яка всього пів години назад 
приперлася сюди та вимагала зустрічі з Шойгу. 

Автомобіль плавно покотився в сторону виїзду. 
*** 

Нове Зерно разом з душами інших гманів, які 
колись керували тілом штучного Плутіна, так і стирчав би 
у дерев'яному позолоченому гербі на стіні кабінету 
Плутіна, якби не одна обставина. Одного звичайного дня, 
коли Нове Зерно, загнаний у дерево, тільки й знав, що 
витріщався на лисину двійника Плутіна та гадав, хто 
сидить у його тілі, він почув, звичайно не вухом, бо у нього 
їх не було, так от, він відчув, що щось рухається у дереві, 
в якому він знаходився. Спочатку Новому Зерно було 
цікаво, що це таке, але, через деякий час, він зрозумів, що 
це деревоточець. Те, що дерево гризе ця тварина, 
налякало Нове Зерно, бо він подумав про те, що разом зі 
зникненням дерева зникне і його душа. А ще Нове Зерно 
згадав, що десь пару неділь назад на герб сідав великий 
метелик, то напевне тоді наклав у дерево своїх яєць з 
яких вилупилася ця личинка та, напевне, ще й не одна. Ці 
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нові знання не додали Новому Зерну впевненості у своєму 
майбутньому, а нагадали йому, що все живе в цьому 
Всесвіті – смертне! А потім Нове Зерно осяйнула ідея, яка 
з ніг на голову перевернула сприйняття ситуації. 

Новому Зерну спало на думку, що він може 
заволодіти тілом цього деревоточця та перебратися 
кудись в інше місце, а може й заволодіти тілом штучного 
Плутіна, хто б у ньому не сидів. Така думка потішила Нове 
Зерно і він з нетерпінням чекав, коли отой деревоточець 
добереться до нього. Як завжди, коли щось чекаєш, то час 
стає тягучим, як гума, і цей бісів деревоточець, щоб він 
здох, спочатку рушив в обхід Нового Зерна, а потім став 
гризти ззаду. Виявляється, що у душі теж є зад і перед, то 
Нове Зерно вже не був так упевнений в тому, що встигне 
залізти в душу деревоточця перед тим, як його з'їдять. 
Проте деревоточець виявився досить тупим і коли Нове 
Зерно заліз йому в душу, то він сам злякався та утік аж у 
хвіст. Нове Зерно не став його вбивати, бо ще невідомо, 
що станеться потім, а душі інших гманів, які лізли з 
дерева на готове, він посилав якомога далі, хай шукають 
вільного деревоточця.  

Попри те, що він заволодів тілом деревоточця, 
Нове Зерно не міг відразу вирушити завойовувати титул 
імператора всія Московія, бо треба було набратися сил, а 
для цього доведеться гризти вже трухлявий герб з 
чорнобильського двоголового мутанта: чи то орла, чи то 
курки. Їсти щось інше Нове Зерно не наважувався, бо 
організм деревоточця міг отруїтися. Все-таки, Нове Зерно 
перебрався до дверей із клену, поки в кабінеті нікого не 
було, які виявилися набагато смачніші, ніж герб з осики. 
Коли Нове Зерно добре наївся то забрався на 
облицювання дверей зверху, де, з повним шлунком, 
трошки заснув, а прокинувся від чиїхось кроків. Коли двері 
відчинилися, Нове Зерно, від несподіванки звалився вниз, 
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але виявилось, що вдало, бо не був розчавлений ногами, 
а потрапив на плече двійника Плутіна. Новому Зерну було 
цікаво, хто зайняв його місце, але, якщо не потрапиш в 
душу, про це не дізнаєшся. Плутін сів у крісло та став 
читати якісь папірці, а потім став щось писати. 

«Нещодавно, під час «Прямої лінії», я відповідав на 
питання про московсько-українські відносини, то сказав, 
що московіти та українці – один народ, єдине ціле».  

«Брехло! Чого ж ти кожного дня стріляєш у цей 
народ!» — обурився Нове Зерно, немов мова йшла не про 
українців, а гманів, хоча він мав повне право порівнювати 
ці народи, бо був і на одній стороні й на іншій. Те, що ці 
два народи, попри різний менталітет, різняться ще й 
звичками та укладом життя, видно неозброєним оком, 
особливо чужакам, та ще й іншопланетним.  

Поки Плутін писав, Нове зерно добрався до шиї та 
тихенько перебрався на волосся, а далі підповз до вуха. В 
цей час за дверима почувся якийсь шум і Плутін 
відірвався від паперів, а коли двері відчинилися, то Нове 
Зерно швиденько заліз у вухо. Плутін поліз пальцем у 
вухо, а в цей час черговий офіцер доповів: — До вас 
Шойгу. 

— То в чому справа, запускай, — сказав Плутін та 
все ще намагався почистити вухо, а офіцер доповів: — Він  
не сам, а з якоюсь дамою, дуже схожою на якусь п'яничку. 

— Та запускай уже! — невдоволено сказав Плутін, 
бо в вусі засвербіло, аж хотілося встромити туди олівець. 
Коли в кімнату зайшов Шойгу з якоюсь дамою в 
старовинній сукні, то Плутін трохи сторопів: у дами було 
набрякле обличчя п'янички, що тиждень не просихала. До 
того ж дама спитала: — Володька, ти навіщо вуса завів? 

Коба, який сидів у тілі двійника Плутіна, не збирався 
виправдовуватися перед якоюсь п'яничкою, що він хоче 
бути схожий на самого себе, тому з насмішкою спитав:  
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— З ким маю честь спілкуватися? 
— Я княжна Тарганова, — сказала п'яничка і Плутін 

кинув погляд на Шойгу, який до цього часу нічого не 
пояснив, а стояв у дверях, як зовсім стороння людина. 

— А що на це скаже товариш Шойгу, — з притиском 
сказав Коба та грізно подивився на нього, бо той багато 
на себе бере – хто його просив приводити цю дурну бабу. 
Щойгу підійшов до Коби та на вухо сказав:  

— Ця баба стверджує, що вона Плутін, а ще каже, 
що навколо тебе одні гмани. 

Коба й сам знав, що навколо нього одні гмани, а він 
у тілі двійника Плутіна завдяки Не Важливо, якоїсь 
іншопланетної істоти, що захотіла сама керувати 
Московією через Кобу. На жаль, Не Важливо був відсутній 
і Кобі самому потрібно розібратися з цією ситуацією. Ця 
баба може бути хоч царицею заморською, хоч Плутіним, 
але їй тут нічого не світить, бо Не Важливо не допустить 
нікого до крісла президента Московії. А от з Шойгу 
доведеться розібратися, бо така поведінка в їхньому колі 
недопустима. 

— Ти навіщо її сюди привів? — спитав Коба, а 
Шойгу розсудливо сказав: — Я віддав її у твої руки, а 
привів сюди, щоб вона нікуди не втекла. Уяви, якби вона 
пішла б у якусь продажну газетку та все оте розповіла, то 
хай краще твої орли її допитають з пристрастю, бо тут 
пахне контреволюцією, як в Україні! 

Слова Шойгу були доцільні, хоча Кобі не 
сподобалися, а в цей час княжна Тарганова, як називав 
себе цей звичайний п'яничка, підійшла до Коби та, 
несподівано, вп'ялася своїми губами в його губи та мало 
не відкусила їх разом з вусами. Поки Коба намагався 
відірвати від себе ненормальну особу, з ним самим щось 
сталося, бо він відчув, що втрачає контроль над своїм 
тілом. Шойгу, який теж намагався відірвати княжну від 
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Плутіна, повалився разом з нею та президентом на 
долівку, де всі так і залишилися лежати. Правда, із 
Плутіним творилося щось незвичне, бо його руки на ноги 
бовталися у різні сторони, як і очі, які бігали чи 
закривалися, як у якоїсь механічної ляльки. До цього ж 
Шойгу почув від Плутіна, який розмовляв різними 
голосами: — Хто вліз у мої мізки? 

— Це не твої мізки, Коба, а мої! 
— Плутін, мене сюди призначили, прийде Не 

Важливо і викине тебе назавжди! 
— Не важливо, хто прийде, ти вліз у моє тіло! 
— Це тіло складене із тіл гманів, тому воно 

належить мені! 
— Ти хто такий, щоб претендувати на це тіло? 
— Я Нове Зерно тому попрошу вас повернутися у 

це тіло п'янички, а якщо ні, то я викину вас в тіло 
деревоточця. 

— В тіла п'янички вже є господар, це я, княжна 
Тарганова! — раптом сказала п'яничка та піднялася на 
ноги. 

— Я вас попереджав, — сказав Плутін та витяг з 
вуха деревоточця, який звивався у всі сторони. Він подав 
його Шойгу та сказав: — У тебе які меблі? 

— Італійські, — відповів Шойгу, а Плутін 
посміхнувся та сказав: — Думаю, їм сподобаються! 

Він взяв зі стола майже пусту коробку папірос 
«Герцеговина Флор» та вкинув туди черв'яка, який 
продовжував звиватися у всі сторони, а коробку передав 
Шойгу. В цей час княжна Тарганова сказала: — Я бачу, що 
на крісло президента аж надто велика черга тому покидаю 
вас з побажанням успіхів у всьому. 

— Правильне рішення, — сказав Плутін, а коли 
княжна покинула кабінет, подзвонив внутрішнім 
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телефоном та сказав: — Там до вас пішла їжа, приємного 
апетиту. 

Шойгу, який теж це чув, поспіхом сказав: — Я теж, 
мабуть, піду, — та понісся до дверей. «З'їм його іншим 
разом!» — подумав Нове Зерно, який знову повернувся у 
тіло двійника Плутіна. В цей час деревоточець гриз 
папіроси, які Кобі сподобалися, а душа Плутіна кривилася 
та чхала. Через те, що вони були в кишені, то тільки 
почули приглушений крик Шойгу, а потім чавкання. 
Кишеня була відірвана та викинута разом з пачкою 
папірос, яка розкрилася й деревоточець вибрався на 
волю. Невідомо, що на нього подіяло, але деревоточець 
якось миттєво перетворився на сірого метелика з білими 
цяточками. Як тільки він відкрив очі, то побачив на підлозі 
цілу зграю маленьких істот, які жадібно поїдали Шойгу. 
Напевне, це видовище налякало метелика, бо він 
розправив крила та випурхнув у відкрите вікно.  

Розправу над Шойгу бачив не тільки метелик з 
душами Коби та Плутіна, а й княжна Тарганова, яка не 
стала повторювати шлях Шойгу, а теж вискочила через 
вікно, тільки друге, за кутком, де її ніхто не бачив. Вона 
швидко покинула Кремль, а потім зайшла в якусь 
забігайлівку, де підсіла до якогось дядька, який сидів з 
налитим стаканом та з цікавістю роздивлявся відвідувачів. 
Княжна спитала: — Ти мене поважаєш? 

Дядько не встиг відповісти, а його склянка з 
горілкою перевернулася у горло княжни, яка зі стуком 
поставила його на стіл та сказала: — Наливай ще! 

Що дивно, дядько без будь-яких слів налив їй ще та 
майже спорожнив пляшку, а коли княжна випила нову 
порцію та подивилася на залишки, то вилив їй у склянку 
все, що залишилося. 

— Ти мене поважаєш, — підтвердила княжна та 
пояснила: — Я зовсім не п'яничка, а княжна Тарганова, 
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хоча потрапила у тіло п'янички. Правда, сьогодні я бачила 
таке, що будь-який тверезий нап'ється. Ти віриш у 
переселення душ? — спитала вона у добродія і той 
коротко сказав: — Так! 

— Я теж вірю, бо деякі мертві не сплять у могилі, а 
вештаються деінде. Я сама з таких, бо нема мені упокою, 
поки хоч один предок Романових ходить по світу, а все 
тому, що вони мене згубили. Так от, я вчора полювала за 
якоюсь пропащою душею, яка не хоче жити, щоб 
помінятися з нею місцями. Мені це вдалося, але разом з зі 
мною в душу п'янички забрався якийсь Плутін, що називає 
себе президентом ... 

Видно, що розповідь княжни зацікавила добродія, 
бо він мало того, що слухав, а ще й замовив ще одну 
пляшку горілки та запопадливо підливав у склянку княжни 
Тарганової, поки вона розповідала свої пригоди. Княжна 
так розчулилася, що сказала: — Якби я була б жінкою, то 
б віддячила тобі у ліжку своїм царським тілом, та доля 
вирішила по своєму. 

— Не все вирішує доля, — сказав добродій та 
спитав у княжни: — Якого типу жінки тобі подобаються? 

— Я була, як ота молоденька дурепа, що розмінює 
своє життя на пиятику, — відповіла княжна та глянула на 
молоденьку п'яничку, яка приперлася до сусіднього 
столика з чоловіками, щоб її пригостили.  

— Колись вона отак нап'ється та здохне десь, чи 
нею скористаються та уб'ють! — з жалем сказала княжна. 

— Що ж, змінимо її долю, — сказав добродій та 
покликав дівчину до столика, коли вона підійшла, то він 
усадив її на стілець та налив повну склянку по вінця. Після 
випитого, рум'янець на щоках у дівчини спалахнув, як 
світлофор та повідомив, що досить, і вона, майже відразу 
ткнулася у пусту тарілку, яку добродій їй поставив, щоб 
вона наклала собі нехитрого наїдку: кільця ковбаси та 
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шматочки сиру з хлібом. Княжна, яка теж спостерігала за 
дівчиною, раптом втратила свідомість та теж ткнулася 
головою на стіл.  

В цей час Нове Зерно вийшов з кабінету та побачив 
у коридорі плями крові, а ще шматки кітеля з погонами 
міністра оборони Московії. «Замість княжни вони з'їли мій 
сніданок!» — подумав він, та покликав гманів, що були 
його помічниками та його охороняли. Коли перед ним 
вишикувалися всі викликані, він спитав: 

— У вас, що, немає очей? Ви з'їли мій сніданок, а 
куди ділася ота княжна? 

Гмани в образі людей тільки витріщалися на Нове 
Зерно, а деякі з них від страху покидали свої місця у тілах, 
від чого тіла ставали калічками: без рук, без ніг, а ще без 
обличчя, бо Нове Зерно взяв моду гамселити їх по пиках. 
Через те, що від гманів не було ніякого пуття, то Нове 
Зерно їх залишив та пішов у свою спальню, де на нього 
чекала одна з нових дружин Плутіна, яку він відразу та 
повільно з'їв, а потім пішов у ліжко. «Треба знайти цю 
княжну та теж з'їсти, щоб не ляпала язиком, що не треба» 
— прослизнула у голові Нового Зерна остання думка, а 
потім він заснув та бачив сни, які всім гманам підсовував 
Спільний Розум.  

Коли княжна отямилася, то зрозуміла, що 
знаходиться в якомусь готелі та лежить у ліжку, а поряд з 
нею сопів добродій. Княжна мацнула себе та зрозуміла, 
що вона гола, а коли підняла ковдру, то виявила, що 
добродій теж голий. «Скористався мною!» — подумала 
княжна та згадала, що вона в чоловічому тілі, тому 
презирливо глянула на добродія, бо не сприймала оцю 
нову моду, коли чоловіки стають геями. Вона встала та 
підійшла до дзеркала у шафі, щоб глянути на обличчя, бо 
хоча вона чоловік, але ж душа жіноча, то доглядати за 
собою треба. 
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Вона мало не впала, коли глянула на себе! 
На неї дивилася молода дівчина, правда, з трохи 

набряклим обличчям п'янички, а коли глянула вниз, то не 
побачила нічого чоловічого, що б бовталося між ніг. «Він 
переніс мою душу!» — зраділа княжна, а дівчину їй було 
зовсім не жаль. Вона ще покрутилася перед дзеркалом та 
задоволено повернулася у ліжко до добродія, котрий 
тільки розплющив очі та хотів заснути, але княжна не 
дала, бо вирішила відразу віддячити йому за подарунок. 
Видно, що добродій скористався нею не раз, бо коли вона 
його осідлала, то відповідав досить мляво, а після 
бурхливого закінчення, повернувся спиною та захропів. 
«Треба його триматися!» — задоволено подумала княжна 
та пригорнулася до спини добродія.  

«Навіть не знаю, як його звуть!» — подумала 
княжна та вирішила, що це не важливо. Доля, яка 
дивилася на те, що зробила, з посмішкою додала: «Ти 
майже вгадала!» — та покинула номер, бо ще не 
виконала свій план руйнування доль, прописаних 
Творцем. Доля теж належить до Темної Сторони Всесвіту. 

*** 

Чорні, подерті на шматки хмари крутили шалений 
танок над Києвом, бігли по колу наче оскаженілі чорні коні, 
а потім одна за одною спорожняли своє нутро та заливали 
вулиці, які були не в змозі поглинути усе, що щедро їм 
дарували небеса, та тонули у каламутній воді. Одна за 
одною закривалися станції метро, бо вода проникала у 
переходи, а чорні хмари грозили громовицею та все 
кружляли й кружляли над древнім містом.  

Маріко стояла біля  дверей на балкон та дивилася 
на потоки води, які від Золотих Воріт тікали вниз по 
Прорізній, а інші звертали на Володимирську, а потім на 
Богдана Хмельницького та теж бігли вниз до Хрещатика. 
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Те, що спостерігалося на небі, було схоже на Армагедон, 
який давно вже заслужили люди, бо поводяться на Землі, 
як випадкові заброди, що з'явилися на якийсь час, щоб 
потім втекти у краще місце. Навряд чи для них 
приготували Рай, бо те, що вони зробили з Землею, 
скоріше схоже на Пекло, чим на оселю людей.  

Але Маріко так не думала, бо для неї дощ, чи гроза 
завжди були наче свято, оновленням та новим 
народженням старої Землі, яка немов умивалася та 
очищала себе від сміття, що натягли на неї люди. Крім 
радості, що несла з собою гроза, Маріко чекала на Дашу 
та Олександру, бо дівчата повідомили, що зі Львова 
летять додому. Те, що вони мають за свій дім оселю 
Маріко та Тараса імпонувало їй, бо Олександра, попри 
свою недовіру, все-таки мала їх за близьких родичів. 
Маріко не стала турбувати їх своїми симпотами, бо вони ж 
самі повідомили, що прилетять, тому стримувала цікавість 
та просто чекала.  

В цей час Тарас накривав стола та ставив 
посередині каструльку курячих грудок з перцем в 
томатному соусі, бо якраз освоював даний рецепт. З 
деяких пір Маріко змінилася і якщо раніше вона потурала 
смаку Тарасика та готувала йому смачні наїдки, то тепер 
зовсім не підходила до газової плити. Тараса це анітрохи 
не бентежило та ніяк не образило, чи якось зачепило, бо 
він перейняв у неї  пост на кухні та з любов'ю годував 
свою жіночку, наче мріяв про це все своє життя.  

Є деякий сенс повернутися трохи назад, на ранок 
цього ж дня та піднятися в небо, щоб було зрозуміло, з 
якої це напасті на Київ нагнало таке жахіття. Того ранку 
Олександра та Даша летіли додому, точніше, до Тараса з 
Маріко, бо Олександра зовсім не хотіла летіти в 
Крижопіль, де пильна Валентина Степанівна відразу 
почне розпитувати внучку, що у неї скоїлося. Маріко і 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

283 

Тарас в цьому сенсі більш прийнятні для спілкування, то 
Даша їм повідомила, що вони до них летять. Вони не 
спішили, бо Олександра хотіла затамувати біль від 
душевної рани, яку наніс Мухтар. Чого-чого, а такого вона 
від нього не чекала! Хоча Даша казала їй, що там діло 
зовсім нечисте, Олександра не слухала її та відказала:  

— Ніколи не нагадуй мені про нього! Він для мене 
вмер! 

Спочатку вони намагалися вести всілякі балачки, 
але всі вони якось ненавмисно скочувалися до того, що 
трапилося вночі у Львові. Тому вирішили не балакати, а 
просто летіти та думати про своє. Вони вже під ранок 
дісталися до Житомира, коли Даша обернулася та 
побачила позаду чорне небо, яке перекреслювали 
спалахи блискавок. Гуркіт від них долинав до сестер і 
Даша запропонувала: 

— Полетіли швидше, бо нас доганяє злива! 
Вони прискорили політ, але чорні зграї хмар 

кинулися за ними навперейми, наче хотіли загнати їх, як 
зайців, на засідку з мисливцями. 

— Мені здається, що хмари нас переслідують! — 
так і сказала Даша, а Олександра вперше від ночі 
посміхнулася та сказала: — Не вигадуй! Просто холодний 
фронт рухається швидше за нас! 

Поки вони сперечалися, кошлаті хмари вже 
опинилися по боках, а зверху упало темне покривало, 
просякнуте блискавками. Здавалося, що ці грозові хмари 
затіяли танок навколо сестриць та стали кидати у них 
блискавки. Дівчата зробили з дімензіальних сіточок кулі, 
які світитися від розрядів блискавок. Здавалося, що якась 
із них розпоре кулю, а разом з нею і людину, яка в ній 
ховається. Згори на них посипався грубий град, який 
замолотив по дімензіальній сіточці, наче по барабану.  



Реплікація дев’ята. Плутін 
 

284 

Вони уже підлітали до Києва, коли небо наче 
сказилося та закрутилося не тільки горизонтально, а й 
вертикально. Темна хмара, як ніч без Місяця та зірок, 
якось раптово впала на них і вони загубили одна одну. 
Даша полетіла вниз, бо відчула удар по собі, наче темна 
хмара була з чорної гуми, а Олександра зникла з її очей. 
Даша крутила голову у всі сторони, але ніде сестру не 
бачила. Вона в розпачі кинулася уперед, хоча, коли 
глянула вниз, то зрозуміла, що навпаки, летить у сторону 
Гореничів. Даша повернулася, а коли опинилася над 
парком Совки, то почула над собою крик, якій наче ножем, 
проник у саме серце! 

«Олександра!» — майнула думка і Даша стрілою 
полетіла вгору. 
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Реплікація десята. Михайлик 

Туманний Кіт валявся у дворі Валентини 
Степанівни, яка після того, як стала молодою, зовсім 
змінила свій характер та враз полюбила котів, тому 
годувала Щасливчика та його друга приблуду, як якийсь 
котячий бог. Слід сказати, що Живіт Туманного Кота жив 
своїм життям, окремим від життя кота, тому валявся на 
одному, сонячному боці життя, а в цей час морда та ноги 
кота лежали на темній стороні життя, в тіні. Такий спосіб 
життя Живіт завдячував хребту, який міг сприймати 
будь-які пози котячого тіла. Іноді Живіт бурчав і 
Валентина Степанівна, щоб заглушити його голос, 
пропонувала Туманному Коту їжу, яку кіт з огидою їв, 
щоб утихомирити свого внутрішнього ворога. Коли Живіт 
аж надто часто вимагав їжі, Туманний Кіт, щоб зупинити 
його, грозив: — Якщо будеш багато їсти, то настане час, 
що я не зможу тебе нести й ми разом здохнемо десь в 
бур’янах. 

Живіт, хитра паскуда, на це відповідав: 
— То не відходь далеко від двору, то Валя тебе 

знайде, а якщо я не отримаю їжі, то схудну й ти знову 
зможеш мене нести. Тому мовчи та не балакай, бо ти 
турбуєш мої шлункові соки.  

Щасливчик теж мав такого друга Щасливого 
Живота, тому, коли він лягав поруч з Туманним Котом, 
то їх животи ділилися подробицями травлення. Щоб їх 
не слухати, коти розповзалися в різні сторони, але це не 
подобалося Валентині Степанівні, яка казала: — Ви, що, 
не можете лежати в одному місці, де б я могла вас 
годувати, ані ж бігати по всьому двору. 

Напевно, Валентина Степанівна так панькалася з 
котами тому, що залишилася сама, без внучки. Спочатку 
вона вешталася по клубах та крутилася серед молодих 
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хлопців, щоб зайти собі кавалера та й знаходила, але, 
коли кавалер дізнавався про її вік, то тікав, а Валентина 
Степанівна не вміла брехати. Тому всі її побачення 
закінчувалися в один вечір, а на згадку залишалися хіба 
що палкі поцілунки, якими нагороджувала Валя своїх 
кавалерів перед тим, як казати їм свою «правду». Тому, 
після зрадливих хлопців, всю свою палку любов 
Валентина Степанівна перенесла на котів, яких пестила 
та слинила поцілунками кожний день. Тому, одного дня, 
Туманний Кіт витирав лапою свою обслинену морду та 
сказав: — Вона за биками! 

— За якими биками? — не зрозумів Щасливчик, та 
додав: — Вона ж не корова! — а Туманний Кіт пояснив: 
— Чоловік їй потрібний, от що! 

Коти трохи поміркували, кого б тітці Валі 
засватати, бо ті гицля, які траплялися їй на життєвому 
шляху, могли запросто споганити її життя та життя котів. 
Вони не хотіли втратити Валю для себе, тому міркували 
знайти когось знайомого та перевіреного. Туманний Кіт 
після довгих роздумів запропонував: — Крім дядька 
Петра нікого не бачу. 

— Дядько Петро застарий для нашої Валі, — не 
згодився Щасливчик і вони замовкли. Животи, коли 
отримали таку мжливість, знову стали бурчати та 
ділитися новинами про шлункові соки, від чого Туманний 
Кіт обурився, а його думки в голові закрутилися швидше 
та видали нову ідею: — Ми його омолодимо! 

Ця думка сподобалася Щасливчику тому він 
відразу сказав: — Пішли! 

— Куди? — не зрозумів Туманний Кіт. 
— Розтрусимо трохи наші животи! — сказав 

Щасливчик та додав: — До дядька Петра. 
Дядько Петро жив трохи далі, майже біля 

залізничного переїзду, то вони хиталися, як два 
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вгодовані пінгвіни, та покотилися до його домівки. Була 
субота, то, мабуть, він був вдома, але коли вони 
добралися до його оселі, то побачили на дверях замок.  

— У відрядженні! — з жалем сказав Туманний Кіт, 
а Щасливчик відразу запропонував: — Почекаємо. 

Животи, які почули їх розмови, відразу забурчали 
та вимагали негайного обіду чи якогось перекусу, але їх 
голос лунав марно, бо коти розтяглися на зеленій 
травичці у тіні вишні та закрили очі. 

Прокинулися від голосу дядька Петра, який 
спитав: — Вас, що, Валентина Степанівна вигнала з 
дому? 

— Ні, ми прийшли до тебе, дядько Петро, щоб 
запропонувати тобі руку і серце Валентини Степанівни, 
— не став тягнути кота за хвоста Туманний Кіт, а дядько 
Петро відразу спитав: — Вас послала до мене 
Валентина Степанівна? 

— Ні, ми пропонуємо це з власної ініціативи, — 
відповів Щасливчик, а дядько Петро спохмурнів та 
сумно відповів: — Тоді це марна справа, бо Валя в 
останній час так помолоділа, що для неї я древній дід, а 
не наречений.  

— З твоєю древністю ми розберемося, а від тебе 
залежить, чи прийме тебе Валентина Степанівна, — 
відповів Туманний Кіт, а дядько Петро, який був 
інформований про незвичні здатності Олександри та 
котів, почухав свою чуприну та весело сказав: — А, що, 
козаку нічого втрачати крім своєї волі, яку я подарую 
Валентині Степанівні! Робіть свою справу, я готовий. 

Туманний Кіт та Щасливчик почали омолоджувати 
дядька Петра з двох сторін, але виходило у них трохи 
дивно, бо то одна половинка обличчя, то інша ставала 
старішою та спотворювала все обличчя. Щоб не 
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зіпсувати результат, Туманний Кіт сказав: — Давай я 
закінчу, а ти підправляй огріхи. 

Після цілої години маніпуляцій Туманний Кіт не 
полінувався та витягнув із хати стару шафу з дзеркалом 
та поставив перед дядьком Петром, який глянув на себе 
у дзеркалі та похмуро сказав: — Я не схожий на себе. 

Коти ходили навколо дядька Петра та запевняли 
його, що він красивий, але він затявся на своєму та 
сказав: — Я в такому вигляді до Валентини Степанівни 
не піду! 

Врешті-решт дядько Петро пішов у хату та виніс 
своє фото у молодому віці: — Ось який я був! 

Коти глянули на фото та стали виправляти 
обличчя дідька Петра, а коли закінчили, то Щасливчик 
сказав: — Прямо копія.  

Дядько Петро трохи покривився та згодився, що 
коти праві. Правда, відразу сказав: — Ви гляньте на мій 
одяг, він висить на мені, як ганчірка! 

— То хіба у тебе немає грошей? Чекаємо тебе за 
годину, — сказав Щасливчик, а його Живіт забурчав: «Я 
за цей час зовсім здохну» — але Щасливчик на його 
зовсім не слухав. Дядько Петро побіг в магазин купляти 
новий одяг, а коти розмістилися під грушею у дворі, бо 
під вишнею вже діставало сонце.  

Чекати довелося недовго, бо дядько Петро, 
напевне від радості, повернувся за пів години. Коти 
критично оцінили його новий одяг і одноголосно надали 
йому звання «хлопець з села, не тримайте на нього 
зла». «В такому одязі на поле ходити, а не свататися до 
найкращої дівчини в Крижополі!» — одностайно 
подумали коти та повели його додому, до Валентини 
Степанівни. Коли вони опинилися у дворі, Туманний Кіт, 
як наполошений, закричав: 

— Валя, зустрічай нареченого, а то втече! 
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Таке сватання не дуже сподобалося Валентині 
Степанівні, яка вийшла надвір та критично оцінила 
кандидата на її руку та серце, а потім спитала: 

— А кого це ви мені привели? 
— Це дядько Петро, ти що, його не пізнаєш? — 

спитав Щасливчик, якому кортіло скоріше побачити нову 
сім’ю, а тітка Валя сказала: — Петя, тобі гарбузів не 
потрібно? Бо у мене вони так уродили, так уродили! 

Дядько Петро зовсім зніяковів, бо не хотів 
отримати гарбуза замість любої йому Валентини 
Степанівни, тому відказав: — Я, мабуть, піду! 

— Йди, Петрику, йди, а гарбуза я тобі сама 
занесу! 

Коли дядько Петро зачинив хвіртку її садиби та 
почвалав до себе з опущеною головою, Валентина 
Степанівна обернулася до котів та рішуче сказала:  

— Поки не вирвете всі бур’яни на городі – в хату 
ні ногою! 

Коти, які отримали таку обструкцію своїм планам, 
потягли на город животи та стали смикати по травинці 
та чекали, поки тітка Валя змилується над ними та знову 
допустить до своєї щедрої руки, яку коти вже раді були 
цілувати. Тим паче животи вже надоїли своїм 
скигленням, то Туманний Кіт пригрозив:  

— Будете бурчати, нагодую вас травою! 
В цей час тітка Валя приодяглася, як королівна, 

ще й своє дівоче намисто витягла зі скрині, взяла на 
городі стиглого гарбуза, баночку молока та все склала у 
кошика, наче рядилася до церкви святити, а потім 
повагом пішла з двору. 

— Куди вона? — спитав Щасливчик, на що 
Туманний Кіт відповів: — Ти, що, дурний? Йде 
насміхатися над нещасним дядьком Петром 



Реплікація десята. Михайлик 
 

290 

Коти кинули картоплю, яку вже встигли 
повиривати разом з бур’янами, підтягнули животи та 
помчалися до воріт. Тітка Валя минула одну хату та 
завернула у двір дядька Петра. Коти аж захекалися, 
поки добігли та через штахетини паркану побачили 
дядька Петра, який вийшов з хати, та тітку Валю. 

— Як і обіцяла, принесла тобі гарбуза, — 
усміхнулася тітка Валя, а дідько Петро знову 
нахмурився та сказав: — Дякую, не люблю гарбузів. 

— Та коли ти останній раз їв гарбузову кашу? — 
хитро посміхнулася тітка Валя, а трохи розгублений 
дядько Петро сказав: — В дитинстві ... мама готувала... 

— Ну коти тебе ж скоро в дитину перетворять, то 
будеш смоктати чиюсь цицьку, бо ж мами вже нема! 

Дядько Петро густо почервонів, а тітка Валя знову 
посміхнулася та спитала, наче не знала:  

— У тебе плита є? 
— Є, газова, — відповів дідько Петро та поспіхом 

відчинив двері у хату. Тітка Валя з гордо піднятою 
головою награно зітхнула та сказала: — Тяжко у 
наймички йти та що ж зробиш, коли хтось хоче гарбуза. 

Коти чим духу кинулися до вікна на кухню та 
встромили пики у скло. Дядько Петро побачив 
розчавлені морди котів на склі та хотів закрити вікно 
фіранкою, але коти натягли на морди такі жалісливі 
маски, що він зжалився та залишив все, як є. 

Тим часом тітка Валя почистила та натерла 
гарбуза поставила каструльку з молоком, одночасно 
щось розказувала дядьку Петру, а той радісно кивав 
головою. Щоб почути, про що вони говорять, коти 
встромили свої симпоти, але нічого незвичного не 
почули: Валя розказувала про свою дочку та зятя, а 
дядько Петро підтакував та розказував про свого сина, 
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Андрія. Коли каша зварилася, тітка Валя насипала повну 
миску та сказала дядьку Петру: 

— Пробуй, а чи така, як мама готувала, якщо ні, то 
я підсолоджу. 

— Мама медом підсолоджувала, — сказав дядько 
Петро, а тітка Валя сплеснула руками та сказала: — Ой 
боженько, я ж не знала! Дай сюди тарілку, я приготую 
тобі з медом! 

— Не дам! — схопився за тарілку дядько Петро та 
додав: — Я ще не покуштував! 

Він з’їв одну ложку, другу, а потім почервонів та 
сказав: — Краще, ніж мама готувала. 

— Брешеш ти, Петрику, але й на тому спасибі, — 
сказала тітка Валя та поцілувала дядька Петра в одну 
щоку та другу. У котів аж язики приклеїлись до скла, але 
тітка Валя рішуче підійшла до вікна та сказала: — А ну 
марш на город! Якщо його не виполете – вижену з хати! 

Та рішуче закрила вікно фіранкою. 
— Наче сказилася, — сказав Щасливчик, а 

Туманний Кіт відповів: — Я ж казав, що вона за биками! 
Стрибає на все живе! 

Коти потягнули животи на свій город. 
*** 

Іджі, покинутий сестрами, попри те, що залюбки 
залишився з Мореною, все-таки згадав слова Маріко, 
яка просила його приглядати за дівчатами, тому, коли 
дізнався, що Олександра та Даша вже зблиснули з 
сусідньої квартири, швидко поцілував свою нову подругу 
та сказав: — Я повернуся до тебе! 

— Таки-так, хіба ж можна покинути дівицю з таким 
посагом: аж з двома квартирами ... — скептично сказала 
Морена. 
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— Які їй не належать, — з посмішкою додав Іджі 
та вже з розгону хотів летіти прямо через стіну, але 
набив лоба, бо Морена зробила стіни стальними.  

— Ти мене хочеш вбити? — спитав Іджі та 
торкнувся ґулі на лобі, а Морена перелякано сказала: — 
Пробач, я не думала, що ти такий дурний та без 
перевірки понесешся вперед. 

— Спасибі за комплімент, — задоволено сказав 
Іджі, бо тепер знайшлася дієва причина, щоб виконати 
завдання Маріко та ще й зробити винною вцьому 
Морену, з якою він, без сумніву, помириться, коли 
повернеться. Оскільки Морена читала його думки та не 
знайшла там ніякої зради для себе, а всього лише 
бажання честі – виконати те, що комусь обіцяв, то тільки 
поцілувала Іджі в ґулю та додала: — Я буду тебе чекати! 

Іджі скривився від болю, бо дотик губ Морени 
виявився пекельним, а вже потім перевірив стіну та з 
радістю випурхнув із любовного ліжка, як якесь пташеня 
перший раз із гнізда. Коли він піднявся у небо над 
Краковом, то тихенько кинув симпоту, щоб дізнатися, де 
Олександра та Даша. Виявилося, що вони повільно 
летять у сторону України, то й Іджі теж не став спішити. 
Дівчат можна зрозуміти – летіти зі швидкістю літака в 0,8 
маха33 людині зовсім незручно, бо якщо не накинеш на 
себе дімензіальну сіточку, то весь одяг розірве на 
шматочки. Коли десь за пару годин вони опинилися над 
невеличким містом Ланцуть, то спустилися до місцевого 
замку, де провели весь день. Іджі аж задрімав на 
великому дереві, що стояло біля замку, бо з нього 
зручно наглядати за дівчатами, а якби його виявили, то 
сказав би, що грав з ними у жмурки. Його мало не 

                                                           
33  1 Мах (стандарт СІ) — 1062,16704000101 кілометра на 

годину [км / год]   0,8 Маха 850 кілометрів на годину. 
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виявили, бо один раз Даша пильно дивилася на дерево. 
Іджі згорнув свою дімензіальну сіточку та закрився, а 
коли він відкрився, то дівчата вже десь зникли.  

Він знайшов їх майже на кордоні з Україною, тому 
поспішив, бо вночі спостерігати за ними значно важче, 
хоча можна підібратися ближче, але ж для ворогів ніччю 
теж зручніше напасти та вбити. Той ворог, Чорнобіс, теж 
має дімензіальну сіточку, а за що він хоче вбити 
Олександру та її друзів – зовсім не зрозуміло. Маріко 
має слушну думку, що за сестрами треба спостерігати.  

Даша та Олександра опустилися у Львові! 
«Що вони там забули?» — подумав Іджі та 

вирішив, щоб просто перепочити, бо Львів – то саме 
українське місто, хоча не є серцевиною України. Іджі 
знайшов їх у досить цікавому закладі та посміхнувся про 
себе: «Душевний біль хочуть заглушити картинним!» Він 
не став заходити до закладу, а приземлився на даху 
будинку напроти та сів на край, щоб краще було видно. 

Сидіти довго не довелося, бо дівчата прожогом 
вискочили із цього закладу та шугнули в небо майже 
поряд з Іджі. Добре, що він встиг пригнутися, то його не 
помітили, то він теж знявся в небо. Спочатку Даша та 
Олександра летіли швидко, а потім якось раптово стали 
летіти, наче йшли пішки, то Іджі пригальмував, щоб не 
попасти їм на очі. Ніч не була зоряною та й місяця не 
було видно, бо в небі зійшлися хмари, а вниз опустився 
чорний туман, то Іджі здавалося, що він не летить, а 
застряв на місці. Так він летів досить довго, бо не міг 
випередити туман та не потрапити на очі дівчат. Коли 
вже трохи розвиднілося, то Іджі побачив, що попереду, 
за туманом, ще темніші хмари, а за ними Даша та 
Олександра. Коли він підлетів ближче, то побачив 
темний фронт грозових хмар, які підіймалися від землі 
аж до десятикілометрової висоти. Напевне, що в 
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Карпатах їх розчесали гори, як гребінцем, і вони пішли 
маятися далі кошлатими хвостами та заливали долини 
дощем, які бурхливими потоками неслися вниз з гір та 
змивали все на своєму шляху. Якщо Карпати таке 
бачили не раз, то ближче до Львова та за ним такі зливи 
траплялися рідше. Попри намагання Іджі обігнати цей 
вал, щоб дістатися до сестер, грозовий фронт рухався 
швидко, наче теж кудись спішив.   

Біля Житомира перед Іджі стала зовсім темна 
стіна з громовицею, а блискавки так часто перетинали 
морок, наче спішили висипати на нього всю свою 
могутню силу. Це, чомусь, не сподобалося Іджі й він 
понісся прямо в чорне пекло, але прикрив себе 
дімензіальною сіточкою, яка у мороці, здавалася 
мильною бульбашкою, яку проштрикне будь-яка 
блискавка, та, попри все, тримала удар та переливалася 
блідим світлом на своїй поверхні, коли в неї сердито 
розрядилася близька хмара. Чим далі рухався Іджі, тим 
у більше пекло він потрапляв, а хмари, мало того, що 
їжачились блискавками та ще й сипали зверху великими 
горошинами граду. Замерзлі шматки льоду вдаряли по 
дімензіальній оболонці та відскакували у сторону і попри 
те, що оболонка підзаряджалася від енергії блискавок, 
Іджі боявся, що спустошить все навкруги й не стане сил, 
щоб стримати всі удари стихії. Іджі глянув униз та 
побачив у рваному просвіті хмар будинки та зрозумів, 
що вони вже у Києві. 

Раптом він побачив темну тінь людини, яка висіла 
у коконі з хмар, що кружляли навколо темної постаті та 
створювали пусту кулю. Коли Іджі наблизився, то 
впізнав по фігурі та кучерявій голові, що це Мухтар. 
Одна рука у нього безсило звисала з плеча, немов 
ганчірка, і Іджі зрозумів, що рука поранена. «Що він 
робить тут, у цій хмарі?» — подумав Іджі та піднявся 
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ближче до Мухтара, хоча не влітав у пустоту. На його 
здивування, зверху у кулю впірнула Олександра, яка 
підлетіла до Мухтара і вітер доніс до Іджі її слова: 

— Що у тебе з рукою? 
Мухтар відповів грубим голосом: — Глянь сама! — 

а коли Олександра схилилася до руки, то вона 
перетворилася на меча, якого Мухтар загнав у груди 
Олександри та спитав: — Пізнаєш? 

— Чорнобіс! — вимовила Олександра та разом з 
криком ударила в Чорнобіса рукою, а він, коли відлітав, 
витягнув з тіла Олександри меч, а з рани бризнув 
струмінь крові. Іджі вже летів у сторону Чорнобіса та 
рубонув своїм мечем по його спині, але відскочив разом 
з мечем, бо спину ворога прикривала дімензіальна 
сіточка. Чорнобіс зареготав та кинувся у темну хмару, а 
Іджі, попри бажання його наздогнати, кинувся до 
Олександри, підхопив її та затиснув рукою рану. 

— Я уб’ю тебе! — підлетіла Даша з піднятим 
мечем, бо думала, що це Іджі поранив її сестру, а він 
зовсім не захищався та відповів: — Уб’єш потім, 
допоможи донести її до Тараса.  

Вони кинулися в сторону Золотих Воріт, а коли 
залетіли у квартиру Тараса та Маріко, то Даша широким 
жестом скинула зі столу все, що наготував Тарас та 
крикнула йому: — Готуй інструменти. 

— Вони у мене завжди готові, — відповів Тарас та 
приніс свою синю валізку з інструментами. Через 
декілька хвилин він уже різав тіло Олександри, яка 
трималася тільки завдяки дімензіальній сіточки.  

— Я аж надто часто тебе штопаю, — сказав 
Тарас, а Олександра покосилася на розрізані 
скальпелем груди та сказала: — Навпаки, ти повинен 
бути задоволений, бо я даю тобі можливість 
тренуватися. 
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— Якби я не відчував до тебе нічого, то так би й 
було, тому ці операції мені такі ж болісні, як і тобі, — 
відповів Тарас, заглянув у розпанахане нутро 
Олександри та задоволено повідомив: — Меч пройшов 
мимо серця, тому тільки зашию рани та дам тобі 
снодійного, щоб ти трохи поспала. 

— Ні, я волію піднятися та знайти того Чорнобіса, 
щоб убити уже назавжди, бо він на мені не зупиниться! 
— відповіла Олександра, а коли по закінченню операції 
Тарас взяв шприца з рідиною та збирався колоти, 
Олександра спитала: «Що там?» — він відповів: — Тут 
вітаміни. Ти втратила багато крові. 

Тарас зробив укол, а Олександра, яка збиралася 
встати, зрозуміла, що засипає, та ображено сказала:  

— Дядьку Тарас, як ви можете? — на що Тарас з 
посмішкою відповів: — Я ж лікар, тому роблю те, що 
треба для здоров’я, а не всілякі забаганки молодих 
панянок. 

Олександра так і заснула з посмішкою на устах. 
*** 

В офіційних повідомленнях запевняли, що війна 
закінчилася і всі перестали стрілять, але поранених в 
Дніпро відправляли кожного дня. Люда, попри те, що 
була вагітна та от-от мала родити, терлася на своїй 
роботі, бо сидіти дома сама зовсім не хотіла. І хоча до 
операцій її ніхто не допускав, але задоволено слухали її 
поради, бо вона хірург від бога. Ігор обіцяв взяти 
відпустку та приїхати, але щось там у штабі не 
виходило, бо не було заміни. Ввечері, хоч-не-хоч, Люда 
перлася у пусту квартиру, де, щоб якось збавити час, 
Люда зробила собі салат та повечеряла, а потім таки 
включила того бісового телевізора, щоб у квартирі хоч 
щось балакало, та стала тикати у пульт, щоб знайти хоч 
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щось пристойне. Попала на концерт «Дрезина Шоу», де 
гарненька дівчина співала: 

«Коли за справу взявся дилетант,  
Здалося всім, що то прийшов атлант.  
Різницю не побачив ще ніхто, 
Коли країна стала шапіто.  

Дилетант, дилетант, дилетант! 
Не потрібно їм вміння, талант! 
Він сьогодні ніхто та плебей 
А завтра в раді фарисей, для всіх він – гуру 
та сенсей! У нього все тепер окей! 

Все театр, а сенс життя – вистава.  
До подоби дилетанту слава,  
А чи довго втримає країна  
Майбутнє те, де скрута та руїна. 

Дилетант, дилетант, дилетант! 
Не потрібно їм вміння, талант! 
Він сьогодні ніхто та плебей 
Завтра зелений патріот, якщо по вірі, то 
ЗЕлот! У нього все тепер окей!» 

Люда посміхнулася та хотіла перемкнути на інший 
канал, коли відчула, що сидить на мокрому. «Води 
відійшли!» — перелякалася вона та думала, що робити: 
чи викликати швидку, чи своїх друзів лікарів, чи дзвонити 
Ігорю. Як не дивно, вибрала останнє, а коли коханий 
спитав, що трапилося, вона відповіла: — У мене роди! 

— Я зараз прилечу! — крикнув Ігор, а в цей час у 
квартиру прямо через стіну ввалилася Маріко разом з 
Тарасом. 

— Не спіши! Тут Маріко та Тарас, — задоволено  
повідомила Люда та сказала гостям: — Ви якраз вчасно, 
бо у мене роди. 
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— Так ми ж за тобою спостерігали, тому й 

примчалися, щоб допомогти, — сказав Тарас та спитав: 
— Де в тебе руки помити? 

Поки Тарас мив руки, Маріко заспокоювала Люду, 
бо вона, з їхнім приходом, навпаки, чомусь 
рознервувалася. От і зараз, Люда дивилася на Маріко та 
збентежено сказала: — У тебе обличчя поплило. 

— Не зважай на вади зору, це буває у всіх 
породіль. Краще дихай, зараз прийде Тарас і ми 
допоможемо тобі народити. У тебе буде дівчинка, чи 
хлопчик? — спитала Маріко і Люда відповіла: — 
Хлопчик.. 

— Хлопчик – це добре! Тарасу сподобається, — 
сказала Маріко, а Люда трошки нервово відповіла:  — 
При чому тут Тарас? Ігорю сподобається! 
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— Ігорю теж сподобається, — згодилася Маріко і в 
цей час прийшов Тарас. Люду заставили тужитися, але 
дитинка не спішила на світ. Після пару десятків хвилин 
вони спільними зусиллями добились того, що з’явилася 
головка дитини, а потім досить швидко витягли й тіло. 
Крик дитини порадував Люду і вона потяглася до сина. 
Тарас подав їй дитину, яку вона трохи потримала, поки 
Тарас та Маріко закінчували прибирати наслідки родів, а 
Потім Маріко безцеремонно забрала дитину та сказала:  

— Поспи, а ми приглянемо за дитинкою. Коли 
прокинешся, погукай нас, ми тобі принесемо твоє 
янголятко, — Маріко завернула хлопчика у нову 
пелюшку та спитала: — Як назвете сина? 

— Я хочу Михайлом, — сказала Люда та з 
втомленою посмішкою додала: — Якщо Ігор не буде 
проти! 

— Він точно не буде проти, — сказав Тарас та 
додав: — Відпочивай. 

Вони вийшли з кімнати, а Люда прикрила очі та 
задоволено подумала, як це добре, мати таких родичів, 
як Тарас та Маріко. Коли вона прокинулася, то за вікном 
уже стемніло. Люда хотіла погукати Маріко та подумала, 
що від її крику прокинеться її Михайлик, тому встала на 
ноги та потихеньку потопала у зал. Там нікого не було, 
то вона пішла у дитячу кімнату, щоб глянути на свою 
дитинку, але коли заглянула у ліжечко то побачила там 
лише ляльку. «Забрали Михайлика та теж сплять!» — 
подумала Люда та пішла в іншу спальню, але й там 
нікого не було. «Вони, що, подуріли та пішли на вулицю 
вигулювати дитинку?» — не зрозуміла Люда та, на 
всякий випадок, зайшла в спальню Нестора, брата Ігоря, 
яка теж була пуста, бо він поїхав до діда Богдана у 
Канів. Люда сіла у залі та стала нервово чекати. 
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Раптом Люда почула, як хтось відкриває двері, 
тому кинулися туди, а коли вони відкрилися, то 
полегшено сказала: — Нарешті! Нащо ви потягнули 
дитину надвір? 

Ігор, який стояв у дверях, здивовано дивився на 
неї та спитав: — Про кого ти кажеш? 

— Про Тараса та Маріко, які пішли гуляти з 
дитиною, — сказала Люда, а Ігор вийняв телефон та 
сказав: — То чого ж ти їм не подзвониш? 

Люда махнула рукою та сказала: — І правда, 
зовсім втратила розум! 

Ігор тримав біля вуха телефон, а коли Тарас 
відповів: — Слухаю! — спитав: — Де ви ходите, Люда 
хвилюється за немовля. 

— Ми спимо, — відповів Тарас та спитав: — Про 
яку дитину ви кажете? З Олександрою все в порядку. 

— Про новонароджену дитину, — сказав Ігор, а 
Люда додала: — Про нашого Михайлика! 

— Люда народила дитину? — здивувався Тарас 
та сказав: — Поздоровляю! 

— Хіба не ви приймали роди? — спитав Ігор та 
відчув озноб від передчуття.  

— Вперше від тебе чую, — відповів Тарас та 
спитав: — А що трапилося? 

— Ще не знаю, — відповів Ігор, а Тарас сказав: — 
Пробач, що не можу до вас приєднатися, бо тільки но 
оперував Олександру та маю за нею доглядати. 

— Олександра у вас? А що трапилося? — спитав 
Ігор і Тарас розповів про напад Чорнобіса. 

— Хто він такий, цей Чорнобіс? — спитав Ігор, а 
Тарас відповів: — Я не знаю, хто він, але він полює за 
Олександрою. 

— Я тобі передзвоню, — сказав Ігор та звернувся 
до Люди: — Розкажи мені все про сьогоднішній день. 
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Люда розказала про все, що робила в цей день, а 
коли дійшла до появи у квартирі Тараса та Маріко, то 
спитав: — Ти не помітила щось дивне у їхній поведінці? 

Люда нічого не помітила, хіба те, що Маріко 
поплила обличчям, як їй здалося. Ігор вислухав 
дружину, посірів обличчям та сказав: — Кріпись, Людо! 
Нашого Михайлика вкрав Чорнобіс. 

Люда не знала ніякого Чорнобіса, але те, що її 
Михайлика вкрали, убило її на місці й вона відразу 
втратила свідомість. 

*** 

Морена трималася жіночої логіки, тому аж ніяк не 
повірила Іджі, що він повернеться, коли має під боком 
двох звабливих сестер, а ще тому, що мала доступ до 
його пам’яті та знала про його сексуальні пригоди з 
будь-якими симпатичними панянками, які трапляться на 
його шляху. Морена не була «будь-якою», тому 
вирішила контролювати весь процес зваблення її 
любого та припинити його у потрібний момент. Як тільки 
Іджі плигнув через стіну, вона долічила до десяти, а 
потім теж полетіла в небо. Триматися в тіні та не 
потрапляти на очі Іджі була легка справа, тим паче, що 
вона закрила свою дімензіальну сіточку, і Морена 
подумала, що в Іджі, Олександри та Даші нема ніяких 
шансів виграти у підступного Чорнобіса, бо його 
витончена фантазія, направлена на вбивство, в будь-
якому разі переможе м’якотілих та необережних 
прихильників Олександри. Тому для себе вона ставила 
ціллю зберегти Іджі, а що трапиться з Олександрою та 
Дашею, Морену не цікавило. Вона спостерігала за Іджі, 
який спостерігав за Олександрою та Дашею у 
старовинному замку міста Ланцуть, а потім, коли вони 
опинилися у Львові, бачила як вони потрапили у якесь 
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незвичне кафе, звідки, як кулі, вилетіли та подалися на 
схід України. Грози та хмари Морену нітрохи не 
здивували, бо така негода не дивна і в Кракові, коли 
вона там жила, але потім, під Києвом, події сталися так 
швидко, що вона загубила слід Іджі, бо погналася в 
хмарах не за ним, а за якимось дядьком і тільки згодом з 
жахом зрозуміла, що то Чорнобіс. Потім поряд з ним 
з’явилася ще одна фігура в якій Морена впізнала Калі. 
Вони летіли на південь і Морена, просто з цікавості, 
полетіла за ними та трималася майже землі, щоб її не 
помітили. Це було досить легко, бо Чорнобіс летів по 
річищу Дніпра, то ж вони минули Канівську ГЕС, потім 
долетіли до Кременчука, а після цього потрапили в 
Дніпро.  

Вже вечоріло, коли вони приземлилися на одному 
дев’яти поверховому домі та там і залишилися. Морена 
сховалася за димарями сусіднього дому, а коли 
Чорнобіс та Калі пірнули прямо через дах у будинок, то 
Морена не знала, що робити: чи пірнати за ними, чи 
залишитися. Пірнати вона побоялася, а стала заглядати 
у вікна будинку, тим паче, що вже було темно і Морени 
ніхто не бачив. Вона знайшла їх у квартирі на п’ятому 
поверху, де вони приймали у когось роди. Це так 
здивувало Морену, що вона завмерла біля вікна та мало 
не попала на очі Чорнобіса, коли той глянув у її сторону. 
Вона не впізнала жінку у якої приймали роди, а коли 
немовля забрав Чорнобіс, то пурхнула до сусіднього 
будинку, щоб він не помітив. Звідкись з’явився 
молоденький ворон, який став кружляти навколо неї та 
каркати. Морена не втрималася та брязнула по ньому 
рукою, від чого ворон полетів униз, а в цей час з’явився 
Чорнобіс та Калі з дитиною в руках. «Навіщо їм 
дитина?» — здивувалася Морена, а цікавість перемогла 
страх, тому вона рушила за ними.  
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Вони летіли на захід. 
Морена не знала кінцеву точку польоту, тому 

подумала, що аж надто багато уваги приділила 
Чорнобісу, а в цей час Іджі напевне кохається з якоюсь 
дівчиною. Їй кортіло повернутися в Київ, де залишився 
Іджі, але цікавість перемогла – вона летіла за 
Чорнобісом та Калі. Головне – нащо їм та дитина та чия 
вона? Добре, що вона пам’ятала номер будинку, тому, 
щоб не гаяти часу, Морена під’єдналася до мережі 
інтернету та пошукала на карті цей дім в Дніпрі, а потім 
списки жителів цього дому. Прізвища жителів не навіяли 
ніяких асоціацій і Морена запам’ятала список та поклала 
його у свої гліфоми34.  

Тим часом Чорнобіс та Калі летіли далі на захід. 
Вже минули Кропивницький, десь там справа 
залишилася Умань, а вони летіли все далі та далі. Що 
дивно, коло них кружляв той дивний молоденький ворон, 
видно Чорнобіс його підгодовував, що птиця до нього 
тулиться. Морена вирішила, що вони летять у Лондон, а 
потім їй прийшло на думку, що Чорнобіс прямує у Краків, 
до неї, й вона злякалася, бо цей диявол відразу 
розкусить її та знову покарає! 

Вона полегшена зітхнула, коли Чорнобіс та Калі 
пішли на посадку. Виявилося, що це Крижопіль, і 
Морена ще раз здивувалася та приземлилася на 
сусідній вулиці, добре, що хоч людей не було. Коли 
Морена оббігла пару осель, щоб до них добратися, то 
побачила, як Чорнобіс та Калі вже відкрили хвіртку та 
йшли до хати. Попри те, що її могли побачити, вона 
пробралася городом до відкритого вікна та почула слова 
Чорнобіса, який речитативом казав: 

                                                           
34  гліфоми — пам’ять істот, які мають дімензіальну 
сіточку. 
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— Ти маєш дитину ... твої груди наливаються 
молоком ... це твоя дитина від мене ... ти нікому не 
віддаси свою дитину ... ти забудеш що я тут зараз був і 
ніколи не згадаєш ...  

Морена краєм ока заглянула у вікно та з подивом 
побачила не Чорнобіса, а Мухтара. Вона хутко 
сховалася та не зрозуміла: чи то, правда, Мухтар, чи то 
Чорнобіс, який перетворився на Мухтара. Вона почула, 
як грюкнули двері, а коли Морена заглянула у кімнату, 
то побачила тільки молоду жінку, яка годувала дитину. 
Видно, що дитя було голодне, бо аж захлиналося та 
спішило, а дівчина заспокоювала та витирала хустинкою 
її рота: — Не спіши, ріднесенький, і не бійся – мама тебе 
нагодує та нікому ніколи не віддасть! 

«Диво дивне» — подумала Морена та зрозуміла, 
що то був не Мухтар, а Чорнобіс, який зачарував цю 
дівчину, а от навіщо та в кого він украв дитину, було 
незрозуміло. Вона побачила в небі Чорнобіса та Калі, які 
полетіли далі на захід, напевне, додому, у Лондон. 
Морена не стала летіти за ними, а вирішила 
повернутися в Київ та побачити свого коханого, який, 
можливо, саме в цей час смокче цицьку якоїсь 
миловидної киянки. Ці думки прискорили її політ, бо вона 
так швидко помчалася в Київ, наче від цього польоту 
залежить її життя. 

*** 

Те, що відбувалося з Мухтаром в останній час, 
нагадувало якийсь фільм жахів, чи описаний в книжці 
містичний хоррор, бо його життя перетворилося на 
пекло з того часу, як він приїхав до коханої дівчини в 
Україну. Якщо точніше, то ще раніше, тоді, коли перший 
раз побачив Олександру. Те, що знайомство з нею 
відбулося не з ініціативи Мухтара, бо його заставили, не 
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мало значення, оскільки Олександра йому відразу 
сподобалася. Правда, ті спогади про минуле у Мухтара 
трохи переплутані в голові, а деякі моменти він зовсім 
не пам’ятає. Це стосується причини, чому вони 
посварилися в Кембриджі, бо Мухтар не пам’ятає, як він 
опинився в ліжку з тою сусідкою по кампусу35 , а те, як 
його застала Олександра наче виписане вогнем в 
голові. Те, що ці події йому зовсім не подобалися, не 
мало ніякого значення, бо вони відбувалися всупереч 
його бажанням. В останній час Мухтар відчував, що він 
захворів, а скоріше за все, має проблеми з головою та 
пам’яттю, в якій не залишається згадок про великі 
шматки його життя. Він міркував, що деменція36 у його 
віці досить рідке явище, то подумав, що у нього щось 
гірше: або якась пухлина в голові, а можливо, що його 
голову пошкодили гмани, коли окупували його тіло. Хай 
там що, але це так ускладнює його життя, що хочеться 
вити від безпорадності та душевного болю. Сама огидна 
згадка по Львів, яка відразу кинулася йому в обличчя 
жаром розпеченого вугілля й він червоніє від голови до 
кінчиків ніг. Мухтару здається, що там, у тому дивному 
ресторані його обпоїли якимись галюциногенами, що він 
кинувся на оту француженку Калі. Все відбувалося, як в 
примарному сні, а Мухтар не володів ні своїм тілом, ні 
душею. Коли перед очима з’явилася Олександра, то він, 
від сорому, був радий сховатися у п’ятці, що і зробив, а 
потім втратив свідомість. 

Прокинувся в домі Чорнобіса, то встав, щоб 
повернутися до себе додому, а вже тоді згадав, що його 

                                                           
35  кампус — в даному контексті: жилі приміщення для 
студентів, гуртожиток. 

36  деменція —  синдром стійкого порушення когнітивних 
функцій внаслідок органічного ураження мозку. 
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дім зруйнували вибухом Морена та Корчун. Згадав і те, 
що Чорнобіса вбила Олександра, то тепер Мухтар має 
повне право отримати його дім, як компенсацію за свій 
зруйнований дім. Ця думка додала трохи позитивного 
настрою у його нещасливу долю, а от що тепер робити з 
Олександрою він і гадки не мав та надіявся, що якась 
думка таки прийде в його голову. Ця думка відразу 
з’явилася в голові Мухтара та сповістила його: 
«Поздоровляю! У тебе є син, Михайлик!»  

— Син? — здивувався він та спитав: — У мене та 
Олександри буде син? 

«Ні! — відповіла Думка та пояснила: — У тебе та 
Лариси є син». 

— Цього не може бути, — обурився Мухтар, — я 
спав з нею тільки одного разу! 

«І від одного разу бувають діти», — відповіла 
Думка, а Мухтар відразу спитав: — Звідки ти про це 
знаєш? 

«Звідки ТИ про це знаєш?» — відповіла питанням 
Думка, а Мухтар так і не зрозумів, чи це правда, чи ні. 
«Ніхто тобі не заважає це перевірити. Тим паче, що тобі 
не варто киснути вдома!» — сповістила Думка і вона 
була досить слушною. «Знову лечу в Україну!» — 
виникла вже його думка і Мухтар не став загадувати 
наперед, а вилетів зі своєї квартири та полетів на схід. 
Думка, якщо це насправді була «окрема думка», 
схвально мугикнула та додала настрою Мухтару, бо хоч 
хтось схвалював «його думку». «Я шизофренік!» — 
весело погодився Мухтар та примружив очі, бо сонце, 
назустріч якому він летів, сліпило очі. 

*** 

Коли Морена натиснула на кнопку дзвінка, Тарас 
схопився з ліжка та помчався до дверей, бо цей дзвінок 
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міг розбудити не тільки його любу Маріко, а й 
Олександру та Дашу. Коли він відкрив двері та побачив 
Морену, то спитав: — Що вам потрібно? 

— Це до мене, — сказав збентежений Іджі, бо теж 
прокинувся в залі, а поява Морени для нього була 
несподіванкою. 

— Я ж сказав тобі чекати в Кракові, — з докором 
сказав він, а Тарас, який навіть не згадав, що бачив її 
мигцем, коли вона віддавала амфору з попелом 
Олександри, гостинно розкрив двері та запросив:  

— Проходьте, сьогодні я готую куряче філе в 
томатному соусі, то оціните його смак. 

— Ти вже позавчора його готував, — нагадав Іджі 
у тому сенсі, що оте куряче філе зовсім не до добра, на 
що Тарас доброзичливо відповів: — Їжа не винна в тому, 
що життя людське таке мінливе, а їсти треба кожний 
день. 

— Нам не обов’язково їсти, — нагадав Іджі, а 
Тарас видав філософську думку: — Ти бачиш, що у нас 
робиться з кліматом? То може в цьому винні якраз ми – 
ті, що користуються дімензіальною сіточкою. 

— Я теж не хочу їсти, — сказала Морена, щоб 
підтримати Іджі, але Тарас заперечив: — Сьогодні ми 
отримаємо енергію природним шляхом. Хто буде мені 
допомагати? 

— Напевне, що я, — сказала Морена, чим відразу 
сподобалася Тарасу, то він вже хотів вести її на кухню, 
коли зі спальні вийшла Маріко, кинула блискавичний 
погляд на Морену та сказала Тарасу:  

— Я тобі допоможу! 
Це так здивувало Тараса, що він аж завмер на 

місці, бо Маріко в останній час зовсім не виказувала 
хотіння опинитися на кухні. Коли вони там опинилися, а 
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Іджі та Морена залишилися в залі, Маріко зашипіла на 
вухо Тарасу: — Ти навіщо запустив цю гадюку в хату? 

— Яку гадюку? — не зрозумів Тарас, а Маріко 
знову зашипіла: — Це ж Морена, помічниця Чорнобіса, 
вона прийшла добити Олександру!  

— Ти так думаєш? — сумнівався Тарас, а Маріко 
схопила важку сковороду та сказала: — Тихо хапаємо її, 
а потім допитаємо! 

Вони тихенько зайшли в зал, де шепотіли між 
собою Іджі та Морена, а коли Маріко замахнулася 
сковородою, щоб напевне відправити гостю в нокаут, то 
почула за спиною: — Що ви робите? 

— Готуємо куряче філе в томатному соусі, — 
розгублено відповіла Маріко, бо їй в останній момент 
завадили прибити сковорідкою ворога. 

— Ти хочеш готувати його з Морени? — спитала 
Даша та повернулася до Іджі: — Ти навіщо її сюди 
притягнув? Щоб добити Олександру? 

— Вона сама прилетіла, — пробелькотів Іджі, а 
Даша сказала: — Зараз перевіримо, навіщо вона 
прилетіла.  

Вона встромила свої симпоти в Морену, яка не 
стала їй заважати, хоча Даша лазила в її пам’яті досить 
безцеремонно та спитала: — Що то за дитина у Мухтара 
та цієї ... 

— Лариси..., — нагадала Морена та відповіла: — 
Мухтар каже, що це його дитина ... 

— Коли ж він встиг? — здивувалася Даша, а 
Морена відповіла: — Не знаю, напевне ця акселерація 
розвитку дитини завдяки гманам, бо Мухтар побував у 
їхніх лапах. 

Коли у дверях спальні з’явилася бліда 
Олександра, всі замовкли, а вона спитала: — Що ви тут 
робите? 
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— Ніяк не виженемо непроханих гостей, — за всіх 
відповіла Даша, а Іджі відповів: — Ми з Мореною вже 
вас покидаємо, — та став підштовхувати Морену до 
дверей, хоча вона, попри таку «теплу» зустріч, зовсім не 
хотіла покидати цей дім та цих людей, які здалися їй 
більш приємними, чим компанія Чорнобіса. Їй, навпаки, 
подобалося, що ці люди відкрито висловлюють свої 
почуття, а не підло ховають їх за награною посмішкою. 

— Помста! — почула Морена та інстинктивно 
сіпнулася до Олександри, але Іджі втримав її, а Даша, 
яка крикнула це слово, вже встигла витягти свого меча 
та приставити його до шиї Морени, яка зовсім не 
злякалася, а чесно сказала: — Я нічого з цим зробити не 
можу! 

— Тому ти повинна зрозуміти, що тобі краще 
триматися від нас якомога далі, — чемно сказала Даша 
та додала: — Інакше в якийсь момент твоє тіло 
позбудеться твоєї голова і не тому, що мені так 
хочеться, а в результаті твоїх дій. До речі, ти мені когось 
нагадуєш, особливо сліди твоїх шрамів обличчі? Звідки 
ти? 

— Я не знаю ... — відповіла Морена, а Даша, яка 
відразу заглянула у її гліфоми, зрозуміла, що вона 
сказала правду. Морена повернулася до Іджі та сказала:  

— Даша має рацію – я повинна буди якнайдалі від 
Олександри. Пішли звідси. 

Як Іджі не хотілося, але він мусив йти за нею, а 
Олександра, яка весь час мовчала, сказала: — Мені, 
чомусь, її жаль! 

— Сестричко, запам’ятай – вона ворог і ти ні в 
якому разі не повинна її жаліти, —  сказала Даша та 
додала: — Краще лягай в ліжко, бо тобі потрібно 
набратися сил. Мені не подобається, що тебе так часто 
вбивають! 
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Морена летіла попереду, а невдоволений Іджі – 
позаду. Не тому, що йому не подобалася Морена, а від 
того, що поряд з сестрами відбуваються якісь події, а 
він, попри те, що ніколи не прагнув стати лідером, звик 
знаходитися в епіцентрі пригод.  

Морена пригадувала, що вона розповіла сестрам, 
бо їй неминуче прийдеться зустрітися з Чорнобісом, 
коли він покличе, то виверне їй душу та про все 
дізнається. Начебто нічого важливого не розповіла, хіба 
що за Мухтара та і то це її догадки. Головне, щоб під час 
зустрічі не було Іджі, бо Чорнобіс може його вбити, а 
цього вона не хотіла нізащо. 

Після того, як Іджі та Морена покинули дім на 
Золотоворітській, Олександра, попри прохання Даші, не 
захотіла лягати в ліжко, а притулилася на дивані та 
спитала у Тараса: — Про що ти говорив з моєю мамою? 

— Та вони загубили свою дитину, — відповів 
Тарас, а Маріко, яка чула розмову чоловіка, стукнула 
його в бік, щоб замовк, але було пізно, бо Олександра 
спитала: — Яку дитину.? 

— Твою сестру, твоя мама народила дитину, — 
відповів Тарас, а Олександра відразу відправила 
симпоту та побачила, що її мама та Ігор тиняються по 
місту та шукають дитину. 

— Розкажи детально, про що ви розмовляли, — 
попросила Олександра і Тарас розповів, як йому 
подзвонив Ігор та повідомив про те, що Тарас та Маріко 
забрали дитину. 

— Ви цього не робили? — спитала Олександра на 
що Тарас відповів: — Звичайно, що ні. У нас в 
Петербурзі є своя дочка Люда та зять Руслан. В той час, 
як украли дитину, ми спали з Маріко у ліжку. Мені 
здається, що це зробив Чорнобіс, щоб зробити тобі 
боляче. 
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— Він свого добився, мені боляче! Цікаво, як він 
залишився живий? Я ж відрубала йому голову та 
забрала дімензіальну сіточку, а тіло повинен був 
спалити Мухтар, — відповіла Олександра та додала: — 
Ігор та мама шукають дитину по місту, але це скоріше, 
від відчаю. Треба їм допомогти. 

— А як? Якщо це зробив Чорнобіс, то він нізащо 
не віддасть дитину, — сказала Маріко, а Даша не 
згодилася: — Віддасть! Якщо йому віддам скрижалі. 

— Ти хочеш віддати йому скрижалі? Та він нас 
просто знищить! — сказала Олександра, але Даша 
уперлася: — Життя дитини важливіше! Я полечу до 
Чорнобіса сама. 

— Де ти його будеш шукати? — спитала 
Олександра. 

— Ти не повіриш! У мене в гліфомах залишився 
відбиток його сліду, — Даша глянула на Олександру та 
додала: — Я, на відміну від тебе, не така раціональна та 
не викидаю все із гліфом, як тільки людина мені не 
потрібна. Тому можу прямо зараз сказати, де він 
знаходиться. 

— Де він знаходиться? — відразу спитала 
Олександра, а Даша, трохи збентежена своїм пошуком, 
відповіла: — Він в Крижополі! 

— Там бабуся! — схопилася за голову 
Олександра та сказала: — Полетіли, бо цей Чорнобіс 
після того, що зробив з мамою, хоче вбити мою бабусю. 

— От ти, наче раціональна, але коли це 
стосується твоїх рідних – ти втрачаєш голову! — сказала 
Даша та переможно додала: — Коло бабусі два коти: 
Туманний та Щасливчик. Ти думаєш, що вони дозволять 
якомусь Чорнобісу щось зробити з Валентиною 
Степанівною, яка їх годує? 
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Олександра не знала, що відповісти сестрі, а 
Тарас сказав: — То полетіли разом, бо цей Чорнобіс 
такий підступний, що наша допомога вам не завадить! 

— Треба розібратися з цим Чорнобісом 
остаточно, бо він зовсім знахабнів, — підтримала 
Маріко. 

— Що ж, тоді полетіли, — згодилася Даша, бо 
коли Олександра зануриться у життя, то забуде про 
Мухтара.  

Летіли мовчки, бо треба зібратися думками перед 
боєм, але швидко, то добре, що був теплий день та 
ніхто не замерз від зустрічного вітру. Десь через годину 
вони підлетіли до Білої Церкви й Маріко, яка до цього 
трималася ззаду, підлетіла до дівчат та, я історик, стала 
розказувати про місто. Біла Церква, яку раніше називали 
Юр’їв, була побудована Ярославом Мудрим, як одна зі 
споруд оборонної лінії по річці Рось, що тягнулися до 
Дніпра, де стояв легендарний Родень, який не здався 
ординській навалі та був повністю знищений ханом 
Батиєм. Вона показала на новеньку церкву справа від 
центральної вулиці та пояснила, що це відбудована знов 
Свято-Георгієвська церква, завдяки якій Юр’їв по часі 
перейменували у Білу Церкву. Коло неї стояв пам’ятник 
Ярославу Мудрому, а навпроти, зліва по центральній 
вулиці, костел святого Івана Хрестителя.  

Думки про минуле відвернули увагу Олександри 
від згадок про Мухтара, а зовсім скоро вони перелетіли 
через Рось та опинилися над зеленими полями та 
невеличкими селами, розкидані по широкому степу. Цей 
нескінченний степ з полями, зрідка заплямований 
лісами, тягнувся аж до самого Чорного моря, звідки 
козаки на волах колись возили сіль. 

Зовсім скоро, у Володарці, вони знову зустрілися з 
Россю, наче вона не хотіла прощатися з дівчатами, але 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

313 

потім залишила свої наміри та покруччю пішла у сторону 
та, навіть, не попрощалася. Скоро вони залишили 
Київщину та полетіли над вінницькими землями, то 
Олександра прискорила політ, бо боялася, що той 
Чорнобіс зробить щось лихе з бабусею, як це зробив з 
мамою. Коли з’явився Ладижин та Клебань, то Даша аж 
притримала Олександру, бо вона відірвалася від неї, 
наче позаду гналися хорти. 

— Не спіши, бо той Чорнобіс якраз і чекає, щоб ми 
зопалу попали в пастку, — пояснила Даша й 
Олександра стишила політ, але, коли з’явився 
Крижопіль, то знову кинулася до дому. 

— Не спіши, — сказала Даша, яка трималася 
симпотою за Чорнобіса. Що дивно, він знаходився не 
біля дому Олександри, а на другій стороні залізничної 
колії, ближче до центру міста. Коли вони підлетіли 
ближче, Олександра пригальмувала, стала блідою та 
сказала: — Я знаю це місце! Тут живе дівчина з якою 
переспав Мухтар! 

— Видно, що дівчина має успіх у чоловіків, бо до 
неї завітав Чорнобіс, — сказала Даша та спитала: — 
Ввірвемося всі разом чи ви мене почекаєте? 

— Ми підемо з тобою разом, бо я вже там була, — 
сказала Олександра та повернулася до Тараса: — А ви 
добийте тих, хто буде тікати! 

Даша та Олександра відразу встромили свої 
голови в будинок, а Маріко та Тарас усілися на даху, 
щоб все бачити. Даша, яка першою опинилася в кімнаті, 
побачила, що в ній нікого нема, а голоси: чоловічий та 
жіночий, чути зі спальні. Поки Даша вагалася, 
Олександра витягла свого голубого меча та рішуче 
пішла до відкритих дверей спальні, бо їй болісно 
згадалося ліжко та Мухтар з Ларисою.  
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Вже у дверях у неї з’явилося дежавю, бо в тому ж 
ліжку вона знову побачила Мухтара та Ларису, які з 
подивом підняли голову та витріщилися на Олександру. 
Даша з цікавістю зазирнула в спальню із-за плеча 
Олександри та теж здивувалася, бо чекала побачити 
Чорнобіса. В цей час пролунав дитячий плач і Лариса 
відгорнула ковдру та взяла на руки дитину. Вона 
демонстративно оголила груди та притиснула до них 
малого, який присмоктався до цицьки та відразу замовк. 

У Олександри тремтіли руки, а Даша, яка це 
побачила, взяла з її рук меча та сказала:  

— Пішли звідси! Я, здається, помилилася! 
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Реплікація одинадцята. Люда 

Туманний Кіт виставив пузо на сонечко та лежав 
на зеленій траві у дворі дому Валентини Степанівни. 
Якщо хто зі сторони дивився на нього, то навіть не 
догадувався, що його закриті очі свідчать не про його 
сон, а лише те, що вони прищурені для камуфляжу. 
Насправді Туманний Кіт спостерігав за молоденьким 
вороном, який чомусь крутився коло садиби. Кіт відкрив 
одне око, яке було не в полі зору ворона, та кинув на 
нього уважний погляд, а потім знову удав, що спить. 

 
Ворон упевнився, що кіт його не бачить, та 

перебрався на кущі, ближче до Туманного Кота, а потім і 
зовсім знахабнів, бо перелетів на хвіртку до городу, бо 
йому здалося, що кіт здох, то хотів виклювати йому очі. 
Тільки но він зіскочив на землю, як товстезний кіт 
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перетворився на гнучку змію, яка схопила вороненя за 
шию, та придушила його до землі. 

— Що ти хочеш з ним робити? — спитав 
Щасливчик, який несподівано з’явився ззаду і Туманний 
Кіт подумав, що він теж слідкував за птицею, тільки не 
був проворним, як Туманний Кіт. 

— З’їм! — відповів Туманний Кіт та прибрав 
вороненя до себе, щоб часом Щасливчик не вкрав його 
закуску. 

— Насправді це не проста птиця, — сказав 
Щасливчик, а Туманний Кіт подумав, що Щасливчика не 
варто слухати, бо його наміри – вкрасти здобич, видно 
неозброєним оком. Тим часом Щасливчик продовжив 
брехати, аби тільки виманити здобич, та сказав:  

— Хіба ти не помічаєш на ньому залишки 
дімензіальної сіточки? Я думаю, що це не менше, чим 
шпигун Чорнобіса? 

— Кои я йойо зіммм, то чообіс нігого не гігнається, 
— сказав Туманний Кіт, бо тримав в зубах вороненя, а 
його слова означали таке: «Коли я його з’їм, то Чорнобіс 
нічого не дізнається». Собака Вовчик, який приперся від 
ґанку та побачив, що Туманний Кіт спіймав птицю, 
розгавкався на всю вулицю, що його чути аж до школи. 

— Вовчик, засохни! — сказав Щасливчик та 
повернувся до перерваної розмови з Туманним Котом:  

— Це так, але й ми не дізнаємося, що задумав 
Чорнобіс. Коли ми будемо катувати вороненя, щоб 
дізнатися правду, то ти можеш відкусити йому ногу, — 
запропонував він, а вороненя, яке ледь дихало, 
прохрипіло: — Якщо ви мене будете катувати, то я 
нічого не скажу, все одно помирати, а я вже помирав не 
раз! 

— Якщо ти все розкажеш, то ми тебе відпустимо, 
— пообіцяв Щасливчик, а Туманний Кіт невдоволено 
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відповів: — Я нічого не обіцяю, бо ти занадто смачний, 
але, якщо ти скажеш правду, то обіцяю швидко та 
безболісно тебе зжерти! 

— Я тобі зжеру пташку! — сказала Валентина 
Степанівна, яка почула гавків Вовчика та вийшла з хати. 
Вона видерла вороненя з пащеки Туманного Кота та ще 
й ударила мокрою ганчіркою по пиці, а він, від такої 
образи, тільки вирячив очі та ошелешено шипів. 
Вороненя негайно потрапило на підвіконня в залі, а 
Валентина Степанівна насипала йому на блюдце 
добірної пшениці. Попри свої рани, вороненя 
подзьобало зерно та сказала Валентині Степанівні:  

— Спасибі! 
— От який чемний птах, не те, як ці коти – 

нажеруться, як свині й ні слова зі своєї пащеки, — 
сказала Валентина Степанівна та ще й погладила 
вороненя. Те, що птиця балакає, як папуга, її зовсім не 
збентежило, бо за останній час вона побачила стільки 
дивини, що досить на кілька життів. 

— Валю, з ким це ти балакаєш? — спитав 
молоденький дядько Петро та поцілував Валю у шию, а 
вона видралася з його нахабних рук та сказала:  

— Соромітник, нас птах бачить! 
— Птах нам не перешкода, — сказав дядько 

Петро та притиснув до себе Валю, а ворон повідомив:  
— Можете робити, що хочете, я поки нагляну за 

котами!  
— От молодчина, — похвалила його Валя та 

шепнула Петру: — Пішли в спальню, нетерплячий. 
Правда, коли вони, трохи розтріпані, вийшли зі 

спальні, то на Валю та дядька Петра чекав сюрприз: на 
них дивилися шість пар очей, одна з яких примружилася 
та відкрила свою пащеку: — Секс, звичайно, хороша 
справа, але ж не серед білого дня! 
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Всі засміялися, а Туманний Кіт, який це бовкнув, 
сказав Валентині: — Приймай гостей, господиня, 
сьогодні хоч нажеремося вволю 

— Хтось наїсться, а дехто залишиться на 
голодному пайку, щоб не жер птаха, — відповіла 
Валентина Степанівна та поцілувала у щоку 
Олександру, у якої, при згадці слова «птах», виникла 
асоціації з Мухтаром і вона насторожено спитала:  

— З яким «птахом»? 
— З отим, що сидить на підвіконні, — відповіла 

Валя, а Даша відразу витягла меча та приставила до 
горла маленької пташки: — Та це ж Корчун тебе 
підслуховує. Нащо ти його в дім пустила? 

— Я хотів його з’їсти та допитати, а ця Валя 
накинулася на мене, як шуліка, — пожалівся Туманний 
Кіт і даремно, бо Валя сказала: — Неділю годувати тебе 
не буду, трохи половиш мишей та зменшиш пузо, а то 
переступай тебе по хаті. 

— Я нічого не знаю і тримаюся Мухтара, бо він 
мене годує, — каркнув Корчун, а Даша вже звично 
крикнула: — Помста! 

Вороненя миттю знялося з підвіконня та кинулося 
на Олександру, яка закрила обличчя руками, а 
Туманний Кіт зробив карколомний стрибок та схопив 
пащекою Корчуна. 

— Не їж його, я тебе нагодую, — сказала 
Валентина і кіт з неохотою випустив Корчуна з рота. 
Вороненя сіло на плече Валентини та каркнуло: — Я не 
винен, що мені так пороблено Чорнобісом! 

— Тебе Чорнобіс прислав за нами наглядати? — 
спитала Даша, а Корчун відповів: — Ні, Мухтар! — та 
додав: — Він, часом, якийсь дивний, то добрий, а то 
такий, наче в нього вселився якийсь звір. Мало дитину 
не розірвав, Лариса плакала! 
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— Яку дитину? — спитала Валентина, а Даша 
відповіла: — Дитину Мухтара. До речі, Люда не 
дзвонила? Вона знайшла свою дитину? 

— Яку дитину? — не зрозуміла Валя, а Тарас 
додав: — Михайлика, ти тепер знову бабуся. 

— А що означає «загубили»? — не зрозуміла 
Валя.  

— Я і сам не зрозумів. Ігор каже, що це ми з 
Маріко приймали роди та забрали дитину, — відповів 
Тарас, а Олександра почорніла обличчям та сказала:  

— Це, напевне, зробив Чорнобіс! 
*** 

Немає більшого горя, як горе матері, яка 
втратила сина. А для Люди горе було подвійним, бо 
вона тільки раз глянула на свою дитину та втратила її. 
Крім тортур моральних додалася біль у грудях, бо 
молоко, що виробляв її організм, нікуди було діти. Вона 
зціджувала його та ставила у пляшечках в холодильник, 
щоб її Михайлик, як тільки він знайдеться, мав в 
достатку молока. Хоча пляшечки з молоком вже 
заповнили дві полички холодильника, сірий та худий від 
горя Ігор їй нічого не казав, а швидко відкушував сухий 
окраєць хліба та зникав з дому, бо направлявся на 
безцільні пошуки. Він підняв на ноги всю поліцію, а фото 
дитини, яке він сам намалював, коли занурився у 
пам’ять дружини, вже висіло на кожному паркані Дніпра, 
але схоже на те, що дитину вивезли з міста, а от де 
шукати Михайлика, Ігор не знав. Він не хотів тривожити 
Тараса, бо той доглядав за Олександрою, яку хтось 
поранив, але бачив, що один не справиться. Тому 
вирішив відвезти Люду до матері в Крижопіль, щоб 
самому зайнятися пошуком. 
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Люда відразу відкинула цю думку, бо чогось 
надіялася, що дитину повернуть, але Ігор, напевне, мав 
рацію, коли з першого разу казав, що це робота 
Чорнобіса. Можливо не Чорнобіса, а його людей, а ще 
з’являлася думка, що це зробили гмани. В Україні їх 
зовсім не знайти, але Нове Зерно міг прислати в Дніпро 
гманів диверсантів, які спокійно вкрали Михайлика та 
втекли в Московію, а, можливо, ще гірше – з’їли дитину 
на зло Ігорю. Від цього Ігор наливався такою люттю, що 
його аж судомило, а, головне, не було з ким порадитися, 
бо сам знав, що він упереджений до фактів та не може 
спостерігати ситуацію зі сторони.  

Довелося схопити дружину та разом з нею 
здійнятися в повітря. Люда обхопила руками його шию 
та плакала, аж Ігор дивувався, звідки в неї стільки сліз, 
бо ще донедавна вона журилася сухими очима, наче їх 
спалював внутрішній жар. Небо наче пройнялося її 
горем та трусило вниз дрібним та гірким дощем, який 
сипався з закритих хмарами голубих очей. Коли вони 
пролетіли пів дороги, Люда неначе отямилася, злізла з 
рук Ігоря та приречено спитала: 

— Як ти думаєш, ми його колись побачимо? 
— Неодмінно, — впевнено відповів Ігор та додав: 

— Якби його вбили, то, напевно, нам повідомили, щоб 
завдати більшого болю, а якщо Михайлика виклали для 
якоїсь цілі, то ми скоро почуємо вимоги викрадачів. 

— Тоді нам треба чекати звістки дома, — 
занепокоєно відповіла Люда, а Ігор відразу відповів: — 
Ні, вони нас добре знають та не забувай, що це істоти, 
які мають дімензіальну сіточку. 

— Що вони від нас хочуть? — спитала Люда, а 
Ігор відповів: — У мене нічого ціннішого, крім тебе та 
сина нема, тому я віддам життя заради вас. 
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— Я тобі вірю, — сказала Люда та полетіла поряд. 
Коли вони підлітали до Крижополя, із-за хмар виглянуло 
умите сонечко, яке попри всі біди на Землі, захотіло 
пригріти землю перед неминучою осінню, щоб залишити 
останню згадку про літо, тому заблищало в кожній 
краплинці дощу на вже трохи пожовклому листі та 
заглянула у кожну калюжу, щоб її пригріти, а потім і 
висушить від небесних сліз. Люда мимоволі заспішила, а 
коли почула гавкіт Вовчика біля двору, то знову мало не 
пустила сльозу, але від розчулення. 

Вона кинулася в хату, а коли відкрила двері, то 
побачила Тараса та Маріко, Олександру та Дашу, а ще 
щасливу маму Валю та дядька Петра. Вони сиділи за 
столом та обідали. 

— Ви вчасно, сідайте обідати, — заспішила 
Валентина Степанівна, а Люда подумала: «Як ви 
можете обідати, коли в мене таке горе?» — та хотіла 
кинутися з хати деінде, але Ігор, що стояв позаду, 
прошепотів їй на вухо, немов вони виконували якусь 
військову місію: — Сідаємо! Одна голова добре, а 
більше – краще! Розберемося з нашою проблемою. 

«Яка проблема? Це наш синочок Михайлик!» — 
мало не зайшлася сльозою Люда, але послухала Ігоря 
та притулилася коло нього на стільці, який поспішно 
поставив Тарас. 

— Поїжте, бо нам потрібні сили, а потім 
поговоримо про наші діла, — сказала Валентина 
Степанівна, а Люда взяла ложку та зачерпнула борщу, 
який здався їй напрочуд смачним, що не дивно, бо вона 
нічого не їла відтоді, як украли Михайлика. Коли трохи 
поїли, Даша сказала: — Я одного не розумію, 
Олександра вбила Чорнобіса, то  як же він виявився 
живий та ще й має силу, де він взяв дімензіальну 
сіточку. 
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Люда глянула на неї та з образою подумала про 
Дашу: «Чого згадувати того Чорнобіса, коли пропав 
Михайлик?», а Тарас, який в останній час щось мало їв, 
вже сидів за столом, відклав вилку та відповів:  

— Коли тіло довго знаходиться в дімензіальній 
сіточці, то ще деякий час має її властивості. Не забувай, 
що він міг скористатися дімензіальною сіточкою Калі. 

— До речі, чого ми не зняли дімензіальну сіточку з 
Морени? — спитала Даша та сама відповіла: — От 
дурепи! 

— Ще у них є Не Важливо, який підбурював на нас 
гманів, але я його ніколи не бачив, — додав Ігор, а 
Олександра пояснила: — Це, напевне, Зір, бо я 
прочитала його ім’я в голові Морени. 

— А як же Михайлик? — спитала Люда, бо всі 
розмовляли про що завгодно, тільки не про її сина. 

— Як виглядає ваш син? — спитала Даша, а Ігор 
відкрився і вона глянула на образ Михайлика, котрий 
пам’ятала Люда. Даша довго розглядала картинку, потім 
повернулася до Олександри та сказала: — Я знаю, де 
твоя сестра. 

— Я теж! — сказала Олександра та піднялася із-
за стола. 

— На цей раз без сантиментів, — додала Даша, а 
Олександра підтвердила: — Я сама його вб’ю. 

— Про що ви говорите? — не зрозуміла Люда, а 
Ігор сказав: — Я полечу з вами! 

— Та всі полетимо! — сказав Тарас, а Маріко 
підтвердила: — Звичайно! 

Всі встали та рушили до дверей, а дядько Петро 
взяв кочергу біля груби та теж подався до дверей. 

— А ти куди? — спитала Валя. 
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— Куди-куди, ворогів бити, — сказав Петро, а 
Валя сказала: — Сиди дома, аніка-воїн, вони й без тебе 
розберуться. 

— У нас теж важливе завдання – дивитися, аби 
посібник Чорнобіса, на ймення Корчун, не зробив нам 
шкоди, — сказав Туманний Кіт та плигнув на підвіконня 
на якому сидів ворон, який, від страху, забився в куток 
та каркав: — Люди! Зупиніть смертовбивство! 

*** 

Не Важливо, він же Зір, бавився з княжною 
Таргановою, але ще не знав, як використати її талант 
пройдисвітки у своїй справі. Чорнобіс наказав, щоб 
Московія захопила Україну та перетворила у свою 
колонію, а тут, як на гріх, збунтувалися гмани, то ж 
дивись, якби ці тварюки не захопили їх з Чорнобісом. 
Уся верхівка влади в Московії перейшла у їх лапи, а всіх 
попередників разом з їхніми сім’ями гмани з’їли та 
замінили їх тіла своїми. Як дізнався Зір, гмани уже 
перейшли на артистичну тусовку, бо ні одного політика-
людини вже не залишилося. Дійшло до того, що Нове 
Зерно придумав закон, який дозволяє гманам робити 
що завгодно в Московії, хоча, як почитати, той закон мав 
захищати скривджених: 

Закон про запобігання та протидію 
антигманству та його проявам в Московії 

Московіт може бути покараний, якщо він: 
1) Заперечує праві самоідентифікації гмана. 
2) Закликає, приховує або виправдує вбивства чи 

заподіяння шкоди гману. 
3) Висловлює неправдиві відомості, 

ненависницькі та такі, що озлоблюють людей проти 
гманів. 
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4) Публічно висловлює засудження гманів, як 
колективно відповідальних за реальні чи уявні 
правопорушення, скоєні одним гманом або групою 
гманів. 

5) Заперечує факти переслідування і масового 
знищення гманів під час конфлікту з Україною. 

6) Виготовляє, поширює будь-які матеріали, що 
містять антигманські висловлювання, а також за 
публічне використання матеріалів, символів та 
зображень антигманського змісту. 

7) Умисне пошкоджує або руйнує будівлі та інші 
споруди, що належать гманам, гманським громадам 
та громадським гманським організаціям. 

8) Умисне пошкоджує, руйнує або оскверняє місця 
поховань гманів, пам’ятники та пам’ятні знаки, 
присвячені гманам. 

9) Нетерпимість до осіб негманського 
походження, які були ідентифіковані як особи 
гманського походження. 

10) Заклики до антигманства. 
Особи, винні у порушенні вимог цього Закону 

з’їдаються гманами у будь-який спосіб. 
Звичайно, що Московська Дума у 450 голосів 

прийняла цей закон, бо там людей не залишилося – одні 
гмани, але Зір запевнив Нове Зерно, що такий закон не 
варто підписувати та дражнити московітів, бо вони 
бувають нестримні та нароблять гманам шкоди. Зір 
боявся іншого: якщо цим тварюкам вистачить розуму, то 
вони можуть об’єднатися з Олександрою та її сім’єю, як 
раніше, то вже Чорнобісу буде непереливки. Ставка на 
тиранів, Сталіна та Плутіна, виявилася марною, бо ці 
довбані дятли скоріше тішилися своєю пихою та бажали 
слави, чим виконували те, що потрібно Зіру. Тепер десь 
літають у тілі метелика, то Зір не збирався їх шукати. 
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Чорнобіс наказав не чіпати українського президента, бо 
той виконує функції по розвалу країни краще того ж 
Сталіна, на якого так надіявся Зір. Його найближчі 
підлеглі-рейдери вже добралися до землі та забирали її 
у нинішніх господарів через підставних адвокатів та 
продажних суддів, але нітрохи не лякалися розголосу. 
Нахабні та безсовісні інородці користувалися 
тимчасовим безладдям, щоб нахапати у свої кишені 
гроші за продане народне добро. Зір чекав, коли народ 
перестане терпіти та підійметься проти казнокрадів, а 
вже тоді Московія може ударити та розпорошити 
дезорієнтовану українську армію. 

Розраховувати українцям на те, що 
американський президент Бабайден чи європейська 
спільнота якось допоможуть Україні – то ілюзія і не 
більше. Скоріше за все висловлять занепокоєння та 
співчуття, а в цей час Київ буде уже в руках московітів. 
Напевне, що Олександра зі своїми друзями стане 
захищати свою країну, але ж недарма Чорнобіс це 
придумав, у нього є якась хитрість, з допомогою якої він 
полонить свого ворога. Зір вважав, що Чорнобіс хоче 
забрати скрижалі Олександри та сам стати Творцем, то 
біля нього й Зіру дістанеться якесь тепле місце. В 
потаємних куточках пам’яті у Зіра зберігалася ще одна 
мрія, в якій місце Творця дістанеться йому, тож досить 
скрижалям попасти у його руки, як він скористається 
ситуацією. 

Оскільки президент Зелененько збирався 
зустрітися з президентом США Бабайденом, то у Зіра 
відразу виникла ще одна цікава комбінація, в якій він 
хотів використати княжну Тарганову, тому він сказав їй:  

— Збирайся, поїдемо в Київ! 
Княжна з радістю погодилася, тільки повідомила, 

що у неї нема що одягнути, то довелося в нічний час 
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відвідати московський ГУМ та підібрати їй те, що вона 
хоче. Виявилося, що, крім розуму, у княжни є смак, бо 
вдяглася вона бездоганно, чим підкреслювала свій 
високий статус та вишуканість. Задоволений цим Зір 
зводив її в ресторан, де замилив очі офіціанту та 
розплатився шматочками нарізаного паперу, а потім 
взяв таксі та разом з княжною поїхав у Рум’янцеве.  

Вони сіли в автомобіль до Києва, бо Зір не захотів 
тягнути княжну на собі, а ще тому, що в автомобілі їхати 
комфортніше, чим летіти по холоду. Їхали всю ніч, то у 
дорозі княжна заснула та пригорнулася до Зіра. Коли 
проїздили кордон у Нових Юрковичах, де сходяться 
разом три країни: Московія, Беларусь та Україна, Зір 
зробив себе та княжну невидимими, а водій, який 
побачив, що пасажири втекли, тільки матюкнувся, але 
поїхав далі, бо в Києві його вже чекали на зворотну 
поїздку. Коли проїхали український прикордонний пункт 
Сенківку, Зір та княжна Тарганова знову з’явилися в 
салоні автомобіля, а водій, який це побачив, повернувся 
до них та сказав:  — Більше не робіть такого. 

— Більше кордону нема, то не будемо, — зі 
сміхом сказав Зір, а княжні теж сподобалася такі фокусі, 
то вона просила його показати, як він це робить. Зір її 
засмутив: — На жаль, тобі це не під силу 

Проїхали Чернігів, а через півтори години 
добралися до Києва та зупинилися біля станції метро 
Лісова. Зір щедро розплатився з водієм папірцями та 
вони пішли у метро, де якраз в цей час всі їхали на 
роботу, а княжна виглядала, як біла ворона у своєму 
шикарному одязі. Зір їй шепнув: 

— Я помилився, треба було їхати автомобілем. 
— Нічого страшного, якщо треба, то я можу 

галопом їхати на коні, — посміхнулася княжна.  
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В цей час у Вашингтоні вже була ніч, але 
президент Зелененько не спав та крутився у ліжку, а 
пам’ять підкидала всі моменти зустрічі з Бабайденом. 
Зір теж бродив у його голові, а його План Модифікації 
країни, який президент Зелененько хотів втюхати 
Бабайдену, щоб той дав йому грошей, трансформувався 
у голові Зіра, як «План Мордифікації», коли до 
державного корита допускаються тільки особливі 
«морди». Зелененько прагнув втягнути на території 
України американські військові бази, але Бабайден вже 
отримав проблеми в Афганістані, то вирішив не лізти в 
чужу «кашу» і натякнув Зелененько, що Україні 
доведеться захищати себе самій. Звичайно, Бабайден 
завірив, що США підтримають Україну та нададуть 
певну допомогу, але не більше. Зір подумав, що якби на 
місці Зелененько була будь-яка інша людина, то Україна 
мала фантастичний шанс отримати більше, бо 
Афганістан боляче вдарив по іміджу США, але ж успіхи 
«справжнього реформатора» Зелененько настільки 
мізерні, що Бабайден не захотів прийняти на свій імідж 
ще одну брудну пляму. Зір задоволено подумав, що він 
зробив правильно, коли повернув Зелененько на місце 
президента.  

«Що ж, почекаю тебе у Києві», —  подумав Зір та 
вийшов з княжною на станції метро Університет. В готелі 
«Хілтон», Зір зняв апартаменти, куди заселився з 
княжною та з комфортом чекав, поки Зелененько 
повернеться до Києва. 

Наступного дня Володимир Потапович, 
президент, зайшов у свій кабінет та здивовано побачив, 
що в його кріслі сидить Тимофій Єрмак тому з 
посмішкою спитав: — Приміряєш крісло на себе? 

— Важка шапка Мономаха, — сказав Тимофій та 
покинув крісло, а коли президент сідав у нього, присунув 
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йому для зручності та сказав: — Я не публічна людина, 
тому краще буду поряд. 

Він присів збоку стола, а Зелененько спитав:  
— Що у нас на сьогодні? 
— Шукаємо вбивцю Шифера, — відповів Єрмак, а 

Зелененько перепитав: — Як, його знову вбили? 
— Ні, шукаємо першого вбивцю, — відповів 

Єрмак. 
В цей час відкрилися двері кабінету і з’явився 

Сергій Каніфолев, новий прессекретар президента, який 
повідомив: — До вас Тимофій Єрмак, — при цьому він 
здивовано дивився на Тимофія Єрмака, який сидів 
поряд з Зелененько. 

— Який ще Тимофій Єрмак? — засміявся 
Зелененько, а прессекретаря Сергія Скіпідарова 
відсторонили в сторону і в кабінет зайшов ще один 
Тимофій Єрмак. Зелененько голосно засміявся, встав із-
за стола та підійшов до Єрмака: 

— Хто ти? Я не пізнаю тебе в гримі! — та перевів 
погляд на Єрмака, який залишився сидіти біля стола. 

— Якщо це сюрприз, то я не в курсі, — відповів 
Єрмак, а Зелененько підскочив до нового Єрмака, як до 
іграшки, та став смикати його з усіх сторін: 

— Не пізнаю? Хто ти? 
— Я Тимофій Єрмак, — відповів новий гість, 

насупився та спитав: — А що робить тут мій двійник? 
— Попробуй його шевелюру, це перука, — сказав 

Єрмак біля стола, а Зелененько відразу схопив його за 
чуприну та зняв з лисої голови. Псевдо Єрмак 
розгублено гладив свою лису голову та так артистично, 
що Зелененько, який реготав, сказав зі сльозами на 
очах: — Я обов’язково зніму тебе у якомусь моєму кіно! 
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— Але ж я Єрмак?! — крикнув Псевдо Єрмак, а 
Зелененько сказав трохи невдоволено: — Не 
перегравай, все має міру! 

— Я з ним зараз розберуся, — сказав Єрмак із-за 
стола та пішов до дверей в яких з’явилася напрочуд 
гарна дівчина, яка з порогу представила: 

— Мене звати княжна Тарганова! 
— У неї повно ідей, як збагатити державу, — 

сказав Єрмак та додав: — Я спішу, а ти поговори з нею. 
Він хутко зник за дверима разом з Псевдо 

Єрмаком, а Зелененько подумав: «Знов хоче підкинути 
мені свого брата!» — та повернувся до «сестри»: — То 
які економічні ідеї має на увазі Єрмак? — та на всяк 
випадок перепитав: — Ви не його сестра? 

— Ні, я не його сестра, я його коханка, — 
пояснила княжна. Щоб вивести зі ступору Володимира 
Потаповича, бо він ще не втопав, що таке «коханка», 
княжна запропонувала: — Чому б в Україні не завести 
віртуальні гроші, наприклад, поро. 

— І що з ними робити? — спитав Зелененько, а 
княжна знову пояснила: — Прирівняти поро до долара 
та платити з казни всім лікарям по 4000, будувати 
дороги та платити робітникам поро. 

— Чому поро? Це мені щось 
нагадує...неприємне... — сказав Володимир Потапович. 

— Потім зрозумієте, — запевнила княжна. 
— І що це нам дасть? — спитав Зелененько. 
— Податки приймемо реальними грішми, а з 

вчителями та лікарями розплатимося віртуальними 
поро, — пояснила княжна. 

— І що? — не розумів Зелененько. 
— У кого найбільше збереться віртуальних 

грошей? — терпляче спитала княжна. 
— У кого? — перепитав Володимир Потапович. 
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— Найбільше віртуальних грошей збереться в 
олігархів, — пояснила княжна, — коли ми випустимо їх 
мільярдів 100 та пустимо у люди, то через деякий час 
несподівано для всих прирівняємо поро до однієї 
копійки. Олігархи матимуть пусті кишені, а у нас бюджет 
залишиться ціленький і ми з ним можемо робити, що 
хочеш. 

— Висаджу мільярд зелених дерев, — розмріявся 
Зелененько, а княжна додала: — Та хоч зелених 
крокодилів! 

— А як це сприйме народ? — спитав Зелененько, 
а княжна відповіла: — Гроші названі на честь 
Порощенка 37 , то будуть обвинувачувати його. А ми 
відразу після цього випустимо їстівні гроші купюрами у 
10000 та назвемо їх шоко. 

— Чому шоко? — спитав Зелененько та додав: — 
Після віртуальних грошей нам не повірять 

— Повірять! — сказала княжна та пояснила: — Ви 
по телевізору з’їсте таку купюру та скажете: «Я можу 
собі таке дозволити!» Всі олігархи захочуть з’їсти цю 
смачну купюру, то у нас її куплять. Нареченим на 
весілля будуть дарувати такі гроші, а вони будуть їх їсти.  

— А як це сприйме народ? — знову спитав 
Зелененько, а княжна посміхнулася та відповіла 
президенту: — Всі думатимуть, що це афера 
шоколадного Порощенка! 

— Зрозумів, — весело відповів Зелененько та 
спитав: — А народу від цього не буде погано? 

Княжна, замість відповіді, запитала у нього сама:  
— Для чого вам народ? 
— Для чого? — перепитав Володимир Потапович. 

                                                           
37  Порощенко — противник на виборах у президента 
Зелененько у Всесвіті, що описується у книзі. 
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— Для того, щоб платити податки і-і-і-і ... — 
княжна втупилася поглядом у Зелененько, а він, замість 
відповіді теж сказав: — І–і-і-і? 

— І для того, щоб вибирати вас президентом, — 
пояснила княжна. 

— Як ви гарно пояснюєте такі складні питання, — 
похвалив Зелененько та з посмішкою додав: — Навіть, 
краще, ніж Єрмак, бо той би почав говорити 
спеціальними термінами, що аж спати хочеться. 

— Слухайте далі, Володимир Потапович, — 
строго, як вчителька, сказала княжна, а Зелененько 
відповів: — Я за вами буду записувати, щоб не забути. 

— Отже, народ повинен платити податки, а хто у 
нас їх не платить? — спитала княжна. 

— Олігархи? — догадався Володимир Потапович, 
а княжна додала: — Олігархи теж, а хто ще не платить? 

— Мої друзі ... — навмання сказав Зелененько, а 
на осудливий погляд княжни здався: — Не знаю... 

— Не платять податки діти, — посміхнулася 
княжна, а Зелененько стукнув себе долонею по лобі. 

— Не платять податки діти, — повторила княжна, 
— а це третина населення. Чому пенсіонери платять 
податки, а діти ні? 

— Треба дітям дати пенсію, щоб вони теж 
платили податки, — догадався Володимир Потапович, 
але княжна похитала головою та заперечила, а 
Зелененько спитав: — А що ж робить? 

— Хай податки за дітей платять батьки, — 
пояснила княжна, а Зелененько спитав: — А якщо народ 
не захоче народжувати дітей? 

— Сексу всі хочуть, — переконано сказала княжна 
та додала: — А ввозити презервативи з Європи треба 
зупинити. Тоді у нас з вами буде стільки грошей, що 
стане і вам, і мені ... 
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Зелененько здивовано глянув на княжну, мовляв, 
я ж не для себе, за державу прикро, а вона відразу 
посміхнулася до ушей та відповіла: — Нам – на 
морозиво! 

— А-а-а-а, — заусміхався Володимир Потапович, 
— я вас зрозумів, як вас звати: Маша, Євдокія чи Вера? 

— Не треба фамільярності, називайте мене 
просто, Княжна! — з посмішкою відповіла княжна та 
спитала: — Будемо працювати далі? 

— Будемо! — весело відповів Зелененько. 
В цей час на висоті двох кілометрів над Києвом 

Єрмак товк морду Псевдо Єрмаку та примовляв:  
— Будеш мене слухатися?  
Потім пускав Псевдо Єрмака і той з криком летів 

до землі. Над самим будинком адміністрації президента 
Єрмак ловив свого невдачливого «брата» та знову 
питав: — Будеш мене слухатися? — на що геть 
спустошений Псевдо Єрмак сказав: — Буду! 

— Добре! Щоб навкруги княжни Тарганової й 
вітерець не пролітав. Що вона скаже – закон! Зрозумів? 
Бо я тебе та твого президента колись не вдержу та 
відпущу. 

Єрмак знову відпустив Псевдо Єрмака, а коли той 
мав гепнутися на клумбу біля будинку, придержав 
дімензіальною сіточкою. Псевдо Єрмак швидко побіг у 
будинок адміністрації президента, а Єрмак полетів 
кудись на південний захід, може в Румунію, до графа 
Дракули, бо той теж не балував своїх ворогів. 

*** 

Лариса ридала!  
Здавалося, що все налагодилося, навіть Мухтар 

повернувся, а ще у неї, несподівано для самої, 
з’явилася дитина, рідний синок, Олесик. На жаль, на 
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цьому все добро закінчилося, бо Мухтар став таким 
непередбачуваний та різкий, що вона його не пізнавала. 
Особливо непередбачуваний у своєму відношенні до 
неї, то коли лагідний, а то озвіріло рве на ній одяг та то 
вже не любов та секс, а ґвалтування. А ще, як гляне, 
наче ножем по ній проведе, добре, що від того погляду 
не кровоточить тіло. А оце останній раз з’явився з 
якоюсь лахудрою, був грубий та жорстокий, побив 
Ларису та пішов. Поки вона плакала та жаліла себе, то 
зовсім забула про Олесика, а коли підійшла до його 
спальні, то побачила, що дитяче ліжечко пусте. 

Вона завила, як поранена лань, та заламувала 
собі руки, а ще не знала, що робити: чи йти в поліцію, на 
яку нема ніякої надії, чи самій бігти за край землі та 
шукати того Мухтара. Вона знала, що він жив у Лондоні, 
то може з тою лахудрою подалися туди, а Олесика 
підхопили собі, бо та лахудра родити не може. Про 
таких, що купляють собі дітей, бо своїх нема, вона 
багато чула, то може її, Ларису, обдурили, той Мухтар 
запліднив її та обпоїли якоюсь гидотою, щоб вона 
швидко родила. Якщо так, то вона ніколи не знайде 
Олесика, а якщо і знайде, то нічого не докаже. 

Раптом, прямо через стіни з усіх сторін в будинок 
влетіли декілька людей і Лариса впізнала Олександру та 
її сестру, Дашу, а інші особи були незнайомі. 

— Де дитина? — спитала Олександра та підняла 
вгору блакитного меча, який іскрився вогнями, що 
нетерпляче бігли по гострому лезу. 

— Не знаю, — байдуже відповіла Лариса, бо не 
мала сили сперечатися з суперницею, а Даша 
підступила до неї з гострим та спитала: — Де Мухтар? 

— Не знаю! — закричала Лариса, у якої щось 
прорвалося в душі й вона заридала. До неї підступила 
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жіночка з потемнілим обличчям, яка благально дивилася 
на Ларису та спитала: — Шановна пані, де моя дитина? 

«Ще в одної украли дитину!» — догадалася 
Лариса та погладила її по щоці й відповіла: — У тебе 
теж украли дитину, як і мою? 

— У тебе була моя дитина, Михайлик, де вона? — 
спитала засмучена пані та показала Ларисі портрет 
Олесика. 

— Це мій хлопчик, Олесик, а твого Михайлика я 
не бачила, — відповіла Лариса та дивувалася на 
схожість чужого хлопчика на Олесика. Напевне і цю 
жінку запліднив Мухтар та теж забрав її дитину.  

— Шановна пані, ми хочемо вам допомогти, — 
сказав Тарас, а всі здивовано зиркнули на нього, але 
промовчали. 

— Хто забрав у вас дитину? — спитав Тарас та 
погладив Ларису по волоссю, а вона прихилилася до 
нього та сказала зі сльозами на очах: — Її забрав 
Мухтар разом зі своєю новою пасією. 

— Коли це сталося? — спитав Тарас, а Лариса 
знову заплакала та відповіла: — Сьогодні ніччю! 

— Заспокойтеся та чекайте, ми з цим 
розберемося, — сказав Тарас, а Лариса спитала: — Ви 
знайдете мого Олесика? 

— Так, знайдемо, а ви відпочиньте, — сказав 
Тарас і всі вийшли з дому надвір. 

— Навіщо ти обіцяв жінці те, що не виконаєш? — 
невдоволено сказала Маріко, а Тарас відповів: — Ми 
знайдемо Михайлика! 

— Ти обіцяв їй повернути сина, — нагадала 
Маріко, а Тарас відповів: — Я обіцяв їй знайти та 
розібратися, бо ще невідомо, чий то син: її чи Люди. 

Люда, яка слухала їх розмову, категорично 
сказала: — То мій син! 
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— У тебе є якісь прикмети чи знаки, по яких ми 
можемо відрізнити Михайлика? — спитав Тарас, а 
Людмила задумалася, а потім радісно посміхнулася та 
сказала: — Є! У нього родимка біля вуха у вигляді 
зірочки! 

— От і добре! Полетіли, бо я взяла вже слід! — 
сказала Даша і вони разом злетіли у повітря, як зграя 
птахів, що зібралася у вирій. Правда, людська зграя 
летіла не на південь, а кудись на захід. Можливо, що 
для когось там медом намазано. 

*** 

Не встигли вони прилетіти в Краків та зайти в дім 
Морена, як вона побіліла лицем та сказала Іджі:  

— Сюди прямує Чорнобіс з Калі! Ти повинен на 
деякий час сховатися та прикрити себе дімензіальною 
сіточкою, а коли все скінчиться, я вийду на Ринкову 
площу й ти мене побачиш.  

Іджі не став сперечатися з нею та подумав, що 
коли Чорнобіс зникне, то Морена розповість, чого він від 
неї хотів. Тому швиденько вийшов з дому та пішов на 
Ринкову площу, де прикрив себе дімензіальною сіточкою 
та користувався тільки своїми органами відчуттів. 
Звичайні перехожі його не бачили й основна проблема 
була так стати, щоб хтось не врізався у невидиме тіло. 

Він глянув у сторону будинку Морени та виявив, 
що на нього вилупилася якась низенька тіточка. Він 
вирішив, що треба її відігнати, бо ще хтось стане 
приглядатися до пустого простору, тому сказав:  

— Тіточко, йдіть собі, чого ви на мене 
вилупилися? 

— А мені здавалося, що ти чемний, — сказала 
жіночка, а Іджі по голосу впізнав у ній Змору. 
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— Змора, йди звідси та не заважай мені 
спостерігати, — невдоволено сказав Іджі, а Змора 
відповіла: — Та піду вже, раз ти такий негостинний, — а 
потім спитала: — А кого ти чекаєш, може я щось знаю? 

— Чекаю Морену, а тобі краще сховатися, бо 
якщо тебе Чорнобіс побачить, то може забрати твою 
частинку скрижалі. 

— Не дуже я боюся твоїх Чорнобісів, — відповіла 
Змора, крутнула худою сракою та пішла геть. Іджі 
заспокоївся та став чекати. В цей час у квартирі Морени 
теж відбувалися події, але більш неприємні, бо 
Чорнобіс, який з’явився зовсім несподівано для неї, став 
принюхуватися та сказав: — Тут смердить змовою! Хто 
тут був? 

— Пришелепкуватий Іджі та я його вигнала, щоб 
він тут не підглядав, — відповіла Морена, а в цей час 
з’явилася Калі зі згортком на руках та великою торбою 
за плечима. Вона поклала згорток на ліжко, а сумку 
кинула на долівку. Зі згортку почувся писк і Калі витягла 
з торби пляшку з пипкою та сунула її у згорток. Морена 
заглянула та побачила, що там дитина та сказала: 

— Яка гарнісінька? — та спитала: — Як її звуть? 
— Його звуть Казіміро, — сказав Чорнобіс та 

додав: — Приглянеш за ним, поки нас нема. 
— Я не вмію ходити за дітьми, — розпачливо 

сказала Морена, а Калі показала на торбу біля ліжка та 
сказала: — Там усе, що треба, є, я купила для Казиміро! 

Чорнобіс та Калі зникла так же несподівано, як і 
прибули, а Морена годувала дитя та думала, що їй 
робити далі. «Сидіти дома та доглядати за дитиною, — 
виник голос у голові, який зловісно додав: — За мою 
дитину відповідаєш головою!» 

Коли дитина наїлася та закрила очі, Морена 
обклала її подушками з усіх сторін, щоб Казіміро не 
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звалився з ліжка, а сама помчалася на Ринкову площу, 
щоб покликати Іджі та подумати, що їм робити далі. Уже 
на півдорозі згадала, що не закрила квартиру, та не 
стала вертатися, бо була вже майже на ринку. Вона 
кинула поглядом навкруги та не побачила Іджі. «Куди ж 
він дівся!» — розпачливо подумала вона та вже хотіла 
бігти назад, бо Іджі, мабуть, не витримав та пішов до неї 
на квартиру. Раптом відчула дотик до руки та 
відсахнулася, а потім почула голос Іджі:  

— Я тут, все в порядку? 
— Налякав мене, побігли додому, бо я залишила 

дитину та ще й квартиру не замкнула, — вона 
повернулася та пішла, а голос поруч спитав: — Яку 
дитину? 

— Казіміро, напевно, то син Чорнобіса та Калі, 
хоча я не помічала, що вона вагітна, — відповіла 
Морена, а Іджі знову спитав: — То вони залишили 
дитину тобі? 

— Так! 
— А куди полетіли? 
— Не знаю, я до смерті була рада, що вони мене 

покинули, — відповіла Морена, а вони тим часом вже 
дійшли до дому. Коли опинилися біля дверей квартири, 
Морена відчула недобре: двері були трохи прочинені. 
Вона кинулася до кімнати, а коли побачила пусте ліжко, 
то впала біля нього та затрусилася: — Він мене вб’є, 
покалічить, зітре на порох. 

— Щось одне, — заспокоїв її Іджі, а Морена 
схопилася та кинулася до дверей: — Треба догнати того 
злодія та забрати дитину! 

— Нагадай, про яку дитину йдеться? — сказала 
Даша, яка стояла у дверях з мечем, а зі стіни поряд 
з’явилася Олександра з таким же смертельним 
пристроєм у руках. Ззаду почувся якийсь звук, а коли 
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зацькована Морена оглянулася, то побачила незнайому 
жінку та чоловіка. Жінка підійшла до Морени та спитала:  

— Де дитина? 
— Її тільки що вкрали, — відповіла Морена, а Іджі 

додав: — Тут був Чорнобіс та Калі, вони залишили 
Морені дитину, яку називали Казіміром, а поки Морена 
бігала за мною на Ринкову площу, дитину вкрали. 

— Мені здається, що це хитрість Чорнобіса – 
начебто віддав дитину, але відразу її вкрав, то всі 
будуть думати на когось іншого, а він перевіз дитину в 
інше місце, — сказала Даша, а Олександра заперечила:  

— То дуже хитромудро, як для Чорнобіса, 
можливо, що хтось украв дитину з іншою ціллю. 

— З якою? 
— Наприклад, для викупу, — сказала Олександра, 

а Даша відповіла: — Можливо, що на це й розраховував 
Чорнобіс, то поки ми будемо гаяти час, він завіється 
туди, де ми його довіку не знайдемо. 

Ігор, який мовчки слухав перепалку сестер, 
запропонував: — Нас багато, то можемо розділитися: 
хтось залишиться тут, а всі інші будуть переслідувати 
Чорнобіса. 

— Тоді мені потрібне червоне вино, — сказала 
Даша, а всі здивовано глянули на неї, а Люда ображено 
сказала: — Я не думаю, що якраз зараз час щось 
святкувати, — а Даша спокійно пояснила: — Вино не 
для свята. У мене загострюються відчуття, коли я 
вживаю червоне вино, тому воно потрібне мені, як 
каталізатор, бо я хочу знайти Чорнобіса та вбити. 

— Головне, знайти Михайлика, — нагадала Люда, 
а Даша з нею погодилася: — Так! Головне знайти 
Михайлика, а потім я вб’ю Чорнобіса! 

— У мене є червоне вино, не знаю, чи вам підійде, 
— втрутилася Морена та витягла зі шафи пляшку. Даша 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

339 

взяла її, відкоркувала дімензіальною сіточкою та 
ковтнула, а потім спитала: — Хто зі мною за 
Чорнобісом? 

— Я полечу, — погодився Ігор та звернувся до 
дружини: — Залишишся тут, якщо хтось захоче 
торгуватися за нашу дитину. 

Люда кивнула, а Олександра відповіла: — Добре, 
шукайте Чорнобіса, а ми на деякий час залишимося тут. 

— Я, напевне, залишуся тут, — сказав Іджі, якому 
кортіло летіти з Дашею, але ж Олександра залишалася. 
Вирішило те, що Морена теж залишалася в Кракові. 

— Щоб було порівну, то нам випало летіти з 
Дашею, — сказала Маріко, а Тарасу байдуже куди 
летіти, аби Маріко була поряд. 

Так і вирішили. 
Даша, Ігор, Тарас та Моріко покинули дім, а 

Олександра звернулася до Морени: — У тебе ще є 
червоне вино? 

— Є! — радісно вигукнула Морена, бо 
знаходитися поряд з цими людьми набагато краще, чим 
з подільниками Чорнобіса. А ще поряд був Іджі, який з 
кожним днем подобався Морені все більше та більше. 
Олександра простягнула пляшку вина Люді та сказала:  

— Ковтни! 
— Навіщо? — не зрозуміла Люда. 
— Ти знаєш запах свого сина, а вино підсилить 

твої відчуття, тому ковтай та веди нас до нього! 
Люда сумнівалася у своїх здібностях, але 

ковтнула з пляшки та захлинутися, а ще хильнула 
набагато більше, чим ковток. Попри все, вона пішла до 
дверей та вийшла з квартири. Всі пішли за Людою, яка, 
спочатку, безцільно бродила по Ринковій площі та 
натикалася на людей, а потім спустилася у підземелля 
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на ринку, по якому вона теж безцільно бродила, аж 
Олександрі набридло, а потім зупинилася та заплакала. 

— Що трапилося? — спитала Олександра, а Люда 
показала на якусь біленьку ганчірку, заткнуту в загорожу 
залу, що не працював: — Це повзунки Михайлика! 

Вона взяла одяг Михайлика в руки та притулила 
до обличчя, а потім заплакала, а Іджі сказав: — Нас 
пустили по помилковому сліду. Даша має рацію – треба 
шукати Чорнобіса. 

Олександра зв’язалася з Дашею та повідомила 
все, про що вони дізналися. Даша на це відповіла: 

— На всякий випадок залишайтеся там. Ми самі 
справимося.  

Даша поділилася почутим з Маріко, Тарасом та 
Ігорем, хоча вони самі читали думки Олександри. Даша, 
яка взяла слід Чорнобіса та вилетіла з Кракова, думала, 
що Чорнобіс прямує кудись на захід, але їй довелося 
зробити дугу та летіти на схід, бо туди вів його слід. 
Залишалося покластися тільки на здібність Даші, а вона 
відгородилася від світу та летіла по сліду. Через пару 
годин вони перетнули кордон України та відразу 
занурилися у таку темну та холодну хмару, що скоро 
замерзли, як цуцики, то Тарас накрив усіх своєю 
дімензіальною сіточкою, щоб не страждати від холоду. І 
добре, що це зробив, бо через якусь мить вони 
врізалися у якесь дерево та покотилися у цій 
діменсіальній бульці кудись униз, поки їх не зупинив 
якийсь великий камінь. Поки вони котилися вниз, то 
потовкли один одного, а як Тарас розкрив діменсіальну 
сіточку, то попри синяки, отримані в цьому міхурі, 
залилися сміхом, наче від якогось жарту. 

Темна хмара начебто їх переслідувала та 
опустилася з неба вниз, закрутилася та стало зовсім 
темно, темніше звичної ночі, бо ні одна зірочка не 
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проглядала через чорну імлу. Летіти далі у такій темряві 
безглуздо, хоча можна скористатися симпотами, щоб 
орієнтуватися у просторі. Ігор витягнув компаса та хотів 
взяти курс по ньому, але його зупинила Даша, яка перед 
цим ковтнула з пляшки та сказала: — Я відчуваю 
Чорнобіса з усіх сторін. Поки ця вітряна сльота не 
вщухне, марно шукати, бо вітер закручує запах.  

Вони залишилися біля каменя, а за ним дзюрчав 
струмок з холодною водою. Вітер наче розлютився, що 
йому заважають битися об кам’яну брилу, то став 
крутитися навколо непроханих гостей та так завзято, що 
Даша сказала: — Пішли он туди, під дерева. 

Вони кинулися у невеличкий гайок, що темнів 
поодаль, та встигли вчасно, бо разом з вітром посипав 
такий дощ з градом, що пару секунд було досить, щоб 
вони стали мокрими з ніг до голови. Коли Даша 
оглянулася, то здивувалася, бо здалека дерева 
здавалися молоденькими, а зараз вона бачила старезні 
покручені дуби, які перекривали небо своїми густими 
гілками та не пропускали ні краплі дощу. Мало того, коли 
вони відійшли трохи далі від входу, то Даші здалося, що 
крони дерев стали ще нижче та мало не торкаються 
голів. Незрозуміло чому, вони йшли далі, немов хотіли 
впевнитися, що у цього дивного лісу є кінець, але досить 
скоро вияснилося, що вони заблудилися та застряли у 
цьому хитросплетінні гілок.  

Вгорі оглушливо розірвалося небо та осяяло все 
навколо блискавкою, а потім блискавки стали бити через 
дуби прямо в землю, аж пожовкла трава стала тліти 
запаморочливим димом. Вгорі зашуміло від зливи та 
потоки води стали прориватися через залишки листя, а 
блискавки били то спереду, то позаду непроханих 
гостей, щоб вигнати на відкриту місцевість та там 
прибити. Даші здалося, що це не випадково і вона 
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відправила свої симпоти навкруги та відразу відчула 
Чорнобіса, а ще Калі. Вони не крилися та гасали 
навколо цього дивного лісу та, наче в тирі, жбурляли 
яскраві блискавки та намагались вцілити у Дашу та її 
друзів. 

Ігор не став чекати наступну блискавку, а 
несподівано ударив своєю по одній з фігур, від чого та 
завалилася та полетіла вниз, а досить скоро врізалася в 
одну гілку, другу, а біля самої землі зачепилася своїм 
чорним одягом за гілку та повисла нерухомо, як ганчірка.  

Чорнобіс, як визначила Даша, побачив, що Калі 
загинула, озвірів та зібрав всю енергію навколо, а потім 
вдарив у них з такою силою, що столітній дуб 
розтрощило на друзки, які тліли поряд з чорною ямою. 
Даша та Маріко здійнялися в повітря та разом послали у 
Чорнобіса воняну кулю, яка потрапила в нього, але 
розсипалася феєрверком, бо він підставив свою 
дімензіальну сіточку. В цей час Тарас обійшов Чорнобіса 
ззаду та пальнув по ньому, від чого у нього зайнявся 
одяг, який він без жалю скинув та залишився голим. Це 
трохи затримало Дашу та Маріко, то Чорнобіс 
скористався можливістю та пірнув вниз у гайок, а коли 
туди кинулися всі, то побачили, що Чорнобіс тікає та 
прихопив тіло Калі. 

Даша глянула вниз, на ліс та здивовано 
розширила очі, бо одна така бійка дімензіальних істот 
винищила зелений гайок, який почорнів, наче то його 
опалило вогнем, а не Чорнобіса. «Ми знищуємо Землю 
скоріше, чим це вдавалося людям!» — подумала Даша 
та зрозуміла, що ці ігри з дімензіальною сіточкою 
потрібно заборонити, бо таким чином зникне все життя 
на Землі. «Як на моїй планеті Аре!» — подумала Даша 
та згадала, що її батько, Вася, щось подібне вже казав, 
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а от мама, Фате, заперечувала та казала про тисячолітні 
традиції на планеті Аре. 

Даша аж відсахнулася, бо до неї непомітно 
підлетів Ігор та сказав: — У Чорнобіса немає дитини, 
нам потрібно повернутися. 

— Але ж Олександра казала, що Михайлика 
немає в Кракові? — заперечила Даша, хоча і їй було 
зрозуміло, що тут щось не так: якщо Михайлика немає у 
Чорнобіса, то де він тоді є? 

— Може він сховав його, поки ми до нього летіли? 
— спитав Ігор, а Даша згадувала, як вона відчувала 
Чорнобіса: їй здалося, що він не спускався на землі від 
самого Кракова. 

— То може повернемося у той Краків, хай би він 
згорів! — зопалу сказав Ігор, який читав її думки, а Даша 
йому запропонувала: — Доженемо Чорнобіса та 
спитаємо! 

— Він нам не скаже, — спохмурнів Ігор. 
— То вб’ємо його, — сказала Даша а потім 

додала: — Прилетимо в Краків, я потримаю повзунки 
Михайлика та сама пошукаю. 

— Добре, — згодився Ігор і вони полетіли 
наздоганяти Чорнобіса, а Маріко та Тарас, як ескорт, 
полетіли ззаду. Чорнобіса догнали аж за Львовом, так 
він спішив. Калі, як нежива лялька, висіла на його руках 
та заважала Чорнобісу, але всі були пильними, бо від 
ворога можна чекати всього. Чорнобіс відчув погоню, 
завмер на місці та повернувся до них обличчям. 

— Ти куди подів дитину? — спитала Даша, а 
Чорнобіс криво посміхнувся та спитав: — Про яку дитину 
йде мова? 

— Мова йде про Михайлика, якого ти вкрав у 
Люди, — почорнів обличчям Ігор, а Чорнобіс задоволено 
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спостерігав за ним та з посмішкою сказав: — Ви його 
ніколи не знайдете. 

— А навіщо ти віддав його Морені, а потім у неї 
вкрав? — спитала Маріко, а Чорнобіс якусь хвильку 
здивовано на неї дивився, а потім зареготав та сказав: 

— Фатум таки на моїй стороні! — та раптом зник 
разом з Калі. 

Та разом з Тарасом, який, за мить від зникнення 
Чорнобіса, кинувся на нього. Всі тільки рота розкрили, а 
Маріко розпачливо сказала: — Тарасику! Ти навіщо 
мене покинув? Я без тебе жити не можу! — та 
заплакала великими сльозинками, які, як горох, 
сипалися вниз та обіцяли знову зливу. 
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Реплікація дванадцята. Тарас 

Наш Всесвіт є!  
І є ймовірність, що його колись не було. Слово 

«колись» не існує у трьох координатах простору та в 
четвертій координаті – часі, а належить до п’ятої 
координати, яка характеризує стан чогось: він є, чи 
нема. Вірогідно, що замість нашого Всесвіту колись був 
такий стан, що з’явилася одна якась частинка матерії. 
Вірогідно і те, що потім, слово «потім» теж належить до 
п’ятої координати, з’явилося дві частинки матерії. Що 
вони мали робити одне відносно одного? Не було ніяких 
законів, які б описували їх взаємодію і тому з’явився їх 
Спільний Розум. Він описував, як треба взаємодіяти цим 
двом частинкам. Треба сказати, що число варіантів 
взаємодії двох частинок є безконечність. Отже, коли 
виник наш Всесвіт, то відразу з’явився Спільний Розум, 
який регулював взаємодію всіх частинок нашого 
Всесвіту. Тому що число варіантів взаємодії частинок є 
безконечність, то і Всесвітів виникло безконечність і всі 
вони керуються різними способами, не схожими на наш 
Всесвіт. Тому різні Всесвіти можуть якимось способом 
взаємодіяти між собою, але є велика ймовірність 
знищення один одного. 

Хоча Олександра не все про це відразу взнала, 
але вона досить вправно керувала своїм Всесвітом, що 
не дивно, бо мала раціональний розум та мислила 
логічно. Її емоції трохи заважали в цій роботі, а ще 
довели її до самогубства, але насправді це не вплинуло 
на управління Всесвітом, бо управління є стратегічним 
та впливає на майбутнє Всесвіту, від його початку, до 
кінця. Спільний Розум перевіряє перспективи розвитку 
Всесвіту та висвічує проблеми червоним спектром, а 
вже Творець коригує той розвиток. Те, що Олександра 
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була якийсь час відсутня, бо була мертва на Місяці, не 
вплинуло на управління Всесвітом в перспективі, до того 
ж до послуг Спільного Розуму були всі Творці, які 
існували вподовж існування Всесвіту, то їх можна 
використати в будь-який момент. Взяти тих же котів, 
Туманного та Щасливчика, який ще не був котом, а вже 
коригував Всесвіт. Правда і те, що Всесвітом, в якому 
вони жили, раніше керувала Ерземія, дружина Іллі, який 
був внуком Маріко. Вони полетіли у весільну подорож по 
світах та не скоро ще повернуться, а до того часу керує 
їхнім Всесвітом Олександра.  

Що цікаво, проблеми Всесвіту Олександра 
вирішувала набагато краще, аніж земні справи, бо вони 
стосувалися особистостей, близьких до Олександри. От 
і зараз, звідки взявся той Чорнобіс та що він має до неї. 
Напевне, що хоче отримати її місце Творця Всесвіту, а 
звідки він з’явився – невідомо. Всесвіт великий і будь-
хто у ньому, можливо, має більші права на це, але так 
сталося, що Олександра отримала цю посаду, хоча 
ніколи до цього не прагнула. Зараз вона вважала 
справою честі відпрацювати свій термін та здати Всесвіт 
не в гіршому стані, як його отримала.  

Отак думала Олександра, коли летіла в сторону 
Львова на чолі її коротенького рідного клину, бо поряд 
летіла її мама, Люда. Іджі та Морена залишилися в 
Кракові, то так краще, бо Морена випадково не 
потрапить під меч Олександри. Повідомлення Даші про 
те, що Чорнобіс пропав разом з Калі та Тарасом її 
вразило, бо спосіб, у який вони зникли, був незрозумілий 
Олександрі, а з фізичної точки зору був неможливий. 
Хіба що Чорнобіс пішов у минуле, але прихопити Тараса 
він не міг, бо для цього треба, щоб він потрапив у його 
дімензіальну сіточку. В такому випадку Тарас би його 
відразу знищив, як би там не захищала Чорнобіса Калі. 
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Маріко, Дашу та Ігоря вона помітила зверху та 
здаля, бо вони сиділи на вирубаній ділянці лісу поблизу 
села Лагодів, біля міста Броди. Олександра спустилася 
вниз та побачила заплакану Маріко, яка сприйняла 
зникнення Тараса, як вселенське горе, а Ігор тривожно 
вдивлявся в обличчя Люди, бо останні події давали 
мало підстав для радощів. Спокійно трималася тільки 
Даша, яка, як тільки Олександра приземлилася, відразу 
спитала: — Що маємо робити? 

— У нас дві проблеми: як знайти Михайлика та 
куди потрапив Тарас, а все інше поки що зайве, — 
відповіла Олександра. 

— Мені чомусь здається, що Чорнобіс не забирав 
Михайлика у Морени. Можливо, що Морена розігрує 
свою партію та дурить нас, тому треба ще раз із нею 
поговорити, — сказала Даша, а Олександра 
запропонувала: — Треба свіжий погляд на ситуацію, 
тому міняємося: я розшукую Тараса, а ти повертаєшся у 
Краків разом з Ігорем та Людою. 

Даша погодилася, тому відразу злетіла в повітря, 
а за нею Люда та Ігор, а Олександра сіла на пеньок біля 
Маріко та сказала: — Досить рюмсати, пригадай 
подробиці, як зник Тарас. 

Маріко витерла хустинкою носа та зосередилася, 
а Олександра забралася в її голову та записала собі у 
гліфоми весь процес зникнення Тараса та компанії 
Чорнобіса. Вона повільно продивилася кожну мить, але 
ніяких особливостей не помітила. Маріко теж крутила в 
голові цей епізод, але дивилися тільки на рішуче 
обличчя свого чоловіка, який не побоявся та кинувся на 
ворога прямо у пекло. 

— Нічого дивного не помічаєш? — спитала 
Олександра, а Маріко зажурено відповіла: — Нічого, хіба 
що обличчя Тарасика в останню мить якось скривилося. 
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— Скривилося? — зацікавилася Олександра та 
стала уповільнено крутити останню мить спогадів 
Маріко. Виявилося, що обличчя Тараса не скривилося, а 
закрутилося бубликом, а якщо точніше, то подвійним 
бубликом. «І що це дає?» — дивувалася Олександра, бо 
не знала, як сприйняти те, що побачила. Можливо, що 
це була якась сферична аберація повітря, чи може 
Чорнобіс зробив невидимим якийсь об’єм простору, куди 
попав він сам з Мореною та Тарас, який скочив за ним.  

— А чого він кинувся на Чорнобіса? — спитала 
Олександра, а Маріко задумалася та відповіла: — 
Можливо, що хотів похизуватися переді мною, чи може 
помітив момент, коли можна здолати Чорнобіса, а може 
просто по дурості. Як тільки повернеться, то я дам йому 
жару! — пообіцяла вона та спитала Олександру: — А що 
ти на це скажеш? 

— Почекай, я подивлюся, як зник Чорнобіс! — 
сказала Олександра та занурилася у себе. Що цікаво, 
Чорнобіс теж скрутився у шар, який згодом 
перетворився у бублик, а потім його заплели у вісімку, 
яка вивернулася та зникла. Олександра кинула симпоти 
навкруги, але ніде його не знайшла, можливо, що він 
закрився. Вона не втрималася та кинула симпоти на 
пошуки Мухтара та теж його не знайшла. «Куди ж вони 
зникли?» — не розуміла Олександра та подумала, що 
Чорнобіс подався у минуле, але, зазвичай, у таких 
випадках залишається тоненька нитка-дірка, яка веде у 
минуле, та темна пляма, яка спливає з минулого та 
тримається цього місця деякий час. У цьому випадку 
такого не спостерігалося. «Можливо, що Чорнобіс 
подався не в минуле, а в якийсь паралельний Всесвіт?» 
— гадала Олександра, але ніякого «хвоста», за який 
можна потягнути, вона не знайшла.  
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Олександра підняла голову та побачила 
допитливі очі Маріко, яка чекала від Олександри 
відповіді на свої питання. В основному про те, куди дівся 
її Тарасик, та Олександра й сама не знала, що 
трапилося. Вони сиділи на двох пеньках та поглядали 
один на одного, бо чекали, коли когось торкнеться 
провидіння та розум осяє істина. 

Раптом, зверху упав якийсь білий камінчик, а коли 
Маріко взяла його в руку, то побачила, що це якась 
записка. Вона розгорнула папір з якого випав патрон, 
який, напевне, використали, як грузило. Маріко 
розпрямила листок, потім перевернула, а потім звела 
свої очі на Олександру та розчаровано сказала:  

— На ній нічого нема! 
*** 

Тарас не добрався до Чорнобіса, бо того 
скрутило в бублик, а потім у вісімку, а далі Тарас не 
побачив, бо на мить втратив свідомість. Коли прийшов 
до тями, то побачив перед очима веселкові кола, які 
миготіли та втягували його в довгу та звивисту трубу. 
Все закінчилося несподівано, бо він випав під голубе та 
яскраве небо, яке змусило його зажмуритися, а коли 
Тарас відкрив очі, то знову втратив свідомість уже від 
удару об землю.  

Прийшов до тями, бо його хтось буцав чоботом по 
стегну, та почув над головою: 

— Що, попався, москаль? Хочеш робити диверсії 
у нас в тилу? — Тараса знову копнули ногою. 

«Це я, що, попав під Донецьк на фронт?» — 
подумав Тарас та підняв голову: — Я не москаль, а 
українець. Слава Україні! 

— Героям слава! — відповів молодий хлопець у 
якійсь дивній військовій формі, що нагадувала німецьку 
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часів другої світової війни. Тим часом молодий хлопець 
звернувся до свого старшого товариша в такій же формі 
та сказав: — Бач який комісар! Навіть, по нашому чеше! 
Треба його розстріляти та й годі, — він пересмикнув 
затвор німецького шмайсера та наставив його на 
Тараса, який у такий спосіб вмирати не збирався. Він 
хотів використати дімензіальну сіточку, щоб спинити 
дурника, та не відчув її. «Оце так попав!» — подумав 
Тарас та сказав: — Я українець з майбутнього! 

— Ану, розкажи, комісаре, яка Україна в 
майбутньому? — щирився молодий хлопець, а Тарас 
відповів: — Самостійна та вільна, але знову б’ємося з 
москалями. 

Тарас потягнувся по паспорта в кишені, а 
молодий відразу підняв автомата та знову наставив на 
нього, а коли побачив документ, то простягнув руку.  

— Ти диви! Він точно з України! — сказав 
молодий, а старший воїн забрав паспорт та став його 
читати. 

— А ви хто будете? — спитав Тарас, щоб 
розбавити тишу, а молодий воїн відповів: — Ми воїни 
української дивізії «Галичина». 

Він глянув на Тараса та спитав: — А нас у тому 
майбутньому згадують? 

— Згадують, — сказав Тарас. 
— А як згадують? — знову спитав юнак, а 

старший воїн кинув на нього невдоволений погляд, бо 
не годиться з полоненим базікати.  

— По різному, — чесно признався Тарас: — Хто 
носить квіти на могили тих, що загинули, а хтось 
недолугий каже, що ви за Гітлера воювали, то шани вам 
нема. 
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— Ми воюємо не за Гітлера, а за Самостійну 
Україну, — обурився молодий та знову наставив на 
Тараса автомат. 

— А що ти забув у нашому часі? — спитав 
старший воїн, а Тарас відповів: — Переслідував ворога, 
бо він утік у цей час. 

— І куди дівся той ворог? — спитав старший воїн, 
а Тарас відчув, що до нього повернулася дімензіальна 
сіточка, то послав симпоти навкруги, щоб виявити 
Чорнобіса. Виявилося, що Чорнобіс знаходиться на 
сході. 

— Мій ворог там, — відповів Тарас та показав 
рукою на схід. 

— Там червоні, а тут німці, які тікають, та ми, — 
сказав старший воїн та спитав: — То куди ти підеш? 

— У мене немає вибору, бо ворог у нас один, то я 
залишаюся тут, — відповів Тарас та спитав: — Де ми 
знаходимося? 

— Під Олесько, — відповів молодий воїн, а 
старший знову нахмурився. Тарас підібрав стріляний 
патрон на бруствері, потім витягнув блокнота та ручку, 
написав записку та поклав її у патрон. 

— Що ти робиш? — спитав старший воїн та 
забрав у Тараса ручку, яку з цікавістю роздивлявся. 

— Пишу вісточку дружині, бо вона не знає, де я, 
— сказав Тарас. 

— Боюсь, що не діждеться вісточки твоя дружина, 
бо на нас йдуть танки, — відповів старший воїн, а 
молодий додав: — Лист загубиться, затули патрон 
кулею, — та подав кулю Тарасу. Той вставив кулю, 
загорнув патрон у папірець, щоб було помітно, та 
щосили кинув його у небо з допомогою дімензіальної 
сіточки, а потім перевів симпоти на танки.  

З подивом дізнався, що Чорнобіс їде в танку Т-34. 
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— Хлопці, це мій ворог, не витрачайте на нього 
фаустпатрони, я сам його вб’ю, — сказав Тарас та 
вибрався на бруствер, а потім поповз вперед по траві. 
Кулі від кулемета стригли траву над його головою, а 
Тарас вперто ліз до ямки попереду. Він скотився у ямку 
якраз вчасно, бо поруч вибухнув снаряд та засипав 
Тараса землею. Танк наближався. З нього строчив 
кулемет, а коли Тарас оглянувся, то побачив, що 
старший солдат ладнає фаустпатрон, щоб зустріти 
ворога. Тарас прилаштувався до двигуна танка та став 
смоктати з нього енергію, аж поки двигун чхнув та зовсім 
затих. Т-34 завмер на місці, а Тарас зібрав енергію в 
щільну кулю та пустив її на стик башти танка та корпуса. 
Башта відлетіла в сторону, а в танку здетонував снаряд, 
від чого танк підкинуло та завалило набік. 
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Задоволений Тарас повернувся в окоп, а молодий 
воїн подав йому руку та сказав: — Мене звати 
Станіслав. 

— Петро Столярчук, — сказав старший воїн та 
теж подав руку. 

— Тарас, — назвався Тарас, хоча Станіслав та 
Петро вже знали, як його звати. Тарас кинув симпоту 
вперед, на схід, щоб упевнитися в смерті Чорнобіса, але 
його чекало розчарування, бо його ворог був живий. 

Чорнобіс сидів у новому танку, який рухався в 
сторону їх окопу, а в парі з ним рухався ще один танк. 

— От курва! — вилаявся Тарас, хоча не мав 
звички лаятися. Він не став тягнути кота за хвоста, а 
пішов прямо на танки. Чорнобіс зупинив танк та 
вистрілив з гармати. Невідомо, хто там стояв біля 
прицілу, але снаряд мчався прямо на Тараса, то лише 
завдяки дімензіальній сіточці він встиг відхилитися, а 
потім помчався прямо на танк та вкинув у дуло гармати 
вогняну кулю. Ствол гармати зігнувся та відірвався, а 
вибух снаряду в затворі зніс башту танка. Танк, що 
рухався поряд, повертав гармату в сторону Тараса, але 
вистрілити не встиг, бо внутрішній вибух викинув хмару 
диму з усіх отворів, а ззаду танка щось задиміло. Тарас 
пустив симпоту в танк, але знову не знайшов Чорнобіса.  

— От курва! — знову вилаявся Тарас та пішов до 
своїх хлопців, які усадили його в окопі на лавочку, а 
Петро спитав: — Тарас, ти, може, їсти хочеш? 

Тарас відчув, що дійсно голодний, але не хотів 
об’їдати хлопців, але Петро настирливо сунув йому 
шматок хліба з салом та приказав: — Випити хочеш? 

— Ні, я не п’ю, — відповів Тарас, але шматок 
хліба з салом взяв. Не встиг він його з’їсти, як Станіслав 
крикнув: — Знову танки! 
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Вони виглянули із-за бруствера та побачили, що 
до них направляються аж чотири танки, а коли Тарас 
кинув симпоту, то побачив, що Чорнобіс живий і 
здоровий та сидить в одному з танків. 

*** 

Полковник Тимофеєв витирав хусткою бриту 
голову, а потім викинув її, мокру, в куток. В трубці крив 
його матом генерал-майор танкових військ Григор’єв, 
який вимагав негайно взяти той Олесько та відкрити 
шлях 31 танковому корпусу на Львів. Полковник мовчав 
та не казав генералу про те, що за вчорашній день 
втратив десяток танків біля цього злощасного Олеська. 
Українська дивізія «Галичина» зупинила наступ червоної 
армії, хоча німці накивали п’ятами та тікали. Генерал 
кинув трубку та наказав взяти Олесько до завтра, інакше 
він особисто розстріляє полковника перед строєм за 
боягузство. 

Полковник Чорнобіс розвалився в кріслі 
полковника Тимофеєва та дивився на нього, як 
піддослідного кролика, якому під шкіру влили якусь 
отруту та спостерігають за його конвульсіями. Цей 
полковник з’явився несподівано у штабі 242-ї танкової 
бригади 31-го танкового корпусу 2-ї кінно-механізованої 
групи 1 українського фронту. На руках у нього лежала 
поранена дівчина у формі лейтенанта червоної армії, 
яку відразу відправили у госпіталь, а полковник відразу 
почав командувати, а коли полковник Тимофеєв спитав 
у нього, хто він такий є, то Чорнобіс мало не розстріляв 
його перед його ж солдатами, які й пальцем не 
поворухнули, щоб допомогти своєму командирові. Коли 
він подзвонив у штаб 31-го танкового корпусу, то йому 
сердито відповіли: — Беззаперечно виконуй накази 
полковника Чорнобіса! — та поклали трубку. 
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— Я б і сам розстріляв тебе, полковнику, та 
повинен дотримуватись субординації, тому, якщо ти не 
візьмеш Олесько, я особисто доправлю тебе до 
генерала, — насміхався полковник Чорнобіс, який 
якимось чином про все знав, напевне, мав винятковий 
слух та все чув, що говорив генерал Григор’єв, а 
Тимофеєв терпів, бо цей прибулець зі штабу 31 
танкового корпусу, хоча був нахабний, як танк, таки 
показав свою мужність вчора, бо сам брав участь у 
танкових атаках на позиції дивізії «Галичина» та п’ять 
разів покидав підбитий танк. 

— Я особисто очолю ударну групу, — сказав 
Чорнобіс та пішов з хати, де знаходився штаб 242 
танкової бригади, а полковник Тимофеєв подумав: «Щоб 
ти здох!» 

— Не діждешся! — кинув Чорнобіс через плече, а 
полковник Тимофеєв пішов за ним та сказав:  

— Я теж сяду в танк! 
— Ну-ну! — зневажливо кинув Чорнобіс, а 

Тимофеєв кивнув підполковнику Приходько, який йшов 
до хати: — Залишишся в штабі, я в танку на Олесько. 

Начальник штабу 242-ї танкової бригади 
здивовано подивився на полковника Тимофеєва, бо той 
ніколи не горів подавати особистий приклад в бою. 
Тимофеєв та Чоронобіс попрямували у 2-й танковий 
батальйон, де, зустріли якогось лейтенанта. 

— Хто такий? — спитав Тимофеєв, а лейтенант 
витягнувся та доповів: — Парторг Зайцев! 

— А де командир? — спитав Тимофеєв, а Зайцев 
відповів: — Старший лейтенант Черкашин поранений в 
бою. 

— Будеш за командира! — сказав Тимофеєв, та 
почув голос у голові: «З цього Зайця командир, як з 
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дрючка гвинтівка!» Тимофеєв заліз у танк та 
скомандував своєму водію: — Вперед! 

В цей час Тарас готувався зустріти гостей вогнем, 
а до його напарників, Станіслава та Петра, підтягнулися 
ще бійці та готувалися зустріти танки червоної армії 
пострілами фаустпатронів, а піхоту відганяти 
автоматами. Запасів було мало, тому мусили бити 
напевно, коли танк на відстані сорок-тридцять метрів від 
окопів. На цей раз на них йшов десяток танків та ще й з 
усіх боків.  

Чорнобіс, який знову сидів у танку, як приманка, 
мало не реготав від дурості Тараса. План, розроблений 
Чорнобісом, був набагато хитрішим, чим плани червоних 
комісарів, яким потрібні території, а йому, Чорнобісу, 
потрібна душа цього Тарасика, який попався у пастку 
часу та звідси й не вибереться. Тарас спустошував цю 
місцевість та забирав її енергію, а Чорнобіс хапав його 
вогняні кулі та з кожним ударом Тараса наповнював 
себе енергією. Він тримав її до тої миті, коли Тарас 
зовсім спустошить всю округу, а тоді вже використає те, 
що економив. Тарас не став чекати, коли танк Чорнобіса 
наблизиться до окопів, а шмальнув по ньому вогняною 
кулею, яка нічого не зробила танку, а лише опалила, бо 
Чорнобіс забрав енергію собі. Тарас ударив по 
сусідньому танку і той загорівся, бо Чорнобіс не встиг до 
нього дотягнутися, від чого трохи розсердився. Тарас 
підпалив ще одного танка, а Чорнобіс розсердився та, 
попри кулеметні черги, які пускали у нього з окопів 
бандерівців, рушив у напрямі свого ворога. Вони 
зустрілися посередині й усі, чомусь, зупинилися та 
перестали стріляти: червоноармійці зрозуміли, що 
посланець зі штабу 31 танкового корпусу вийшов уперед 
для перемовин, а воїни української дивізії «Галичина» 
вважали, що теж саме робить Тарас. 
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Противники зупинилися один напроти одного і 
Чорнобіс сказав: — Здавайся і я подарую тобі життя! 

— Здавайся і я тебе не вб’ю! — сказав Тарас, 
хоча, якщо заглянути в його гліфоми, то там було 
бажання тільки вбити. Можливо, що він дурив Чорнобіса. 

— Якщо так, то поміряємося силами, — сказав 
Чорнобіс та відразу ударив Тараса блискавкою, але той 
був напоготові та відбив її, а сам пустив дві вогневі кулі, 
одна за одною. Кулі якось дивно згасли та зашипіли, 
немов опинилися у воді, а Чорнобіс спокійно йшов на 
Тараса та навіть не хвався. Тарас знову кинув вогняні 
шари, але вони були напівсили та знову згаслі, бо він не 
встиг набратися енергії з навколишнього середовища. 
Червоноармійці схвально підбадьорювали Чорнобіса, а 
Тарас витягнув з кишені свій скальпель та кинувся 
впритул до Чорнобіса, який стояв на місці та чекав його. 
Тарас націлив свій маленький інструмент прямо в сонну 
артерію на шиї Чорнобіса та блискавично ткнув 
скальпель, який м’яко увійшов у шию Чорнобіса, з якої 
хлинув цілий потік крові. Вояки «Галичини» зустріли 
удар Тараса захопленими вигуками, а червоноармійці 
засвистіли, а хтось із задніх рядів не втримався та 
вистрілив угору. Чорнобіс закотив очі угору, звісився на 
Тараса та схопив його голову кволими неслухняними 
пальцями. Тарас відштовхнув ворога та збирався 
спалити тіло Чорнобіса та пустити попіл по вітру, але це 
йому не вдалося, бо виявилося, що у нього зовсім немає 
енергії. Щоб виграти час, він кинувся в сторону своїх 
окопів, а глядачі з обох сторін не розуміли, що діється, 
та тільки спостерігали. В цей час Тарас почув за спиною:  

— Ти куди? Ми ще не закінчили!  
Тарас обернувся та побачив облитого кров’ю 

Чорнобіса, який встав на ноги та йшов до Тараса. Тарас 
хотів зупинити його, але знову відчув, що не може 
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зібрати силу, а потім зрозумів, що не має дімензіальної 
сіточки. Тим часом кров на шиї Чорнобіса раптом зникла 
і Тарас зрозумів, що то була обманка, а цей коцертній 
номер розіграв Чорнобіс, щоб украсти у нього 
дімензіальну сіточку. Тарас не став чекати, а кинувся в 
сторону своїх окопів, але був спинений Чорнобісом, який 
ударив по ньому, від чого Тарас знепритомнів та не 
бачив, як загорівся Петро Столярчук, а Станіслава 
пробила рука Чорнобіса, що витягнулася на декілька 
десятків метрів. Потім рука нишпорила вздовж окопу та 
душила бійців «Галичини», поки хтось не стрельнув у неї 
та вона сіпнулася й побігла до свого господаря.  

Чорнобіс схопив непритомного Тараса та 
поволочив за собою, а Тимофеєву, який з виряченими 
очима козирнув йому, сказав:  

— Добийте всіх, живими не брати! 
— Слухаюсь! — кинув полковник Тимофеєв, який 

не міг зрозуміти, хто він такий, цей полковник зі штабу 31 
танкового корпуса. Коли він вибив з окопів усіх бійців 
дивізії «Галичина», то подзвонив у штаб 31 танкового 
корпусу, щоб доповісти полковнику Чорнобісу про 
закінчення операції. Генерала Григор’єв, який взяв 
трубку, відповів: — Полковник, у нас нема полковника 
Чорнобіса. Чиї команді ти виконуєш? 

— Ваші, товариш генерал! Вибачте мені, 
заговорився! — пробелькотів Тимофеєв та швиденько 
кинув трубку, а сам подумав: «Той Чорнобіс служить 
Дияволу, бо звідки у нього оте все, що він виробляв!» 

Щоб, бува, розповіді про Чорнобіса не проникли в 
штаб корпусу, він зібрав 2-й танковий батальйон, який з 
ним ходив у бій та наказав забути всім про секретну 
операцію червоної армії, а якщо хтось щось бовкне кому 
– розстріл на місці. 

*** 
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Маріко не вагалася в тому, що чиста записка, то 
вісточка від Тарасика. Непевне, йому не дали часу, щоб 
щось написати, тому він і відправив цю чисту записку. 
Вона витерла сльози та, з гіркоти, хотіла пожбурити 
якомога далі той злощасний патрон, який приніс 
вісточку, та її спинила Олександра: 

— Ану дай-но той патрончик мені! — вона 
безцеремонно видерла патрон з рук Маріко, яка відразу 
полюбила його, бо до нього торкався Тарасик, та вже не 
хотіла нікуди його викидати. Олександра взяла патрон 
та навмисне його зламала, аж Маріко крикнула: 

— Та що ж ти робиш? Ти навіщо ламаєш 
Тарасиків патрончик? Він мені дорогий, як згадка про 
мого Тарасика! 

Олександра не звертала уваги на стогони тітки 
Маріко, а викинула кулю та встромила гілочку у патрон, 
звідки витягла папірець. 

— Дай, бо це моє! — ожила Маріко та вихопила 
записку із рук Олександри. Вона довго читала, 
перевертала записку, мабуть, надіялася що й там щось 
написане, а потім повернулася до Олександри:  

— Нічого не розумію! 
Олександра взяла записку та прочитала: 

«Я під Олесько в дивізії «Галичина», воюю з 

червоними та Чорнобісом. Тарас» 
Прочитане змусило Олександру задуматися, бо 

вона не зрозуміла, як за такий короткий час можна 
потрапити у 1944 рік десь під Львів. Якщо перевернути 
дві дімензіальні сіточки, то плин часу прискориться 
вдвічі, а тут 77 років гайнули за якихось п’ять хвилин. 
Невже Чорнобіс натягнув на себе безліч перевернутих 
дімензіальних сіточок? І де він їх може набрати? Ці 
подорожі в минуле потім доводиться гасити, бо вони 
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роблять такі реплікації, що Всесвіт може зазнати краху 
та схлюпнутися у ніщо. Вона швиденько пробігла по 
своєму Всесвіту та побачила, що взагалі все добре, а 
тільки на планеті Землі в районі України палахкотить та 
буяє величезне багаття. Вона поспіхом його загасила та 
побачила, що Земля стала приємно зеленою, як і 
Україна. Навіть «зелена влада», в особі президента та 
княжни Тараканової, яка проводила «економічні 
зустрічі» з Зелененько більше часу ніж його дружина за 
час їх шлюбу, була вже не червоного кольору, а 
жовтенька, як дитяче лайно. Олександра задоволено 
зітхнула та побачила, що в неї втупилася Маріко, яка 
заклопотано спитала: — Що ти зробила? 

— Що? — не зрозуміла Олександра.  
— Я тільки но налагодила зв’язок з Тарасиком, а 

ти його розірвала, — сказала Маріко та побачила, що 
Олександра щось перевіряє.  

— Не думай сказати, що я його більше не побачу! 
—  представила непоправне Маріко та по обличчю 
Олександри побачила, що реальність перевершила її 
уяву. Вона обурено спитала: — Що ти зробила? 

— Почистила Всесвіт, — відповіла Олександра.  
— І стерла Тарасика? — спитала Маріко та стала 

міркувати над тим, що вона зробить з Олександрою, 
коли Тарасик не повернеться. 

— Ні, — відповіла Олександра, — розірвала 
шкідливі реплікації. 

— То де Тарасик?  
— Там, де й був, у 1944 році, — відповіла 

Олександра. 
— То вирушаймо до нього, — сказала Маріко. 
— Ні, від цих переміщень Всесвіт може загинути, 

— нагадала Олександра, а Маріко сказала: — Без 
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Тарасика загину я, тому вирушаю до нього та разом там 
загинемо. 

— Затримайся та не роби поспішних висновків. 
Давай ще подивимося, як зникав Чорнобіс. — сказала 
Олександра та замовкла, а Маріко, щоб не 
ускладнювати собі роботу, дивилася в голові 
Олександри, як вона маніпулює отим відео, яке вона 
бачила на власні очі. Олександра крутила його вперед 
та назад, аж голова у Маріко запаморочилась, то вона 
покинула її мізки та стала дивитися на голубе небо, яке 
проковтнуло її Тарасика, від чого на очі знову 
навернулися сльози. 

В цей час Олександра витягла віртуальний папір 
та заповнила його якимись формулами, потім стерла та 
знову писала. Маріко спочатку дивилася, а потім 
спитала: — Що ти робиш? 

— Не заважай! — сказала Олександра та 
продовжила писати. Коли Маріко набридло чекати й 
вона вже знову хотіла розпитати Олександру, що вона 
задумала, та сама сказала: — Я зрозуміла, як Чорнобіс 
потрапив у минуле. 

— Як? — спитала Маріко. 
— У зв’язку з суперсиметрією реальна брана 38 

двійника нашого Всесвіту, знаходиться від нас на 
мікроскопічній відстані, а завдяки полю Хіггса Чорнобіс 
подорожує до цієї брани, а потім від неї відштовхується, 
як більярдна куля, та попадає на брану нашого Всесвіту, 
але зрушений у часі. Для цього Чорнобіс скручує поле 
навколо себе електромагнітним вихором, що зникає та 
перетворюється у частинку та підхоплює все, що 
знаходиться всередині вихору, а потім миттєво 

                                                           
38  брана — чотиривимірний Всесвіт, в якому ми живемо, 
теж вважається браною. 
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переправляє в паралельний Всесвіт, а далі 
віддзеркалює назад, у наш Всесвіт, — розказувала 
Олександра про те, що колись учила у коледжі, а коли 
глянула у пусті очі Маріко, то зрозуміла, що марно 
намагається пояснити це своїй тітці. Маріко вислухала 
розповідь Олександри та спитала: — Якщо ти знаєш, як 
потрапити до Тарасика, то полетіли. 

— Я не можу це зробити, бо відповідаю за цей 
Всесвіт, — відповіла Олександра, а Маріко наполегливо 
попросила: — То відправ мене туди та знову почистиш 
свій Всесвіт. 

Наголос, що зробила Маріко на слові «свій», 
мусив уколоти Олександру, але вона незворушно 
відповіла, неначе це стосувалося не тітки, а якоїсь 
пересічної молодиці: — Підіймися в повітря, щоб ти, 
бува, не попала під землю, коли з’явишся у 1944 році. 

Маріко злетіла та зависла на одному місці, а 
Олександра закрутила вихор, в який потрапила Маріко 
та перетворилася на кулю, потім стала вісімкою, а вже 
тоді щезла без сліду. Олександра надіялася, що 
правильно розрахувала силу вихору, бо якщо ні, то 
Маріко може опинитися будь-якому часі та в будь-якому 
місці Землі. 

*** 
Тарас прийшов у себе від болю, який відчувався 

по всьому тілу, немов його пропустили через м’ясорубку. 
Коли він відкрив очі, то побачив, що валяється на 
вологій підлозі, а коли захотів піднятися, то відчув такий 
біль, що знову втратив свідомість. Коли отямився, то 
якось перекотився на другий бік і тільки тоді з 
допомогою рук та ніг став на карачки та знову відчув, що 
шматок цементної підлоги пливе перед очима. Він 
постояв у такій позі, а потім став опиратися на стіну 
камери, де він знаходився, що було зовсім легко, бо 
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камера нагадувала кам’яний погріб з малесеньким 
віконцем вгорі, з якого нічого не видно. В кутку біля стіни 
де вгорі було віконце, стояв старий стілець і Тарас сів на 
нього, бо ноги не тримали тіло. Навпроти стільця були 
товсті двері, оббиті металом з маленьким віконцем, 
прикритим зі зворотної сторони дверей. 

Тарас згадав вчорашній день. 
Отямився від того, що його, зв’язаного, везли в 

кузові автомобіля, а на лавочці біля кабіни сиділи два 
червоноармійці, молодий та старий, з суворими 
обличчями та тримали його на мушці автомату ППШ. 
Тарас хотів піднятися, але заважали зв’язані руки та 
ноги, а ще те, що старший червоноармієць нахмурив 
брови та сказав: — Ще раз ворухнешся – пристрелю! 

Тарас не сумнівався в тому, що старий служака не 
лякав, бо сказано було без будь-якої інтонації, напевне, 
цей червоноармієць стріляв конвойованих не раз, а ще 
погони з голубим кантом, які роздивився Тарас: 
червоноармійці належали до внутрішніх військ. Їхали 
довго, то за цей час Тараса добре потрясло на поганій 
дорозі, але вдіяти нічого не міг: дімензіальної сіточку у 
нього не було. 

Тарас згадав бій з Чорнобісом та зрозумів, що був 
самозакоханий дурень, бо повівся на обманку Чорнобіса 
та марно витрачав енергію того місця, де знаходився, а 
Чорнобіс, навпаки, всю енергію, якою Тарас хотів його 
вбити, накопичував до слушного часу. Він пам’ятав, як 
втратив свідомість, а коли Чорнобіс зняв з нього 
дімензіальну сіточку, то вже Тарасу невідомо. 

Тимчасом Тараса привезли в якесь місто і він 
впізнав його, бо бував тут у молоді роки та робив 
операції ще в радянські роки. Звичайно, війна внесла 
свої корективи у Львів, але вигляд цього міста майже не 
змінився. Автомобіль заїхав у Львів з півночі та перетнув 
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його майже зовсім, поки не зупинився перед 
триповерховою цегляною будівлею, де Тараса стягли з 
автомобіля та безцеремонно скинули на бруківку. 
Пізніше, з розмов, він дізнався, що це львівська в’язниця 
на вулиці Лонського, а тоді його затягли у камеру без 
вікон, де горіла одна лампочка під стелею, яку 
забризкали якимись чорними плямами. Пізніше він 
зрозуміє, що то засохлі краплі крові, які, крім стелі, 
забризкали й руді стіни, на яких ці плями були менше 
помітними. Його прикріпили кайданами до металевої 
труби, що йшла вгорі від стіни до стіни, та так і 
залишили на самоті. Крім стола та стільця біля оббитих 
залізом дверей, в камері нічого не було. 

Потім прийшов Чорнобіс. 
Разом з ним прийшов ще якийсь чолов’яга у 

шкіряному коричневому капелюсі, довгому шкіряному 
плащі та у коричневих шкіряних рукавичках з рукавами 
вище ліктя. Він відкрив шкіряну валізу з якої витягував 
блискучі медичні інструменти та розкладав їх на столі. 
Чорнобіс сидів на стільці та пильно дивився на Тараса, 
немов хотів заглянути в його душу та щось побачити. В 
цьому не було потреби, бо Тарас відчув, що Чорнобіс 
колупається в його мізках, то може читати 
найпотаємніші думки людини. Тарасу не було чого 
приховувати, а про його «любов» до Чорнобіса, той знав 
без подорожі до пам’яті жертви. 

— Блохін, починай, — сказав Чорнобіс, а чоловік у 
шкіряному плащі підійшов до Тараса та став методично 
гатити по ньому своїми ручищами, в яких той, для ваги, 
тримав два обрізані шматки арматури. Тарас тільки 
охав, але не кричав, а Блохін після десятка хвилин, які 
Тарасу здалися вічними, зупинився та пішов до столу, 
де взяв блискучі щипці та знову підійшов до Тараса. Кат 
умів працювати, а перший зуб, видертій зі щелепи, 
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пронизав болем всю голову. Тарас не міг перешкодити 
Блохіну, а той встромив інструмент глибше в рот та 
потягнув кутній зуб. Від болю Тарас аж підстрибнув та 
намагався ногами ударити Блохіна, але той взяв зі столу 
кийка та став гамселити по ногах.  

Чорнобіс без будь-якого виразу на обличчі 
спостерігав за муками Тараса та ні про що не питав. 
Якщо його ціллю було отримати насолоду від мук 
ворога, то він цього не показував. Блохін тим часом став 
скальпелем робити довгі паралельні надрізи на тілі, а 
потім брав щипці та віддирав смугу шкіри, від чого у 
Тараса аж очі на лоб вилазили та він дозволяв собі 
тільки короткі хрипи. Підлога камери вкрилася калюжами 
крові, а кат продовжував свою криваву роботу та став 
дерти нігті на занімілих руках. А потім Тарас втратив 
свідомість. 

Хотілося пити, бо в розверзлому роті все засохло, 
але ще боліло, бо гад Блохін, мабуть, вивернув йому 
щелепу. В голові крутилося, а перед очима бігали 
мерехтливі прозорі дуги. Зовсім несподівано, ідилію 
порушив скрегіт дверей, що відкрилися, а на порозі 
стояли два червоноармійці, які без слів, схопили Тараса 
та потягли з камери. На цей раз подорож закінчилася у 
дворі в’язниці, де стояв стіл та стілець, на якому сидів 
Чорнобіс та з цікавістю дивився на те, як тягнуть Тараса. 
Блохін у звичному шкіряному капелюсі тусувався біля 
столу та розкладав на ньому інструменти зі шкіряної 
валізи. За парканом тюрми нічого не видно, бо на ранок 
на землю опустився туман. 

«Знову будуть мучити!» — подумав Тарас без 
душевного трепету, як про належне, а ще про те, що 
смерть звільнить від тортур. «Треба накинутися на 
Чорнобіса, щоб він розсердився та вбив мене!» — 
подумав Тарас та став збиратися з силами, щоб ще до 
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процедур ката здійснити останню спробу звести рахунки 
з цим світом. Конвоїри підвели Тараса до столу та 
залишили, а Тарас зрозумів, що його не тримають ноги й 
він, замість того, щоб кинутися на Чорнобіса, склався, як 
старий кістяк, та осів на землю. Видно, що Чорнобіс 
читав його думки, бо його очі з цікавістю спостерігали за 
тим, як він наближався до стола, а коли Тарас так 
ганебно опустився на землю, то обличчя Чорнобіса 
спотворила презирлива усмішка, бо ніякого спектаклю із 
цим безпорадним трупом не буде. Він уже думав 
знищити свого ворога, коли несподівано отримав кулю в 
лоб та упав зі стільця.  

Блохін, який підняв голову від столу, з подивом 
відкрив рота в який теж влетіла куля та навічно 
зупинила його самовіддану працю на благо Радянського 
Союзу та Комуністичної партії. 

*** 

Маріко летіла вниз та відчувала, що її 
дімензіальна сіточка нітрохи не гальмує в повітрі й вона 
от-от вріжеться в землю. Коли до неї залишився якийсь 
десяток метрів, її сплющило невидимою сіточкою, від 
чого обличчя перетворилося на млинець, а очі мало не 
вискочили з очниць. До того ж упала вона нерівно, то 
Маріко перевернуло та кинуло в сторону, від чого вона 
обличчям проорала борозну у траві. Воїн, що ховався у 
ямі, побачив зелену Маріко, яка мчалася на нього, як 
ракета, та затулився руками, але це не допомогло, бо 
невідома дама осідлала його, як коня, а коли рух 
вершниці зупинився, вона спитала його:  

— Ти бачив цього пана? 
Воїн, який після знищення дивізії «Галичина» цілу 

ніч переховувався у ямі від червоної армії, побачив 
перед очима вчорашнього героя, якого звали Тарас. Цей 
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герой спалив 12 танків червоної армії, а потім попав у 
полон до Чорнобіса, як називали одного з офіцерів 
Московії. Портрет зник, а дама, що його осідлала, 
настирливо спитала:  — Ти бачив цього пана? 

— Це герой, який спалив 12 танків, але його 
схопив полковник червоної армії Чорнобіс. Я думаю, що 
його повезли у Львів. Можливо, що він знаходиться в 
тюрмі на вулиці Лонцького, — відповів воїн та додав, бо 
вважав даму за свою союзницю: — Вам ліпше 
сховатися, бо якщо дізнаються, що ви зв’язані з паном 
Тарасом, то і вас закриють у в’язниці. Там, напевне, уже 
багато наших.  

— Ви не підкажете, як туди добратися? — спитала 
Маріко, а воїн подумав, що дама наївна, як молоденька 
інститутка, та сказав: — Я думаю, що вас можуть 
схопити на першому-ліпшому посту. 

— А якщо по повітрю? — спитала дама і воїн 
подумав, що вона не така й дурна, але на жаль, їй 
боженько крилець не дав. 

— То ви покажете? — спитала дама. Воїн нічого 
не сказав, а дама додала: — Тоді залазьте мені на 
спину. 

Така пропозиція здивувала воїна, а дама 
нагадала: — Скоріше, бо скоро ранок нас можуть 
помітити.  

Як тільки воїн забрався їй на спину, дама відразу 
злетіла. «Оце попав!» — подумав воїн про нечисту силу, 
але у своєму випадку не цурався її, бо хотів ще пожити 
та ще трохи попити вражої крові, тому, на всякий 
випадок, сказав: — Мене звати Богдан. 

Він поправив на спині свою рушницю, з якою не 
збирався розлучатися, а дама відповіла: 

— Мене звати Маріко і я дружина Тараса. 
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Маріко здійнялася в повітря і Богдан оторопів, бо 
до останнього моменту не вірив у її надприродні сили, а 
вважав, скоріше, за причинну, яка з горя, бо втратила 
чоловіка, стала такою. Земля віддалялася з шаленою 
швидкістю, аж у Богдана дух перехопило, то він 
схопився за жіночку, як за соломинку, а Маріко 
повернула до нього обличчя, та невдоволено сказала:  

— Негайно відпусти мою цицьку, бо я заміжня!  
Богдан відірвав руку від однієї опори та обхопив 

живіт Маріко, яка знову спитала: — То куди летіти? 
Богдан знову відірвав руку та показав на захід, а 

Маріко так туди рвонула, що мало не втратила свою 
ношу. Досить скоро з заходу посунув туман, який закрив 
все попереду, а потім добрався до сонця, яке гналося за 
Маріко позаду. Довелося летіти не надто високо, а 
Богдан спочатку мовчав, а потім додав: 

— Щоб не плутати в тумані, нам треба триматися 
дороги. 

Маріко подумала, що Богдан не дуже добре знає 
дорогу, тому спитала: — А ти Львів знаєш? 

— Звичайно! — відізвався Богдан та додав: — Я 
там навчався в університеті, — а потім додав: — Ще до 
війни, — та ще додав: — До того, як на нашу землю 
прийшли московіти. 

За годину вони долетіли до Львова, де Богдан 
відчував себе більш впевнено, тому сказав звернути з 
дороги та летіти лісом, а потім містом, мимо 
Личаківського кладовища, яке Маріко пізнала, а далі в 
тумані з’являлися львівські вулиці, які добре знав 
Богдан. Маріко ще в польоті побачила свого Тарасика та 
Чорнобіса. Вона хотіла відразу кинутися до Тарасика, 
але заважав Богдан. Маріко приземлилася на даху 
в’язниці та хотіла залишити там Богдана, але він сказав:  
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— Почекай, я підстрелю, цих двох, а ти забереш 
пана Тараса. На мене не зважай, я знаю Львів, як свої 
пальці, тому зникну без будь-якої допомоги. 

Богдан прицілився та вистрілив, а потім ще один 
раз, а Маріко кинулася до Тараса. На якусь мить вона 
затрималася біля Чорнобіса та зняла з нього 
дімензіальну сіточку, а ще одну, Тарасову, знайшла в 
маленькій кишені на грудях. Потім схопила Тараса, який 
скрикнув від болю, та злетіла в повітря. Вона не 
побачила Богдана на даху, бо той спускався по 
водостічній трубі та махнув їй рукою, щоб летіла далі. 

Маріко приземлилася недалеко від міста у лісі та 
опустила Тараса на траву, а потім витягла з кишені його 
дімензіальну сіточку та одягла її на Тарасика, який трохи 
очуняв та здивовано побачив Маріко: — Люба, це ти? 

— З цього моменту ти ні кроку без мене! — 
наполегливо сказала Маріко та додала: — Теж мені, Дон 
Кіхот! Чому помчався за Чорнобісом без мене?.  

— Я хотів його вбити, — промимрив беззубим 
ротом Тарас, а Маріко спитала: — От як не відновляться 
твої зуби, то будеш сьорбати молочко через пипку? 

Тарас посміхнувся почорнілим ротом, а Маріко 
поклала його голову собі на коліна та промовила:  

— Поспи трошки та наберися сил, а я повартую, 
щоб ніяка наволоч тебе не скривдила. 

Тарас щасливо заснув, бо все минулося, а він 
повернувся до своєї любої Маріко, а вона гладила його 
по голові та вибирала в ній соломинки, котрі застряли в 
волоссі. Щоб йому було ще краще, вона на хвильку 
підняла Тараса в повітря, а потім нарвала цілу купу 
лісових квітів та поклала на це пахуче ліжко Тарасика, 
який беззубо усміхався уві сні, бо йому снився скошений 
луг та сіно, на якому вони з Маріко лежать. Правда, ця 
ідилія тривала недовго, бо якась офіцерська компанія 
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«освободілєлєй» завернула у цей гай, щоб 
відсвяткувати перемогу над бандерівцями, то Маріко, 
щоб вони не розбудили Тарасика, позакидала їх аж у 
самий Львів, а всю їжу та напої притягла до Тарасика, 
якому снився пікнік з Маріко на сіні. Тим часом Маріко 
зрозуміла, що у Тараса нема зубів, то ця їжа буде його 
дратувати, тому відкоркувала вино та випила, а потім 
з’їла курочку та ковбаски, потім ще випила вина та 
закусила, а тоді допила другу пляшку, щоб ні краплі не 
залишилося москалям. Після цього лягла поруч з 
Тарасиком та з задоволенням заснула.  

Треба сказати, що один московіт із тих, яких 
Маріко закинула у Львів, через відкрите вікно, бо в 
кімнаті було душно, приземлився у ліжко до якоїсь пані, 
яка ще спала, від чого ця пані злетіла під стелю, а 
врятований таким чином лейтенант помчався в 
комендатуру та повідомив, що в лісі, недалеко від міста, 
сховалися бандерівці, то треба зачистити той ліс та 
знищити ворога. Дві вантажівки озброєних московітів 
виїхали на вказане місце, а потім розтягнулися у довгий 
ланцюг та заглибилися у ліс.  

В цей час Тарас прокинувся, бо окрім запахів 
трав, відчув запах їжі, але побачив сліди пікніка, який 
Маріко влаштувала для себе, а Тарасу залишила пусті 
пляшки та кісточки обгризеної курочки. Треба сказати, 
що окрім апетиту, у Тараса відросли й зуби, тому він 
потребував будь-якої їжі, щоб відновити баланс у своєму 
тілі. Московіти були передбачливими та притягли з 
собою польову кухню, щоб після знищення бандерівців 
відсвяткувати й цю «побєду». Тому Тарас відразу рушив 
до цього військового обладнання та застав там кухаря, 
який не чекав на обід бандерівця та став вибивати 
зубами чечітку.  
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— Що там у тебе? — спитав Тарас та показав на 
казан, а кухар відповів: Ка-ка-ша ... з мя-мя-сом ... 

— Насипай какашу з мямясом, — сказав Тарас та 
додав: — Повну миску! 

Тарас з’їв одну миску, потім другу, потім третю, а 
кухар подумав, що бандерівець, напевне, з’їсть і його та 
так чкурнув по дорозі в місто, аж пилюка закуріла. Тарас 
не тримав зла на московіта, а сам забрався на польову 
кухню та черпав ложкою прямо з казана. 

В цей час московіти добралися до Маріко, яка 
лежала на купі сіна та щасливо спала, а один 
лейтенант, щоб побавитися, приліг поряд з нею та 
торкнувся рукою обличчя. Маріко потягнулася до нього, 
бо думала, що це прокинувся Тарасик та сказала: 

— Прокинувся, любий? — а червоноармійці 
зареготали та вже думали поглумитися над бандерівкою 
та розстібали ґудзики на ширінці. Тим часом Маріко 
відкрила очі, замість Тараса побачила чужу пику та з 
переляку закричала, як різана. 

Тарас почув крик Маріко та, як куля, полетів через 
хащу та ламав усе, що потрапило на шляху, а коли 
опинився серед ошелешених червоноармійців, то став їх 
жбурляти у небо, як бейсбольні м’ячики. Таке дійство 
налякало московітів, бо вони згадали, що трапилося з  
попереднім «пікніком», тому кинулися врозтіч та 
покидали свою зброю. Маріко теж оговталася та стала 
допомагати Тарасику, а коли нікого не залишилося, 
спитала: — Ти прокинувся, мій любий? 

— Так! — прошепотів їй Тарасик та від захвату 
куснув їй вушко. 

— У тебе з’явилися зубки? — спитала Маріко, а 
Тарас відповів: — Так! — та опустив її на пахуче сіно. 
Поцілунок тільки посилив жагу й вони стали поривчасто 
роздягатися та обніматися, а потім, як вперше, пізнали 
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один одного та досить скоро забилися в екстазі. Тарас 
відкинувся та розкинув руки й дивився на голубе небо, а 
Маріко лягла на його плече та спостерігала за 
поодинокими хмаринками, які повільно рухалися по 
глибокій блакиті. Цвірінькали птахи, стрекотали коники, 
бджоли звідкілясь прилетіли та зависали над квітами, які 
розпустили свої пелюстки під сонцем. Легесенький 
вітерець приносив приємні запахи меду, сіна та 
розмаїттям інших запахів, давно вже забутих киянами. 
Навіть не вірилося, що зараз йде війна, що когось 
убивають і ллється кров, щоб здійснилися чиїсь абсурдні 
мрії, які до життя людей не мають ніякого відношення.  

Сонце пестило їх голі, незагорілі тіла, бо за 
різними турботами не знайшлося якогось дня, щоб 
злітати кудись на південь та поніжитися у хвилях 
лагідного моря. Маріко вже забула, коли вони так 
безпечно та безтурботно лежали, ні про що не думали 
та єдналися з природою. 

Їх ідилію зруйнував постріл, яки наче розірвав 
мирне голубе небо на дві половинки. За пострілом 
почулася автоматна черга і Тарас зрозумів, що це 
шукають їх. Маріко не гадала, а залізла у голову якогось 
майора, який приїхав з ротою автоматників зачистити 
цей район від бандерівців. З лісу вискочив якийсь 
чоловік, побачив їх, ще не одягнених та не розумів, що 
йому робити. 

— Біжи далі, ми їх затримаємо, — сказав Тарас, а 
щоб було зрозуміло, закінчив: — Слава Україні! 

— Героям слава! — відповів чоловік та кинувся у 
сторону Львова, бо в місті зникнути легше, аніж у лісі.  

— Ти одягайся, а я їх затримаю, — сказав Тарас, 
а Маріко засміялася та сказала: — Ти, хоча б, труси 
одягни!  
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Тарас на це махнув рукою та пішов у сторону 
пострілів. Коли його побачили, то хотіли пристрелити, 
але майор внутрішніх військ зупинив їх рукою та 
наказав: — Взяти живим! 

На Тараса пішли два червоноармійці з 
автоматами ППШ наготові. Вони не дійшли пару метрів 
до Тараса, злетіли в повітря та з криком щезли кудись 
далеко. Майор нічого не зрозумів та крикнув:  

— Зайняти кругову оборону! 
Тарас зайшов у середину кола, а червоноармійці 

вдивлялися у навколишній ліс. Майор теж не звертав 
уваги на Тараса, бо збирався розібратися з ним потім, 
коли відіб’є атаку бандерівців. Тарас повільно 
повертався по колу та методично відправляв 
червоноармійців у політ, а майор з острахом дивився на 
зникнення свого загону та скоро зрозумів, що залишився 
один. Він оглянувся на Тараса та, нарешті, зрозумів: 

— Так це ти? — спитав він, але вистрелити з 
пістолета не встиг, бо теж з криком полетів кудись 
далеко. Тарас оглянувся, бо цього не робив, та побачив 
вже одягнену Маріко, яка несла в руках його одяг.  

— Одягнися, бо ти схожий на мармурового 
Купідона, якого хтось загубив у лісі, — посміхнулася 
вона та подала йому одяг. Тарас неспішно вдягнувся, а 
потім спитав у Маріко: — Що будемо робити? 

— Треба було про це думати, коли ти ув'язався за 
Чорнобісом, — відповіла Маріко та розповіла Тарасу, що 
Олександра зачистила за ними сліди й тепер їм 
доведеться жити у 1944 році. 

— Мені байдуже де і коли жити, аби з тобою, — 
сказав Тарас та пригорнувся до Маріко, яка була більш 
раціональна та відповіла: — Йдемо у Львів та кудись 
прилаштуємося, бо за щось треба жити. 
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Вони йшли по лісу та побачили тіло мертвого 
майора, який висів на сучку дерева. Тарас витягнув із 
його кишень все, що в нього було, а Маріко покачала 
головою: — Не знала, що живу з мародером. 

— Вони йому вже не знадобляться, — сказав 
Тарас та сховав рублі в кишеню потріпаного костюма. 
Маріко взяла його під ручку та пішла поруч. Не встигли 
вони пройти сотню кроків по стежинці, щоб вийти із лісу, 
як почули із гущавини: 

— Hände hoch!39  
— Це не ліс, а якийсь прохідний двір! — обурився 

Тарас та підняв руки вгору. 
 

                                                           
39  Hände hoch — руки вгору.(німецька) 
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Реплікація тринадцята. Калі 

Калі вже давно залікувала рану, точніше, вона, 
під дією дімензіальної сіточки, сама затяглася, а 
організм відновив сили, але ж Чорнобіс навіщось 
залишив її у цьому госпіталі, то вона не совалася нікуди, 
а сиділа на солдатських харчах. Крім лікарів, усі в 
госпіталі думали, що у Калі на обличчі рубці від ран, бо 
бандерівці вирізали той малюнок ножем, а вона про 
себе насміхалася над дурнями, які не знають, що то 
лише опес, який є відзнакою будь-якого громадянина 
планети Аре. Кілька червоноармійців вже до неї 
залицялися, та, навіть, билися між собою, а більш 
розумні сторонилися, бо чули, що цю поранену привіз 
якийсь полковник НКВД, то треба триматися якомога 
далі від неї та гріха, бо хто його знає з якою ціллю вона 
лягла у госпіталь. 

Калі лежала на сонечку у дворі, де для неї 
винесли шезлонг, який якимось чином завалявся у 
цьому лікарському закладі. Навіть трошки заснула, 
пригріта сонечком, коли до неї торкнулася чиясь рука. 
Калі невдоволено відкрила очі та побачила, що перед 
нею стоїть головний лікар у формі майора, якого вона 
бачила всього один раз, коли Чорнобіс влаштовував її у 
госпіталь. На своїй ситій морді лікар зобразив сум і 
стурбованість та з награною гіркотою сказав: 

— Мушу озвучити вам гірку новину про 
полковника Чорнобіса. Ваш ... — лікар зупинився, бо не 
знав статусу Калі та ким вона приходиться Чорнобісу: ... 
ваш товариш загинув на бойовому посту. Його труп 
доставили до нас. Які будуть розпорядження? 

— Я сама огляну труп, — сказала Калі, бо не 
вірила у смерть Чорнобіса та вважала, що це помилка. 
Майор повів її у морг, низьке приміщення, де лежали 
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померлі пацієнти, поки їх не поховають. Різкий запах не 
турбував Калі, бо на планеті Аре смерть є звичайним 
явищем якого ніхто не сторониться. Лікар підвів її до 
дерев’яного стола на якому лежав труп та відкинув 
жовте простирадло. Калі відразу впізнала Чорнобіса та 
повернулася до майора:  

— Залишіть мене з ним на самоті. 
Лікар співчутливо кивнув та закрив двері, а Калі 

обстежила Чорнобіса та зрозуміла, що дімензіальної 
сіточки катма. Якусь мить вона вагалася та боролася з 
собою, бо залежати від Чорнобіса не хотіла, але й сама 
не знала, що робити, бо Чорнобіс прихопив її з собою та 
ще й у минулий час, а це може грозити тим, що якийсь 
Хроностатик40 може стерти її з цього часу в одну мить. Її 
вагання закінчилися тим, що вона зняла свою сіточку та 
одягла на Чорнобіса, бо надіялася на нього більше, чим 
на себе. Попри дімензіальну сіточку, Чорнобіс не 
подавав ніяких ознак життя, і Калі злякалася, що це 
назавжди. Всупереч цьому, вона вийшла з моргу та 
крикнула лікарю: — Полковника негайно в палату. 

Переляканий майор кивнув санітарам, які якраз 
принесли в морг чергового мерця і вони швидко уклали 
Чорнобіса на носилки та понесли в палату. Черговий 
лікар доторкнулася до тіла, а потім послухала груди та 
здивовано сказала: — Ви навіщо принесли мерця? 

Майор і сам послухав груди полковника та 
повернувся до Калі: — Я розумію ваш біль, але 
полковник мертвий! 

— Я можу зробити так, що ви поміняєтесь з 
полковником місцями, — сказала Калі, а майор подумав, 

                                                           
40  Хроностатик — дімензіальні сутності, які 
наглядають за плином часу у даному Всесвіті, у якого є свій 
початок та кінець і який не зникає ніколи. 
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що ця дама може наробити йому клопоту, тому кивнув 
черговому лікарю та сказав: — Хай тіло залишається в 
палаті! 

Черговий лікар хотіла сперечатися, але майор 
твердо сказав: — Це наказ, який не обговорюється. 

Досить скоро весь госпіталь знав про дівчину, яка 
не повірила у смерть свого коханого та сидить біля 
нього, мертвого, щоб потім поцілувати та оживити. 
Невідомо, хто придумав таку версію, але вона гуляла по 
коридорах, а біля дверей палати постійно вешталися 
зацікавлені хворі чи медсестри, які надіялися побачити 
цей історичний момент. Дівчині приносили сніданок, обід 
та вечерю та бачили, що її апетит, попри таку любов, 
зовсім не постраждав. Це вносило дисонанс у ліричну 
версію кохання, але не знижувало цікавість персоналу 
та хворих. Якось, на якийсь день, Калі здалося, що у 
Чорнобіса затремтіли повіки, й вона нахилилася до 
обличчя, але інших ознак життя не помітила. Глядачі 
помітили цей момент та вже рознесли по всьому 
госпіталю: «Поцілувала! Поцілувала!» — що, навіть, 
лікарі повірили та прислали до трупа Чорнобіса 
чергового лікаря. Та послухала, звела очі та помчалася 
в ординаторську, де здивовано повідомила:  

— У нього б’ється серце! 
Головний лікар приперся в палату, аж Калі 

злякалася та спитала: — Що трапилося? Він 
засмердівся? — на що головний лікар, після того, як 
зняв стетоскоп, повернувся до неї та сказав: — 
Поздоровляю! Завдяки вашій самовідданій турботі ваш 
коханий ожив! 

— Він не мій коханий, — заперечила Калі, бо 
пам’ятала секс з Чорнобісом, який гірше тортур, а 
головний лікар наказав перевести хворого до 
інтенсивної терапії. 



Реплікація тринадцята. Калі 
 

378 

Чорнобіса поклали в маленькій кімнаті з одним 
вікном, але окремо від інших поранених. На підставці 
повісили якісь пляшки та нашпигували тіло Чорнобіса 
голками, через які з тих пляшок текли ліки. Калі теж 
оселилася в кімнаті, хоча до її послуг залишався тільки 
стілець. Знову потекли дні та ночі, а Чорнобіс так і не 
приходив до тями. Так, серце билося, це відчувала і 
Калі, коли прикладала голову до грудей Чорнобіса, але 
сідомість не поверталася. Треба сказати, що Чорнобіс, 
попри своє воскресіння, мінявся обличчям та тілом, 
тому став зовсім не схожий на себе. Калі, яка постійно 
знаходилася коло нього, вже подумала, що треба 
знімати з Чорнобіса свою дімензіальну сіточку, бо він, 
коли прокинеться, може втекти та покинути її, а сам 
повернеться у майбутнє, де вони жили.  

«Зроблю це, коли він отямиться!» — подумала 
вона, щоб трохи розслабитися та не чекати тривожно 
цієї миті. Лікарі не виключали вірогідність того, що він 
зостанеться таким назавжди, то Калі визначила собі 
термін, один місяць, а після цього вона забере 
дімензіальну сіточку та піде звідси назавжди. Чорнобіс 
втрачав свої риси так швидко, що Калі злякалася, але не 
могла це зупинити. Він був їй знайомий і водночас  
незнайомий, наче якась інша людина.  

Якось вночі Калі прокинулася, підняла голову та 
мало не крикнула, бо на неї у темряві дивилися темні очі 
Чорнобіса. Вона хутко запалила гасову лампу та при її 
світлі глянула на Чорнобіса й ще раз злякалася, бо на 
неї дивився невідомий чоловік, який здавався їй чомусь 
знайомим. 

— Хто ти? — спитала вона, а Чорнобіс, якщо це 
був він, сказав: — Я Мухтар! 

*** 
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— Hände hoch! — почувся чийсь голос, а Тарас 
обурився та сказав: — Це не ліс, а якийсь прохідний 
двір! — та підняв руки. Маріко зробила те саме. Вони  
були досить безпечні та, навіть, не помітили між дерев, 
що попереду хтось є, і якби не той голос з кущів, то 
поперлися б уперед, де на галявині сидів цілий загін 
німців. Навіть дімензіальні сіточки не підготували, то 
якби хто вистрілив, то завдав би їм шкоди. 

 
— Nach vorne! 41  — сказав німецький солдат та 

виглянув з-за куща, а ще декілька німців, які 
розташувалися біля невеличкого яру, з цікавістю їх 
розглядали. У трьох із них на грудях висіли бляхи з 
написом «Feldgendarmerie» і Маріко, яка зналася на 
історії, зрозуміла, що це офіцери польової жандармерії. 

                                                           
41  Nach vorne — вперед(німецька) 
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Жандармерія ловила дезертирів німецької армії, карала 
партизан та їх розвідників, брала участь у каральних 
заходах щодо мирного населення та відправляла людей 
до таборів смерті. Від цих військових не треба чекати 
хорошого. Вона не встигла це сказати Тарасу, бо вони 
підійшли до німців ближче, а один з офіцерів спитав:  

— Zeigen Sie den Weg nach Deutschland. 42 
Тарас, який добре знав німецьку мову, взяв у 

німця карту та показав йому, як обійти пости, бо дивився 
не тільки на карту, а послав свої симпоти та перевірив 
шлях. Офіцер кивав головою, відійшов з двома іншими у 
сторону, щось із ними перемовив та кидав погляди на 
Маріко та Тараса. Маріко в цей час прошепотіла Тарасу:  

— Нащо ти їм показуєш шлях? 
— Я дав їм вибір, хай ідуть з України, — відказав 

Тарас та нахмурився, а Маріко подумала, що він 
сердиться на неї, та теж насупила брови та надулася, 
що ось-ось лопне. Для неї була несподіванка, коли в усіх 
офіцерів відлетіли голови, а солдати біля Тараса та 
Маріко тільки й встигли, що вирячити очі, як теж 
позбулися голови. 

— Попереджувати треба, — сказала Маріко, бо 
теж перелякалася, та спитала: — Ти передумав їх 
відпускати? 

— Ні, це вони передумали залишати нас живими, 
— відповів Тарас та додав: — Пішли у Львів та вип’ємо 
по філіжанці кави. 

— У Львові червоні, теж будуть приставати, — 
відповіла Маріко, щоб тільки поспорити, бо не менше 
Тараса хотіла кави. Вони перейшли урочище, яке 
місцеві називали «ліс Жупан» та опинилися на 

                                                           
42  Zeigen Sie den Weg nach Deutschland — Покажи 
дорогу до Німеччини. 
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залізничній колії, яка йшла у Львів. На другій стороні 
колії вони помітили маленьке озеро в яке вливалися аж 
два струмки. Трохи далі, якщо йти вздовж озера, 
знаходився якийсь полустанок і вони пішли туди. 
Невеличка каса розташувалася прямо в маленькій 
кав'ярні, де, окрім дівчини касирки, нікого не було. 
Маріко спитала у неї дві чашечки кави та глянула на 
касу, де лежали гроші, що дивно, німецькі марки, 
польські злоті та радянські рублі. Маріко, трошки 
здивована такою різноманітністю, спитала у касирки: 

— Якими грішми з вами розрахуватися? 
— Та хто зна, що завтра буде, — відповіла 

касирка та спитала: — Вам каву без набілу, бо молока 
нема? 

Маріко кивнула та зліпила російські рублі, бо 
знала майбутнє цього краю. 

— Раніш я вас не бачила у нашій окрузі, — 
сказала дівчина та поставила дві філіжанки кавою, від 
якої у повітрі закружляв звабливий запах. 

— Ми проїздом, — відповів Тарас, а дівчина 
глянула на їх одяг та тихенько повідомила: — Неньо 
тута вайхманом43 працює, а я касієром. Тута часто ходе 
червоний патруль.  

— Дякую за підказку, але нам нічого боятися, — 
відповів Тарас. 

— Ви з совітів? — зовсім розчарувалася дівчина, 
а Маріко її заспокоїла: — Ні, ми з майбутнього! 

— Як там, у майбутньому? — не повірила касирка, 
а Маріко відповіла: — Україна – одна з країн світу! 

Маріко віддала їй рублі, які зробила добротно, що 
й ніхто не підкопається, а дівчина відразу заперечила:  

                                                           
43  вайхман — стрілочник. 
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— То нє, забагато, — а Маріко відповіла: — Ми 
зараз додому, то нам не потрібні гроші! 

Коли вони відійшли трошки далі від станції, Маріко 
задумалася, щось витягла з кишені та зробила жест біля 
вуха. 

— Що ти робиш? Знімаєш свою дімензіальну 
сіточку? Я б цього не радив, бо червоні можуть з’явитися 
у будь-яку мить, — нагадав Тарас на що Маріко 
відповіла: — Одягаю дімензіальну сіточку Чорнобіса! 

— Ти не боїшся, що ця дімензіальна сіточка 
перетворить тебе на Чорнобіса? — спитав Тарас, а 
Маріко посміхнулася та резонно відповіла: — Це тобі 
треба боятися, що я перетворюся на Чорнобіса, бо 
відразу тебе вб’ю! 

Тарас спостерігав за тим, як вона одягла 
дімензіальну сіточку Чорнобіса та занепокоєно спитав:  

— Що ти відчуваєш?  
— Нічого такого, чого тобі треба боятися, — 

відповіла Маріко та замислилася, а потім додала:  
— Здається, я зрозуміла, як Чорнобіс це робив! 
— Про що ти говориш? — спитав Тарас, а Маріко, 

раптом, схопила його в обійми та притиснула до себе, 
аж він злякався від таких любощів. Все навкруги 
закрутилося і Тарас подумав, що Чорнобіс заволодів 
тілом Маріко та став пручатися, але вона тримала його 
міцно. Їх поглинула темрява, що взялася нізвідки, й 
лише вгорі залишився круглий шматочок світу, який став 
закручуватися у вісімку. Їх кудись потягнуло та так 
швидко, що пропали всілякі ознаки руху й вони 
завмерли на місці, неначе заморожені. 

«Ми, що, померли?» — хотів спитати Тарас, але 
не був у змозі відкрити рота та щось сказати. Очі 
Тараса, які бачили фігуру Маріко, спостерігали 
перетворення її у бублик, який вивертався разом з 
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Маріко та перетворився на вісімку, наче їй щось 
пороблено. Далі вона перетворилася у ще якусь 
незрозумілу фігуру та цього вже Тарас не бачив, бо його 
зір зовсім спотворився та показував мішанину кольорів, 
які перетворилися у сірий безмовний простір. 

Через мить Тарас опинився у чиїйсь хаті, а Маріко 
упала поряд, добре, що на диван. Тарас здивовано 
оглядав дім та зупинився біля відкритої шафи, де 
зберігалися декілька позолочених кубків. Тарас взяв 
один, щоб роздивитися, а Маріко позаду нагадала:  

— Залиш той кубок, є більш цінні речі, які ми 
повинні зробити. 

Тарас, який слухав її, раптом побачив перед 
собою здорового бугая, який тримав у руках бейсбольну 
біту та пригрозив: — Попалися, злодії! Я ж казав вам, що 
не продаю свої кубки! 

— Пішли звідси, — сказала Маріко і Тарас 
моментально опинився надворі та спитав: — А кубок 
куди? — бо ще тримав його у руці. З будинку вибіг 
здоровань, який розмахував бітою та мчався на них, а 
ще кричав у все горло: — Тримайте злодіїв!. 

— Поклади той кубок на землю, — відповіла 
Маріко та пурхнула у небо. Тарас не став чекати 
здорованя, кинув кубок на землю та побіг, а потім з 
розгону теж полетів у небо. Здоровань пригрозив їм 
бітою, але злодії вже зникли за горою. 

— Куди ми летимо? — спитав Тарас і Маріко 
відповіла: — До Олександри. 

— Вона на нас чекає? — спитав Тарас, а Маріко 
відповіла: — Ще ні, бо якраз зараз я збираюсь вирушити 
за тобою.  

— То у мене є час сказати тобі спасибі. Якби не 
ти, я б загинув у 1944 році, — сказав Тарас. 
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— Віддячиш ніччю, — посміхнулася Маріко, бо 
згадала їхню пригоду в лісі, а Тарас з задоволенням 
відповів: — Добре, люба! 

Олександру вони знайшли на пеньку, там де її 
залишила Маріко, коли подорожувала у минуле. Вона 
підняла очі на Маріко та сказала: — Якраз вчасно, бо я 
тільки що зачистила Землю від тих заворушень, що ви 
зробили. Де Чорнобіс? 

— Він мертвий, — відповіла Маріко, а Олександра 
забажала більш детальної розповіді, то довелося їм 
розповісти все послідовно. Наприкінці Маріко 
поділилася інформацією про подорожі в часі. 

— Краще про це забути, бо все могло закінчитися 
вашою смертю, — сказала Олександра, бо Маріко 
підтвердила те, що вона розрахувала раніше. 

*** 

Калі, збентежена тим, що Чорнобіс перетворився 
на Мухтара, спитала у нього: — А де Чорнобіс? 

— Чорнобіс? Не знаю, — відповів Мухтар та 
здивовано спитав: — Ти француженка Калі, яка мене 
звабила! Звідки ти знаєш Чорнобіса? 

— То неважливо, звідки я його знаю,— відповіла 
Калі та пояснила: — Ми знаходимося у 1944 році. Ти 
знаєш, як вибратися з цього часу у наш час? 

— Колись Чорнобіс переніс мене у минуле, але як 
він це робив, я не знаю, — відповів Мухтар, а Калі 
подумала, що з цього Мухтара, з яким так довго 
вовтузився Чорнобіс, потрібно зняти дімензіальну 
сіточку. Вона простягнула до його вуха руку, але цей рух 
помітив Мухтар та відсторонив її руку: — Що ти робиш? 

— Хочу забрати свою дімензіальну сіточку, яку я 
одягла на тебе, щоб ти вижив. Як мені повідомили, тебе 
вбив Тарас та Маріко, — сказала Калі, бо, по опису 
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свідків, це могли бути вони, та уважно вглядалася в 
обличчя Мухтара, щоб побачити його реакцію. 

— Куди ж тоді ділася моя дімензіальна сіточка? — 
спитав Мухтар, а Калі мало не сказала, що її забрав 
Чорнобіс та оговталася й відповіла: — Напевне, забрав 
Тарас, чи Маріко. 

— Я тобі не вірю! — сказав Мухтар, а Калі з 
задоволенням його б убила та мусила терпіти й чекати 
слушного часу. Вона сказала Мухтару: — Заберися у 
свої гліфоми та згадай, як ми сюди забралися. 

Мухтар послухався та забрався у свої гліфоми, де 
виявив там спогади про якийсь військовий фільм, де 
головний герой сидів у танку, а його противник жбурляв 
у нього вогняні кулі. Мухтар придивився до противника і 
йому здалося, що той противник схожий на Тараса. 
«Маячня якась!» — подумав Мухтар та поринув глибше 
у пам’ять, але йому заважала Калі, яка спостерігала за 
ним та підібралася до Мухтара аж надто близько. 

— Не заважай мені згадувати, — сказав Мухтар та 
додав: — Відійди від мене! 

Калі невдоволено відійшла, а Мухтар знову 
повернувся до своєї пам’яті та заглибився у її нетрі. 
Несподівано для себе він зрозумів, що це не його 
спогади, а зовсім іншої людини. Стрічка подій у пам’яті 
розкручувалася у минуле, де Мухтар побачив Калі, яку 
він ніс на руках у госпіталь. Звичайно, не він, а той, хто 
потрапив у його тіло. Потім пам’ять запропонувала 
сюрприз у вигляді неба, яке закрутилося у бублик, а 
потім у вісімку, яка затягнула Мухтара у довгий канал, 
який викинув його в інше небо. Що цікаво, разом з 
Мухтаром у небо випав Тарас, який приєднався до 
Маріко та Олександри, що чекали на них. Поява 
Олександри ошелешила Мухтара і він згадав усе, 
зв’язане з нею. Йому стало боляче від того, що їх 
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відносини з самого початку розвивалися так, що 
приносили біль, як Олександрі, так і Мухтару. 
Виявилося, що любов – це хвороба, якою потрібно 
перехворіти, щоб отримати імунітет. Можливо, що з 
першого разу цей імунітет не отримаєш, то треба чекати 
наступного кохання, яке залишиться навіки, або знову 
біль. Мухтар зрозумів, що не хоче отримувати того 
імунітету, чи починати якесь нове кохання, бо його 
половинка – то Олександра. Залишається тільки кохати 
її та отримувати любов у відповідь, чи страждати без 
відповіді. Він подумки став на сторону Олександри та 
відчув, як їй боляче стало, коли він без розмов, ще в 
Крижополі, покинув її та нічого не пояснив. А ще раніше, 
у Кембриджі, коли його обманом затягли до студентки з 
його курсу, а Олександрі хтось повідомив про це. Він і 
досі пам’ятає її великі очі, в яких не осуд, а 
розчарування у людині, якій вона вірила.  

Мухтар зрозумів, що то були витівки Чорнобіса, 
який його тілом розпоряджався, як своїм. Спогади 
залишили йому присмак мигдалю, немов вони отруїли 
Мухтара синильною кислотою. Він відчув металічний 
присмак у роті, неначе це отруєння дійсно відбулося. 
«Невже я і був тим Чорнобісом?» — запитав він себе та 
зрозумів, що сказав це уголос, бо на нього втупила очі 
Калі, яка відразу відповіла: — В останній час ти досить 
часто ставав несхожий на себе. 

— Чому ти у Львові до мене пристала? — спитав 
Мухтар та заліз симпотою у її голову. Вона відчула це та 
не ховала своїх думок, тому сказала: — Мене до тебе 
послав Чорнобіс. 

— Навіщо?  
— Щоб підпоїти наркотиками та звабити тебе, — 

відповіла Калі та згадала про секс з Мухтаром, який їй 
сподобався, але не те, що сталося потім. 
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— Що сталося потім? — спитав Мухтар. 
— Потім у тебе вселився Чорнобіс, який зробив 

мені боляче, а ще з’явилася Олександра, яка все 
бачила, — відповіла Калі, а Мухтар уявив цю картину, а 
ще те, як відреагувала Олександра на це.  

— Навіщо він це робив? — спитав Мухтар, 
скоріше у себе, аніж у Калі. 

— Він хотів насолити Олександрі за щось, а ще 
забрати у неї скрижалі та стати Творцем цього Всесвіту, 
— на недовіру в очах Мухтара вона додала: — Він сам 
нам це казав! 

— Як тебе звати насправді, — спитав Мухтар, а 
Калі відповіла: — Я не знаю свого минулого. Чорнобіс 
називав мене Калі. 

— Він тебе використав, — сказав Мухтар, а Калі 
єхидно відповіла: — Як і тебе! 

«Чому?» — подумав Мухтар, бо все, що він мав та 
чому навчився, то завдяки Чорнобісу: це він підібрав 
його у Сирії, розгубленого хлопчика, батьки якого 
загинули від бомбардування. Потім вони вирушили до 
Києва, де ввечері Чорнобіс показав дім Маріко та 
Тараса, а потім якимось чином потрапили у минуле, де 
Чорнобіс оселив Мухтара у себе в Лондоні. Він не був 
батьком у звичному розумінні слова, скоріше 
вихователь, строгий, але не брутальний. Мухтар 
закінчив школу та склав іспити у коледж в Кембриджі, бо 
на цьому настояв Чорнобіс і сам його готував до 
екзаменів, а по закінченню подарував йому квартиру у 
центрі Лондона. За це Мухтар був вдячний Чорнобісу та 
завжди виконував його поради, які насправді, були 
наказами. Невже він готував Мухтара, як наживку, щоб 
Олександра закохалася в нього, а потім страждала 
через його невірність. Це ж яким потрібно бути 
мерзотником, щоб отак розпорядитися чужим життям. 
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Калі каже, що Чорнобіс загинув, але ж у пам’яті 
Мухтара в минуле відправився тільки Мухтар! «Невже я і 
є Чорнобісом?» — подумав Мухтар та зрозумів, що 
сказав це уголос. 

— Я тебе бачила тут, як Чорнобіса, а як ти 
перетворився на Мухтара, я не знаю, — відповіла Калі. 

— А що ти збираєшся робити? — спитав Мухтар. 
— Напевне, знайду себе, — не зовсім впевнено 

відповіла Калі та спитала: — Що збираєшся робити ти? 
— Треба повернутися у свій час та вибачитись 

перед Олександрою, бо мене використали, щоб робити 
їй капості.  

— Ти знаєш, як це зробити? — спитала Калі, а 
Мухтар відповів: — Так, знаю! 

*** 

Осінній туман окутав місто в товсту ковдру, немов 
хотів його відігріти, бо в цьому році, завдяки гманам, що 
засіли в Кремлі, нема надії на те, що Польща, як і всіх 
інші країни Європи, отримають сибірський газ. Можливо, 
що туман не мав таких гуманістичних думок, а, навпаки, 
ховав від сонця діла людські, бо сонце відтіняє хороше й 
погане в житті людей, а туман, то родич ночі: ховає у 
собі добре і погане, та рівняє їх, як дві рівноправні 
сторони людського життя. Зів’яле листя дерев ще 
більше підкреслювало неминучість смерті після життя та 
думку про те, що все – тлін, а життя – то дорога до 
смерті. 

Люда дивилася у вікно на вулицю, а на душі у неї 
був такий же туман, як у Кракові, де вони знаходилися, 
як непрохані гості Іджі та Морени. Попри всі пошуки, 
результат був один – Михайлик зник і нема ніякої надії 
на те, щоб його колись знайдуть. «Хай він буде живий!» 
— приречено загадала Люда, бо хоча б ця надія 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

389 

тримала її життя. Вона б воліла отримати хоч звістку, що 
Михайлик живий, а все інше – то байдуже. Люда 
надіялася, що ті, хто вкрав Михайлика, хороші люди, а 
не отой ненависний Чорнобіс. Можливо, що вони знали 
про те, що Чорнобіс полює на Михайлика, тому його й 
сховали, бо Люда та Ігор погані батьки. Чорнобіс теж був 
здивований, що Михайлик пропав.  

Трохи втішена цим, Люда повернулася до дверей, 
бо вони рипнули й на порозі з’явився Ігор. Він змарнів за 
останній час і Люда зрозуміла, що вона, за своїми 
душевними муками, зовсім забула про Ігоря, який не 
менше неї вболівав за свого сина. Вона відчула, що оту 
невикористану любов до Михайлика треба хоч трошки 
приділити  Ігорю. 

— Що, любий? — спитала вона, коли підійшла до 
нього та пригорнулася й обняла. Вона вклала у цей жест 
і любов до сина і любов до Ігоря та відчула, що зараз 
якраз це й потрібно для них – єднання перед бідою. 

— Поки що нічого, — відповів Ігор та спитав: — А 
ти як? — а Люда вперше помітила біле пасмо волосся 
на його голові. «Бідненький!» — подумала вона, а Ігорю 
відповіла: — Тримаюся, — та ще тісніше до нього 
притиснулася, поцілувала його в щоку та додала:  

— Тримайся і ти! Я тебе дуже кохаю! 
— Так, люба! — відповів Ігор, а на оці вискочила 

сльоза. Він притиснув Люду до себе та сказав: — Я 
готовий за тебе та Михайлика віддати своє життя. 

Двері стукнули й у квартиру зайшла Даша разом з 
Мореною та Іджі. Даша прямо з порогу повідомила:  

— Михайлика в Кракові нема! 
Ця звістка зовсім не вплинула на настрій Ігоря та 

Люди, бо вони вже нічого й не сподівалися, а біль від 
звістки вже не відчували, бо він перевершив ту грань, 
коли це має значення.  
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— Ми не будемо втрачати надію. Я перевірю 
кожний клаптик на Землі та знайду Михайлика, — 
сказала Даша, але її слова не додали настрою ні Люді, 
ні Ігорю. Даша, спостерігала за їх реакцією та сказала: 

— Полетіли додому! 
— Так, — погодилася Люда, а Ігор додав: — 

Полетіли. 
— Ми, на всякий випадок, залишимося в Кракові. 

Якщо про щось дізнаємося, то відразу вам повідомимо, 
— сказав Іджі, а Морена кивнула, бо кращого й не 
бажала. 

Вони спустилися по сходах униз, вийшли з 
будинку та пішли у сторону вулиці Кармелітської, щоб 
потім у парку, який з усіх сторін оточував Ринкову 
Площу, непомітно покинути місто. Вони пройшли всього 
один дім та опинилися біля пошти, коли Даша 
насторожилася та сказала: — Зачекайте! 

Вона заплющила очі та завмерла, аж прохожі 
здивовано її обходили, а потім сказала: — Я відчуваю 
Михайлика! 

Слова Даші ошелешила Люду та Ігоря і вони 
подивилися на неї, як на ангела, який спустився з небес 
та приніс їм Божу милість. Ігор вже хотів заходити в 
приміщення, щоб розібратися з поштарями, які вкрали 
його сина, але Даша зупинила його порив:  

— Ні, тут його нема!  
Розчарування на обличчі Ігоря змусили Дашу 

скоріше повідомити: — Звідси починається слід 
Михайлика, але він тягнеться на захід. 

— То полетіли, — сказав Ігор та прямо з місця 
злетів, а Даші та Люді нічого не лишалося, як теж 
поринути у небо. Випадкові прохожі, які бачили це 
дійство, зовсім не здивувалися цьому, бо сучасні 
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технічні можливості дозволяють робити й не таке. Коли 
вони злетіли, то Ігор спитав у Даші: — Куди летіти? 

— Перш ніж щось робити, подумай, — нагадала 
вона та полетіла попереду, а Люда та Ігор за нею. Ігор 
все поривався вперед, але Даша попередила:  — Не 
збивай мені слід! — то вже мусив стримувати себе та 
летіти позаду. Вони долетіли до міжнародного 
аеропорту в Баліце, навколо якого Даша зробила круг, а 
потім завернула на південь.  

— Ти куди? — спитав Ігор і Даша коротко 
відповіла: — Тримаю слід! 

Вони минули Словаччину, перелетіли через 
Карпати та потрапили в Угорщину, потім добралися до 
Сербії та летіли далі на південь. Люда, яка ожила від 
звістки про пошуки, крикнула Ігорю: — Мені здається, що 
викрадачі нашого сина летіли в літаку, бо через гори 
нема прямого шляху.  

— Я теж так подумав, — відповів Ігор, а Даша на 
них шикнула: — Хіба важко летіти мовчки? Ви мені 
заважаєте! 

Довелося Люді замовкнути, а коли тебе 
примушують мовчати, то так хочеться щось сказати, що 
вона вже хотіла шепнути Ігорю на вухо та підлетіла до 
нього, але він приставив пальця до губ, чим роздражнив 
її ще більше.  

Тим часом вони пролітали Косово, а Люда 
думала, куди прямують викрадачі: в Грецію, чи далі, 
наприклад, на острів Кріт, чи Єгипет. Довелося чекати 
понад годину, хоча вони й летіли доволі швидко. 

Слід закінчився біля міжнародного аеропорту 
Елефтеріос Венізелос в Афінах. Даша зробила круг 
навколо нього та зависла на місці. Вона стомилася, це 
було видно по її обличчю, але після зупинки знову 
полетіла в сторону центру Афін, покрутилася та знову 
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полетіла в сторону аеропорту. Вона  зробила пару 
кілець навколо нього та розгублено повідомила:  

— Мені здається, що слід веде туди, звідки ми 
вилетіли, — повідомила Даша, а Люда спитала: — Як ти 
це робиш? Покажи, то я полечу попереду, а ти трохи 
відпочинеш. 

Даша не стала сперечатися, а бухнула Люді та 
Ігорю все, що мала в голові й тільки зараз вони 
зрозуміли, що Даша докладала героїчні зусилля, щоб 
відшукати цей слід. Ігор витяг з кишені тоненький 
кевларовий шнурок, який служив йому зброєю, коли 
іншої зброї не було, та прив’язав ногу Даші до себе й 
сказав: — Дрімай, а ми полетимо. 

Даша з задоволенням задрімала та бовталася на 
шнурочку від завихрень, а Люда прийняла естафету та з 
завзяттям мчалася попереду, а зустрічний потік повітря 
мало не зривав з неї одяг. Ігор, якого раз по раз смикав 
шнурок, на якому бовталася Даша, запропонував:  

— Чи не краще нам одягти на всіх нас одну 
дімензіальну сіточку? — а Люда відповіла: — Я боюсь, 
що через неї не почую слід Михайлика. 

Все ж, вони попробували, й на їхнє щастя слід не 
зникав, а ще й підсилювався. Люда полетіла, як ракета, 
майже по тому шляху, по якому вони летіли раніше, але 
в протилежному напрямі. Слід повів у Албанію, 
Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Хорватію, Словенію 
та Австрію, а коли перелетіли Альпи, то потрапили до 
Німеччини. Ігор, який летів позаду, після деяких 
роздумів вирішив, що ці крадії Михайлика або дуже 
дурні, або аж надто розумні, бо якого біса кружляють по 
всій Європі. Вони долетіли до Берліна, потім слід повів 
на захід, а через деякий час знову повернувся в Берлін. 

— Це якась дурниця! — обурився Ігор та сказав 
Люді: — Дай но я візьму слід! 
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Попри зміну поводиря, вони знову полетіли на 
захід. Люда глянула на Дашу, яка спокійно спала та 
бовталася в Ігоря на прив’язі, та сказала йому: — 
Мабуть, я теж відпочину, бо тримати слід, як собака, то 
тяжка справа! 

Вона прив’язала свою руку пояском до ноги Даші, 
то Ігорю довелося тягнути цей поїзд, добре, що всі вони 
знаходилися у дімензіальній сіточці Ігоря, то не було 
проблем швидкості, яка обмежувалася тільки фіксацією 
сліду Михайлика. Вони прибули в міжнародний аеропорт 
імені Шарля де Голля, потім слід потягнувся до Лувру, а 
далі знову в аеропорт., добре, що була уже ніч, то ніхто 
не бачив у небі чоловічу постать за якою тягнулися, як 
неживі, ще дві постаті.  

Слід повів у сторону Ла-Маншу. «Якого біса 
викрадачі кружляють по Європі?» — думав Ігор та посіяв 
сумніви у свою душу, але запах Михайлика, який 
унюхала Даша, був точно його, бо він мав у своєму 
букеті запах Люди. Ігор перелетів Ла-Манш та потрапив 
у Англію, то вже думав, що слід приведе у Лондон, але 
ні, він вів кудись на північ. Вони опинилися в Шотландії, 
де слід зробив петлю та вирушив у Північне море.   

Даша та Люда так добре спали, що не дивно, бо 
облетіти всю Європу за добу, то ще та розвага, що Ігор 
не став їх будити, хоча сам мало не падав від утоми. 
Попри все він летів над морем та тримав слід, хоча іноді 
йому здавалося, що то не слід, а наслання й він летить 
по хибному сліду. Слід чи наслання привели його в Осло 
зробили петлю на північ, а потім Ігор полетів у Швецію, 
де не затримався та занурився у Балтійське море. Коли 
він опинився у Польщі, то подумав, що слід веде знову в 
Краків, але ні, він у Польщі не затримався та побіг у 
Білорусію, а потім в Україну. 
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Прокинулася Даша, забрала в Ігоря право 
керувати та запропонувала трохи спочити, що Ігор й 
зробив. Вже був обід, коли вони прилетіли в Київ, після 
чого слід повернув на схід. Вона написала Люді та Ігорю 
записку та залишила їх у дімензіальній сіточці Ігоря, а 
сама полетіла на схід по сліду, який привів її на Донбас 
аж до лінії фронту. Що цікаво, її обстріляли спочатку 
українські військові, бо вважали її шпигункою московітів, 
а потім московіти, коли вона наблизилася до самої 
передової. 

Потім слід повернувся на захід. «Цікаво, такого не 
може бути, щоб дитину тягали по всьому світу, це ж не 
іграшка!» — подумала Даша, яку теж відвідали сумніви, 
але вирішила слід довести до кінця. Що цікаво, досить 
скоро вона прилетіла в Дніпро, а ще дивніше, що слід 
привів її до будинку, де жила Люда. Те, що слід 
закінчиться у квартирі Люди, Даша догадалася та не 
стала чекати, а пройшла через стіну й опинилася у залі, 
куди вів слід. 

— Що ви тут робите? — почула вона за спиною та 
отримала удар по голові. Це було несподівано, а вона, 
ще до того, не прикрилася дімензіальною сіточкою, 
тому, як мішок, гепнулася на підлогу. 

*** 

Епідемія коронавірусу в Московії породила новий 
штам коронавірусу «гамма», який вражав не тільки 
людей, але й гманів, причому на них хвороба 
відігралася сповна, бо від неї гмани дохли, як мухи. То ж 
скоро в кремлі не залишилося жодного гмана, а Нове 
Зерно, який закрився у бункері та зображував давно 
здохлого Плутіна, залишився сам, без будь-якого зв’язку 
та без їжі. Досить скоро в організмі гмана наступив 
критичний момент, бо дубові панелі, які гриз Нове 
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Зерно, не дуже поживні, тому він, як і завжди в критичні 
періоди, перетворився на купку зерна. Цим біда не 
закінчилася, бо в бункер пробралися миші, які залюбки 
згризли це зерно і Нове Зерно перетравлювався у їх 
животах. Так безславно закінчилася місія гманів на 
Землю. 

Безладдя, яке утворилося по всій Московії, бо всі 
керівники-гмани подохли, породило бандитські 
угрупування, які шастала по містах та селах, забирали 
все, що могли вивезти, а потім воювали з такими ж 
бандами, як і вони самі. Це призвело до того, що 
чисельність народу скоротилася вдвічі, а міста стали 
зовсім безлюдними, бо не було чого їсти.  

В цей час Зір, який перед цим прилаштував 
княжну Тараканову у Києві, подався зовсім не в Румунію, 
щоб шукати кістки графа Дракули, а на Сейшельські 
острови, щоб погріти та побавити грішне тіло, бо був 
цілком впевнений, що заробив цю відпустку. Зір з 
радістю забув за Чорнобіса та його помічників, бо 
занурився у море розваг на острові Має. До того ж він 
познайомився з двома сестрами з Парижу, які по черзі 
доводили його до сексуального виснаження, а потім зі 
сміхом пригощали в ресторані наїдками. Ці сестри 
зникли раптово, як і з’явилися, то Зір пару днів приходив 
у себе, а десь на третій день заглянув у газету та 
прочитав, що твориться у світі.  

Вісті з Московії трохи налякали Зіра, бо він зовсім 
не хотів привертати увагу Чорнобіса до своєї 
особистості, тому досить обережно пустив свої симпоти, 
щоб довідатися, де знаходиться Чорнобіс. На своє 
здивування Чорнобіса він не знайшов, то подумав, що 
він працює під прикриттям, тому пошукав Калі, свою 
напарницю, але і вона кудись пропала. Здивований цим 
не менше, чим зникненням Чорнобіса, Зір пошукав 
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Морену та знайшов її у Кракові поряд з Іджі. Напевне, 
вона виконує якесь завдання Чорнобіса та зваблює Іджі, 
тому Зір залишив її, а пошукав Корчуна, якого побачив у 
Крижополі в садибі Валентини Степанівни, бабусі 
Олександри. Що ж, він теж, напевне, виконує завдання 
Чорнобіса, але де сам шеф – невідомо. Зір пройнявся 
важливістю моменту, тому відразу сів на перший літак та 
вирушив до холодної Московії, бо те, що там творилося, 
навряд чи сподобається Чорнобісу. Заспокоювало те, 
що Україна потроху загиналася, бо княжна Тараканова 
навчила Зелененько багатьом фокусам, від чого 
державні активи України зменшилися на чотириста 
мільярдів доларів та потрапили у «потрібні» руки.  

Зір пошукав душі Плутіна та Сталіна і знайшов їх 
уже гусеницями на півночі Москви у новій фондовій 
оранжереї головного ботанічного саду академії наук 
Московії. Вони жерли листя якоїсь екзотичної рослини та 
були цілком щасливими. Опалення в Москві не 
працювало і досить скоро ця оранжерея замерзне, а вся 
ця зелена екзотика перетвориться на зелену сльоту. Зір 
подумав, якого з тиранів взяти, та вибрав Плутіна, бо 
методи Сталіна вже були непридатними у нинішній 
ситуації, а душевна організація Плутіна дозволяла йому 
робити будь-які неприємні капості європейцям та, в 
особливості, українцям. Правда, прийшла думка, що 
якщо Плутін-гусениця здохне, то знадобиться й Сталін, 
тому Зір взяв Плутіна двома пальцями та помістив у 
целофановий пакетик, а потім відправив туди ж і 
Сталіна. Залишилося підшукати відповідного двійника та 
вкинути туди душу Плутіна, а душу двійника у гусеницю. 
Пошуки двійників виявилися проблематичними, бо вся 
управлінська структура зруйнована, а де їх шукати та по 
яких прикметам – невідомо. Зрештою, Зір вирішив взяти 
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першого ліпшого московіта та перетворити його обличчя 
на відому фізіономію Плутіна. 

Першим попався якийсь п’яниця і Зір відразу 
відкинув його кандидатуру, а сподобався мародер та ще 
й грубіян, бо тягнув за волосся якусь молоду мешканку 
Москви, а на його грудях висили безліч золотих 
ланцюжків із пограбованих магазинів. Зір поманив його 
пальцем, а мародер окинув його поглядом, який 
вирішував, що зняти з цього дурного та неозброєного 
прохожого. Коли мародер підійшов, Зір викинув його 
душу та помістив у його тіло душу Плутіна. Молода 
жіночку, яку тягнув мародер, уже подумала, що прийшов 
порятунок, але Зір безцеремонно викинув її душу з тіла 
та помістив туди душу Сталіна. 

— Я, що, буду Кларою Цеткін, чи Олександрою 
Колонтай? — спитав Сталін, який першим отямився та 
відразу зрозумів, куди потрапив. 

— Буквально, Валькою Матвієнко, — сказав Зір та 
швиденько зліпив обличчя даної особи на обличчі жінки. 
Плутін приходив у себе повільніше, а коли отямився, то 
сказав Зіру: — Не Важливо, дякую за тіло. З ним я не 
тільки у 2024 році стану президентом, а й залишуся ним 
до 2050 року. 

— Побачимо, — сказав Зір та став ліпити обличчя 
Плутіну, після чого наказав: — Ви повинні зруйнувати 
Європу та знищити Україну.  

— Підкинеш нас до кремля? — спитала Валька 
Матвієнко, у якої старе обличчя не стикувалося з досить 
короткою сукнею, тому вона мала вигляд кокотки. Зір 
схопив їх та поніс на південь, до кремля, а потім опустив 
прямо у дворику. Офіцери, які вискочили з під’їзду, 
несамовито козиряли, бо вже давно не бачили 
президента, а ще була чутка, що він уже помер. Плутін  
похитувався, бо ще не зовсім освоївся з тілом мародера, 
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піднявся сходами до свого кабінету, усівся в крісло, а 
потім взяв трубку телефона. Валька Матвієнко усілася 
на бокове крісло та розвалила ноги, як чоловік, а Путін 
глянув на це та нагадав: — Ти повинний відповідати 
своєму образу. 

— Я, що, повинен робити все, що й жінки? — 
невдоволено спитав Сталін, а обличчя Вальки 
скривилося та стало неприємним. Путін теж хотів 
сказати Сталіну щось неприємне та гидке, але його 
перебив голос, що пролунав у трубці: — Але, хто там 
грається? 

На здивування Плутіна телефон працював і він 
кинув у трубку: — З’єднайте мене з Останкіно. 

— Слухаюсь, Володимир Володимирович, — 
радісно відповів голос і Плутін вгадав по звуках, як 
заметушилися на іншому кінці проводу, а потім почув:  

— Останкіно слухає! 
— Зробіть мені прямий ефір через пів години, — 

відповів Плутін та поклав трубку. Валька Матвієнко, я і 
раніше, кривила рота, бо це не її свято, та подумала, що 
ніхто не забороняє їй посунути Плутіна та зайняти його 
місце. Плутін несподівано встав та сказав: — Я знаю, 
чого ти хочеш, але я покажу твоє місце в нашій ієрархії. 

Напевно, організм мародера ще пам’ятав про те, 
що він хотів зробити з жіночкою, та напевне інфікував 
мізки Плутіна, бо у нього відразу прокинувся статевий 
потяг, якого не було останні десять років. Він схопив 
Сталіна в образі Вальки Матвієнко, який, від 
несподіванки, перелякано крикнув: — Не смій! На 
Колиму підеш! — але Плутін вже здер з нього труси, а 
щоб Сталін не чинив опір, стукнув з усієї сили пару раз 
по морді та поглумився над тілом генералісимуса СРСР. 
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Коли Сталін трохи очухався від наруги, то скривив 
морду та нагадав: — Я тебе засаджу в мордовські 
табори й там кожного дня з тебе будуть робити півня. 

Плутін єхидно усміхнувся та застібнув штани, а 
потім підняв трубку та спитав: — То де телевізійники? 

— Чекають біля ваших дверей, — сполохано 
відповів жіночий голос, а Плутін побачив, що в щілину 
дверей хтось підглядає. «Це ж вони, напевне, бачили, як 
я дрючив Вальку!» — подумав Плутін та не став хапати 
вуаєриста44, бо слава про мачо президента має піти у 
широкий світ. 

Валька Матвієнко викинула порвані труси у кошик 
для сміття та зловісно додала, бо палала гнівом:  

— Сука ти Плутін! 
— Терпи, у тебе все попереду, — сказав Плутін та 

подумав, що буде використовувати Вальку для 
збудження своїх сексуальних сил, а ще для підтримки 
тонусу. Він переможно повернувся до дверей та з 
поблажливою посмішкою додав:  

— Заходьте, нема чого там підглядати. 
У кімнату завалилася ціла юрба людей та стали 

гримувати Плутіна, ставити освітлення та телевізійну 
апаратуру. Валька Матвієнко, напевне спеціально, 
вешталася та заважала спеціалістам, а потім 
напросилася на інтерв’ю до якогось кореспондента, який 
якимось чином потрапив разом з телевізійниками. «От 
тварюка! Вона може щось бовкнути дурне!» — подумав 
Плутін та вирішив відправити її кудись якомога далі від 
себе. «Губернатором в Санкт-Петербург!» — подумав 
Плутін, але відразу зрозумів, що це дурня, хай краще їде 
кудись на Сахалін, далі від Москви. 

                                                           
44  вуаєрист — людина, що підглядує за іншими 
людьми. 
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Плутін побачив, що режисер з телебачення вже 
стоїть біля нього та чекає, коли він закінчить думати про 
державу та зробить ласку сказати своє надзвичайно 
важливе державне слово. 

— Починайте, — кивнув Плутін, а коли камеру 
прицілили на його фігуру, впевнено сказав:  

— Трансформація світу та планети, свідками та 
учасниками якої ми є, іншого калібру, ніж ті, що 
неодноразово траплялися в історії людства, принаймні з 
тих, що ми знаємо. Це не просто зрушення балансу сил 
чи науково-технологічний прорив, хоч і те, й інше зараз 
теж, звичайно, трапляється. Ми сьогодні зіткнулися з 
одночасними системними змінами в усіх напрямках: від 
геофізичного стану нашої планети, що ускладнюється, 
до все більш парадоксальних тлумачень того, що є сама 
людина, в чому сенс її існування.  

У всіх куточках великої країни, яка от-от мала 
розпастися, люди припали до екранів телевізорів та 
дивилися на свого бога, який спустився з небес. Заради 
цього бога вони здатні віддати своє життя, бо він може 
дати їх нікчемному життю хоч якийсь сенс.  

*** 

— Що будемо робити? — спитав Тарас, коли 
трохи відійшов душею від подорожі через час, та глянув 
на Олександру. Вона, перш за все, розкинула симпоти 
та побачила, що Даша, Ігор та Люда у Києві, тому 
запропонувала: — Полетіли в Київ та дізнаємося, кого 
вони знайшли. 

Олександра не згадала Михайлика, бо його з 
батьками не було, а що у них трапилося, то краще 
почути на власні уші, аніж мучити їх розпитуваннями. 
Коли прилетіли до Києва, то день хилився вже до 
вечора, бо зимою рано темніє. Що цікаво, Ігор та Люда 
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знаходилися на лівому березі, де уподобали дах 
будинку на розі вулиці Бальзака та Шухевича та не 
ворушилися. Олександра з тривогою на душі подумала, 
що вони, можливо, мертві, тому поспішила на дах 
недобудованого будинку башти. Коли підлетіла ближче, 
то Олександрі стало смішно: Ігор та Люда плавали у 
дімензіальній оболонці та потихеньку хропли, бо їх було 
чути через оболонку. Вона вже подумала, чи розбудити 
їх, чи хай посплять, коли Тарас голосно спитав: — А де 
ж Даша? 

Від його голосу прокинувся Ігор та поки 
безпорадно бовтався, у нього задзвенів телефон, то 
прокинулася й Люда. 

— Алло! Я тебе не чую! — він послухав, що йому 
сказали та здивовано повернувся до Олександри: — А 
де Даша? 

— Це я тебе хотіла спитати, ви ж летіли разом, — 
здивувалася Олександра, а Ігор сказав: — Тільки що 
мені подзвонив Максим Козак з передової та повідомив, 
що бачив Дашу, яка пролітала над лінією фронту. 

— Що вона там робить? — спитала Олександра. 
Ігор розказав, як вони гасали по Європі по сліду 

Михайлика, та спали по черзі, а останній раз слід 
тримала Даша, а вони спали.  

— Це точно робота гманів, — сказала 
Олександра та додала: — Сховали Михайлика в 
Московії. 

— Даша в Дніпрі у вашій квартирі, — сказав 
Тарас, який мовчки стояв, бо пустив свої симпоти 
шукати Дашу, та здивовано додав: — А ще вона без 
свідомості. 

Як тільки це почула Олександра, то відразу 
шугнула у небо, як ракета, а всі тільки вирячили очі та 
відкрили рота. 
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— Ми, напевно, полетимо додому, — сказала 
Люда та разом з Ігорем теж пурхнули, як одна ракета, бо 
Ігор не знімав своєї дімензіальної сіточки, відколи вони 
прокинулися. 

— Я думаю, що вони там упораються, а ми 
залетимо додому, бо я вже за ним скучила, правда, 
Тарасику, — сказала Маріко, бо трохи стомилася від 
пригод. Тарас, після катівні у львівській тюрмі, теж був 
не проти забути ці дні, тим більше треба віддячити 
Маріко за свій порятунок. Він глянув на свою дружину, а 
вона по його погляду догадалася про його наміри та 
слушно зауважила: — Ти втратив аж надто багато сил в 
боротьбі з Чорнобісом, — на що Тарас обійняв її та 
сказав з посмішкою: — Поряд з тобою я набираюся сил. 

Коли вони опинилися дома, Тарас пішов на кухню, 
щоб приготувати для Маріко святкову вечерю, але вона 
торкнулася його плеча та сказала: — Яка вечеря, я 
чекаю тебе в ліжку. 

Тарас вимкнув плиту та пішов за Маріко, яка 
пірнула у спальню. Що було далі, вам, напевне, не 
цікаво, бо у Тараса таки знайшлися сили, щоб віддячити 
Маріко за своє звільнення.  

В цей час Олександра долетіла до Дніпра та 
вскочила у квартиру Люди, де побачила за столом 
Дашу, яка приклала до голови щось біле, а навпроти неї 
сидів якийсь бандит, що забрався у чужу хату та мало 
не вбив Дашу. 

Вона не стала церемонитись, а прибила приблуду 
та кинулася до Даші: — Що він тобі зробив? 

Даша, від несподіванки, вирячила очі та відповіла: 
— Навіщо ти його вдарила? 

— Так він же тебе вдарив, — здивувалася 
Олександра. 
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— Він вважав, що я якась злодійка, — відповіла 
Даша та пояснила: — Це зведений брат Ігоря, Нестор. 

— А що він тут робить? — спитала Олександра, а 
Даша пояснила: — Він приїхав додому з Канева. 

В цей час в кімнату з коридору беркицьнулася 
Люда, яка побачила тіло, що лежить, та буцнула його 
ногою: — Попався, убивця! 

— Та що ж ви робите! Зовсім хлопця зі світу 
зведете! — обурилася Даша та підняла Нестора у 
крісло. 

— Це ж Нестор, нащо ти його б’єш? — спитав 
Ігор, а Люда, яка стала винною у власному будинку, 
трохи розгублено сказала: — Я вважала, що він тримає 
Дашу у заручниках. Може хтось пояснить, Що 
трапилося? 

Щоб припинити всілякі інсинуації, Даша розповіла 
про те, як летіла по сліду Михайлика, який привів її у 
квартиру Люди. У квартирі її оглушили, а коли вона 
прийшла в себе, то побачила над собою Нестора, який 
бідкався, що мало її не прибив. Тільки но вони з цим 
розібралися та сіли за стіл, щоб прийти у себе, як 
з’явилася Олександра, яка відразу стукнула Нестора, бо 
не пізнала його зі спини. 

— А далі ви почали буцати бідного Нестора, — 
закінчила Даша, а Люда підійшла до Нестора та спитала 
його: — У тебе щось болить? 

— Не знаю, може ребра поламані, — невпевнено 
відповів Нестор, а Люда сказала: — Я тебе поламала, я 
тебе й вилікую. 

Вона потягла Нестора у його спальню, роздягла 
та стала розглядати забиті місця. Люда тиснула 
долонею та питала: — Тут болить? Тут болить? — поки 
Нестору не набридло і він сказав: — Все, я вже 
здоровий! 
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Ігор, який тільки спостерігав за медичними 
експериментами дружини, спитав у Даші: — Так де 
закінчився слід Михайлика? 

Це питання відразу зупинило всілякі дійства, бо 
всі втупилися поглядом у Дашу, яка якусь хвильку 
мовчала, а потім показала пальцем на стіл, біля якого 
вона сиділа: 

— Так ось же він, слід, лежить на столі! 
Всі погляди зупинилися на пакеті, що лежав 

посередині стола. Нестор, який встав з ліжка та чув 
розповідь Даші, повідомив: — Я отримав його поштою. 
Цей пакет прислали тобі, Ігор! 

Всі завмерли у тривожному чеканні. 
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Реплікація чотирнадцята. Морена 

Після виступу Плутін роздавав накази новим 
менеджерам, яких призначав не по здібностях, а по 
наявності, бо всіх колишніх з’їли гмани. З одним із 
новачків він розмовляв довше: — Привези 
«Аерофлотом» біженців з Афганістану та переправ їх у 
Білорусію, хай штурмують кордони Польщі.  

Після розмови з полковниками, які відразу після 
бесіди отримали позачергові звання генералів, Плутін 
наказав оточити Україну танковими дивізіями, які 
розмістити на кордоні України не тільки з Московією, але 
й з Білорусь та Придністров’ям, а ще бути готовими в 
будь-яку мить знищити Україну. 

Після всіх цих засідань він подзвонив фрау 
Меркельс та сказав: — Якщо Північний потік не 
приймуть у найближчий місяць, я перекрию всі гілки з 
газом і нафтою, — та не став чекати відповіді й кинув 
трубку. «Хай ворушиться стара курва, я що, даремно їй 
плачу?» — подумав Плутін та відчув, що нова плоть 
потребує те, про що в старому тілі давно забув. «Треба 
якийсь конкурс для жінок придумати та запросити 
парочку екзальтованих дам до себе!» — він, навіть 
назву конкурсу придумав «Вечеря з президентом!» для 
тих, хто виграє. Збуджений своїми думками він глянув на 
Вальку Матвієнко, яка побачила його погляд та 
схопилася з місця й помчалася до дверей, звідки 
повідомили: — Я зберу Верховну раду Московії. 

«Біжи, дурепа! Я таки відправлю тебе на 
Сахалін!» — подумав Плутін та подзвонив в Білорусію 
до Лукошенко. Президент Білорусі, чи якийсь його 
двійник, бо хто знає кого там посадив цей таємничий Не 
Важливо, не схотів відповідати, то Плутін подзвонив ще, 
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щоб його допекти та діждався відповіді: — Хто це 
дзвонить? Плутін давно помер у мене на дачі. Ти хто? 

— Якщо ти ще раз отак будеш мені відповідати, я 
повішу тебе на першій осині, а білоруси мене 
підтримають, — сказав Плутін. 

— Володимир Володимирович, ви, як Кощей 
Безсмертний, мені б таке здоров’я. Що ви хотіли? — 
наче нічого не трапилося, весело відповів Лукошенко. 

— Направлю тобі біженців з Афганістану, пошли 
їх на західний кордон, штурмувати Європу, поки вони з 
тебе санкції не знімуть, — наказав Плутін, а Лукошенко 
радісно відповів: — Це ви добре придумали, Володимир 
Володимирович, присилайте якомога більше, я їм 
влаштую Варфоломіївську ніч. 

Плутін поклав трубку та подумав про Лукошенко: 
«Мудак!» — а ще вирішив найближчим часом зняти його 
з посади президента, бо він «нелегітимний» та 
приєднати Білорусь до Московії. 

*** 

Васін Муслім Германович вивчав поглядом 
відвідувача, який теж роздивлявся кабінет директора 
Київської міської психіатричної лікарні ім. Зигмунда 
Фрейда, а, точніше, картину позаду лікаря, яку 
намалював якийсь з пацієнтів цього чудесного закладу 
медицини. 

— Сідайте, будьте ласкаві, — запропонував пан 
Муслім, а відвідувач полишив картину та зупинився 
поглядом на директорі, який підбадьорив його 
запитанням: — Чим можу вам допомогти? 

— Я хочу позичити у вас пацієнтів, — сказав 
відвідувач, а директор, який і не таке бачив впродовж 
своєї медичної кар’єри, спокійно запитав: — Для яких 
цілей ви хочете їх позичити? 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

407 

— Для мітингу, — спокійно відповів відвідувач, 
неначе позичав у директора граблі, щоб прибратися у 
саду. Лікар придивився до відвідувача та спокійно 
нагадав: — Наші пацієнти не зовсім адекватні. 

— Нічого страшного, емоції не зашкодять, — він 
кинув погляд на директора та додав: — Це не буде 
безплатно. 

— І якою сумою ви збираєтесь віддячити за 
одного пацієнта? — спитав директор, а відвідувач 
прицінився та сказав: — Триста грошових одиниць. 

— Менше п’ятсот не хочу, навіть, вас слухати, — 
сказав директор, щоб закінчити розмову з майбутнім 
пацієнтом своєї лікарні, але той відразу простягнув руку 
та відповів: — Згода! 

Директор зрозумів, що попався, тому додав:  
— Відпускати пацієнтів без лікаря недопустимо! 
— Лікаря теж оплатимо, — відповів відвідувач, а 

директор додав: — Для лікаря подвійна оплата! 
— Згода! — простягнув руку відвідувач, а 

директор сказав останнє слово: — Гроші вперед! 
Відвідував простягнув йому пачку грошей та 

додав: — Тут на двадцять осіб разом з лікарем. Автобус 
чекає надворі. 

— Марія Павлівна, двадцять ваших пацієнтів їдуть 
на екскурсію разом з вами, — сказав директор, а коли 
поклав телефон, то спитав: — Це ж ви від якої партії? 

— Партія «Зона», опозиційна платформа за 
смерть, — поважно відповів відвідувач, а директор 
трошки злякався: — Пацієнти залишаться живі? 

— Звичайно, — перший раз посміхнувся 
відвідувач, але, якось нещиро. В цей час в кабінет 
зайшла лікар, Марія Павлівна і директор сказав 
відвідувачу: — Чекайте пацієнтів на вулиці.  
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Муслім Германович сунув Марії Павлівні тисячу 
гривен та наказав: — Відвідаєте мітинг в цілях перевірки 
пацієнтів на збудження. 

Марія Павлівна без слів схопила гроші та 
швиденько зникла з очей директора, який протер руки та 
став лічити денний заробіток. В цей час пролунав 
дзвінок і директор глянув на телефон – дзвонила лікар 
Тамара Олексіївна: — Муслім Германович, мої пацієнти 
теж хочуть на прогулянку! 

«Вже роздзвонила!» — подумав директор та 
сказав у трубку: — Як тільки з’явиться нагода, ти будеш 
перша, — та швиденько виключив телефон. 

Двері скрипнули і в щілині з’явилося гостроносе 
обличчя, яке сказало: — Можна? — та посунулося в 
кабінет. 

— Що вам потрібно? — обурився директор.  
— Пацієнти, — відповів молодик, а директор 

відразу відповів: — Менше, чим за шістсот не віддам! 
Гостроносий кивнув, а директор нагадав: — Гроші 

вперед, у нас державна організація. 
Гостроносий витяг гроші та став класти на дві 

купки, а коли закінчив, то Муслім Германович показав на 
дві купки та спитав: — Це що?  

— Дві групи по двадцять осіб, — відповів 
гостроносий, а директор забрав гроші та нагадав: — За 
групами повинні наглядати лікарі, у яких подвійна 
оплата. 

У гостроносого спітнів ніс і він витягнув ще гроші 
та відрахував 2400 гривен.  

— За яку партію будуть виступати пацієнти? — по 
діловому спитав директор, а гостроносий відповів: — За 
партію «ЄС», євангелічний союз та за партію «ЗЕ», 
зелені єретики. 
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— Чекайте на вулиці, — сказав пан Муслім та 
дивувався такому розмаїттю партій, які хочуть 
використати його хворих. Він відразу подзвонив до 
Тамари Олексіївни та наказав: — Бери ще одну сестру 
та сорок пацієнтів. На вас чекає .. — він глянув на 
гостроносого і той додав: — Два автобуси, — а директор 
передав його слова черговому лікарю. Коли приперлася 
Тамара Олексіївна, він передав їй дві тисячі гривен та 
пояснив: — Це вам на двох. 

Коли черговий лікар вийшла, у кабінет посунулася 
якась дама, а Муслім Германович догадався: — Вам 
потрібні пацієнти? 

— Так, я думаю, ви поділяєте погляди партії 
«Матьківщина» та допоможете нам їх відстояти, — 
відповіла дама, а директор додав: — Не безкорисно. 

— В останній час люди стали такі меркантильні, 
— відповіла дама та спитала: — Скільки ви хочете? 

— Шістсот за одну душу, — відповів директор, а 
дама презирливо відповіла: — Ваші душі неповноцінні! 

— Навпаки! — нахвалював директор: — Гляньте 
на ці картини, вони намальовані нашими талановитими 
пацієнтами! 

Він показав на стіни на яких висіли оригінальні 
картини в рамках. 

— Більше п’ятсот я не можу дати, у нас ліміт, — 
відповіла дама, а директор додав: — Лікар – подвійна 
оплата. 

— Лікар – це ваша проблема, — відповіла дама і 
директор зрозумів, що з цією хвойдою сперечатися нема 
сенсу, але твердо додав: — Гроші вперед. 

Дама витягла гроші, довго рахувала м’яті купюри, 
наче їх збирали жебраки, а потім з єхидною посмішкою 
сунула їх директору та додала: — Перераховувати не 
будемо? 
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Директор сунув гроші в стіл та подзвонив у ще 
одне відділення, де дамі виділили сорок осіб непевної 
поведінки. Коли дама вийшла, Муслім Германович 
порахував гроші та виявив, що ця підла дама не додала 
двохсотку. «От курва!» — подумав директор, але 
загальний підсумок грошей дозволяв трохи виділити 
медсестрам, бо у них заробітна плата – всього три 
тисячі в місяць, а інші працівники відділення – 
психологи, соцпрацівники, інструктори з праці наразі 
переведені на половину, чи четверть ставки. 

Муслім Германович був далекий від політики, 
тому не знав, з якого дива всім знадобилися люди для 
мітингів. Дехто в лікарні чув, що політики 
використовують цих хворих у протистоянні за Київ, бо 
мер Клочко не піддається на примус зеленої влади, та, 
напевне, помилялися. Хтось інший казав, що хворі 
протестують проти щеплення вакцинами від 
Коронавірусу. Не відомо, де мітингували хворі, найняті 
посередниками для партії «Зона», «ЄС», чи 
«Матьківщина», а от княжна Тараканова та Зелененько 
точно знали куди пішли їх пацієнти, бо режисером був 
сам Володимир Потапович. Хворі мовчки стояли перед 
домом Лео Героса та показували йому у вікно стиснутий 
кулак з витягнутим середнім пальцем в знак зневаги до 
Лео – президент не простив Геросу такий же жест у 
Верховній Раді, адресований Володимиру Потаповичу. 
Досить скоро хворі опустили руки, бо тримати їх довго – 
то важка справа. Правда, той, хто привів їх сюди, вже 
сфотографував хворих з витягнутою рукою, та відправив 
фото по вайберу. Зелененько показав фото княжні й 
вони вдвох реготали мало не до ранку та коментували, 
як це сприйняв Лео Герос. Даремно тішилися, бо Лео 
Герос в цей час був відсутній у домі.  
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А ще поїздка до дому Лео Героса мала цікавий 

терапевтичний ефект для хворих: коли вони на автобісі 
повернулися в лікарню, то зупинялися біля кожного 
портрета на стіні та показували йому середній палець. 
На переважній більшості портретів у кабінетах лікарів 
красувався президент Зелененько, тому всі ці «fuck» 
дісталися йому.  

*** 

Залишені в Кракові не забарилися надолужити 
загублене, тому присвятили час тільки собі: ночі 
перетворилися на казку із «Тисяча і одна ніч», а дні на 
спільні прогулянки по місту, бо ні Морена, ні Іджі його 
добре не знали. Ці прогулянки ще більше зблизили їх та 
породили спільну ауру в якій обом було комфортно та 
легко. Якось зайшла розмова про минуле і Марена з 
жалем нагадала, що не пам’ятає свого минулого, а до 
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тями її привів Чорнобіс. Ця звістка трохи порушила 
спільну ауру, то Іджі запропонував: — Якщо ти бажаєш, 
то ми разом зануримося у твоє минуле та разом його 
подолаємо. Але ти маєш довіряти мені, як собі, а я 
приму тебе такою, як зараз, яка б ти не була в 
минулому. 

Ці слова потішили Морену, бо вона знайшла 
«свою» половинку, тому, після миті коливань, 
погодилася: — Як ти збираєшся це робити? 

— Проведу з тобою сеанс гіпнозу, — відповів Іджі, 
а Морена засміялася та сказала: — Я не впевнена, що 
це щось дасть. Адже я відкривала вам всі симпоти, а ви 
нічого не знайшли. 

— Раніше ти не довіряла мені, а зараз ... — Іджі 
зробив багатозначну паузу та сказав: — Сідай в крісло 
та розслабся. 

Морена з посмішкою усілася в крісло та спитала:  
— Очі заплющити, чи ні? 
— Як бажаєш, — відповів Іджі, а Морена закрила 

очі та зручно вмостилася у кріслі, щоб подрімати. Між 
тим Іджі почав свій сеанс гіпнозу: — Я допомагаю тобі 
спокійно перейти в стан дрімоти, сонливості, глибокого 
розслаблення. В цьому стані тобі легше 
концентруватися на власних відчуттях і на якийсь час ти 
перестаєш сприймати все, що навколо, та непомітно для 
себе входиш у стан трансу. Ти відчувала таке, коли 
виконувала нудну та одноманітну роботу, чи довго 
кудись їхала та дивилася у вікно. Твій погляд 
спрямований всередину себе, розфокусований, дихання 
спокійне та сповільнене, а тіло розслаблене. Такий 
розслаблений стан природній для людини й ти спокійно 
поринаєш у себе і свої таємниці які принесуть тобі спокій 
та впевненість. Це корисно для тебе, тому ти відкрита 
книга, бо для тебе та мене нема таємниць ... 
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Слова Іджі заворожили Морену й вона понеслась 
на цих словах у свою душу, а ще додавалися спогади, 
які мерехтіли сріблом та переливалися блисками. 
Досить скоро це срібло та блиски розверзлися на все 
небо та стали стіною перед Мореною. Вона зрозуміла, 
що це і є та таємниця, яка недоступна нікому, навіть їй. 
«Скажи пароль!» — вимагало срібло та мерехтіло в очі 
віддзеркаленнями в яких угадувалися знайомі фігури. 
«Пароль!» — кричало небо, а вона краяла свою пам’ять, 
щоб знайти те слово, та не могла. «Пароль!» — 
репетувало небо і Морені здалося, що вона бачить у тіні 
срібної імли обличчя Чорнобіса, тому крикнула: 
«Помста!» — бо це слово змушувало Морену кидатися 
на Олександру. Що дивно, небо з пожмаканого срібла 
поволі розступилося та відкрило темноту, яка, коли очі 
звикли, виявилася не зовсім темнотою, а зоряним 
небом. Поряд з собою вона побачила сріблясті витягнуті 
тумани, які створювали дивні кострубаті прозорі та білі 
кристали, схожі на звичайні сніжинки. Морена 
придивилася до одної хмаринки там побачила на її 
прозорому срібному тлі якісь чотири темні плями та 
полетіла до них. Одна пляма аж надто притягувала 
Морену, тому вона наблизилася до неї та побачила 
високу дівчину з закритими очима, яка здалася їй 
знайомою. Коли її обличчя постало перед Мореною вона 
впізнала його: — Це я! — хоча ніякої подоби у їхніх 
обличчях не було. Морена занурилася у дівчину і на неї 
звалився водоспад спогадів, які заповнили її симпоти. 
Те, що було раніше, виявилося підводною частиною 
айсбергу знань про себе та перебігу подій, які відбулися 
раніше. Те, що залишилося від Морени, мало мізерну та 
несуттєву частку її великого життя.  

Вона прийшла в себе, але не стала відкривати очі, 
бо ще не вирішила, що робити з Іджі, який ще й досі 
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бубнів текст, що скопіював десь на просторах Інтернету. 
Попри все, вона була вдячна йому за те, що він допоміг 
їй повернутися та наївно запропонував знайти своє «я», 
бо не знав, що з появою «я» відразу зникли оті паростки 
закоханості до нього, бо нова особистість не така наївна 
та більш жорстока, аніж Морена. Врешті решт вона 
вирішила, що завдяки Іджі вона краще познайомиться з 
ситуацією, в яку попала не по своїй волі, а ще отримає 
переваги, бо ніхто не знає, що вона зовсім інша людина. 
Треба зберегти образ Морени та її обличчя, тому вона 
записала все у свої гліфоми, а потім відкрила очі та зі 
сміхом сказала: — Іджі, я нічого не згадала про своє 
минуле життя, але на Олександру я вже точно не 
кинуся. В якихось твоїх словах була рація і я позбулася 
цього свого дефекту. 

— Помста! — раптом сказав Іджі, а перед 
Мореною виникло зображення Олександри. Вона 
засміялася ще голосніше та спитала: — Ти вважав, що я 
кинуся на її образ? 

— Так, — погодився Іджі, а Морена сказала: — Ні, 
від цього ти мене вилікував, дякую тобі. 

Іджі зрадів та став лащитися до неї, а вона 
дозволила собі відчути те, що відчувала Морени у ліжку 
з Іджі. Їй сподобалися ласки Іджі та все, що він з нею 
робив і вона мимоволі подумала, що не варто 
відмовлятися від того, що вже є, а там видно буде. Це 
додало їй розкутість та невимушеність, що перетворило 
їх ігри в ліжку в справжню насолоду, аж Іджі сказав: 

— Сьогодні ти була неперевершена! 
— Справді? — спитала вона та відчула, що їй 

самій подобається любитися з Іджі, який відповів: — 
Мені здається, що я у тебе закохався по самі уші! 
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— То й добре, — відповіла Морена, а Іджі сказав: 
— У зв’язку з цим ми можемо полетіти до Олександри та 
Даші. 

— Навіщо? — спитала Морена, бо перехід від 
признання в коханні до зустрічі з іншими жінками був 
недоречним, хоча вона сама хотіла цього. 

— З ними цікаво, — відповів Іджі, а Морена 
зрозуміла, що має справу не з чоловіком, а з 
хлопчиськом, але відразу погодилася: — Полетіли, 
заодно перевіримо, чи я втратила наміри вбити 
Олександру. 

*** 

Даша взяла коричневий пакет, перевитий 
мотузочкою, яку вона розрізала та розвернула папір. В її 
руках з’явилася дитяча сорочечка, яку побачила Люда 
та здивовано спитала: — Це сорочечка Михайлика? 

— Так, бо я відчуваю її запах, — відповіла Даша 
та додала: — Мені здається, що нас водили за ніс. 

Всім присутнім не треба було нічого пояснювати, 
бо їх розвели, як якусь рибку, котра погналася за 
яскравою обманкою, а в результаті цього потрапила на 
гачок. В їх випадку вони згаяли час, який був потрібний 
викрадачам Михайлика, щоб замести сліди. Щоб ще раз 
перевірити себе, Даша стала сканувати Землю, щоб 
знайти бодай один слід від Михайлика. Олександра, яка 
прочитала бажання Даші, положила їй руку на плече та 
сказала: — Треба розбити Землю на ділянки та 
перевіряти всім разом.  

Через пару хвилин, всі мовчки сиділи в кімнаті та 
втупились поглядом у простір, а симпотами бродили по 
Землі. Один Нестор, який не мав дімензіальної сіточки, 
пішов на кухню та поставив чайник, щоб приготувати чай 
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та каву для шукачів Михайлика. Правда, ніхто не став 
пити чай чи каву, бо це заважало зосередитися.  

Першою закінчила Олександра, яка сказала: — В 
північній та південній Америці Михайлика нема. 

— На жаль, в Африці нема Михайлика, — 
повідомив Ігор.  

— В Європі теж нема, — відповіла Люда та 
глянула на Дашу, яка шукала в Азії. Їм довелося чекати 
ще хвилин п’ять, коли Даша видихнула та сказала:  

— В Азії Михайлика нема. 
— А хто перевіряв Австралію та Антарктиду? — 

спитав Нестор, а Даша відповіла: — Австралію я 
перевірила, а Антарктида навряд чи зручне місце, щоб 
тримати немовля. 

А все-таки, Антарктиду перевірили досить швидко, 
але це нічого не дало, бо Михайлик зник. Люда, яка в 
останній час майже не плакала, бо у неї геть пропали 
сльози, у розпачі спитала: — Це означає, що Михайлика 
вбили? 

— Ні! — аж обурилася Даша: — Це означає, що 
хтось, досить хитрий, украв Михайлика та послав нас по 
хибному сліду. Я на сто процентів впевнена, що це не 
Чорнобіс, а дивує те, що ми не бачимо Михайлика і я не 
знаю, як це можна зробити. 

Вона повернулася до Олександри, але та теж 
розвела руками та повідомила: — Не знаю. 

— Ви забули про записку, — нагадав Нестор, який 
підняв сорочечку та побачив під нею записку. Він підняв 
її та прочитав:  

«Відправ цю сорочку своєму друга, можливо, у 

нього є дитина, якій підійде ця сорочка». 
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— Я так і думала, — відповіла Даша та 
зосереджено додала: — Мені здається, що в цьому 
замішані наші знайомі. 

— Кого ти маєш на увазі? — спитала Олександра. 
— Ти здивуєшся, але я маю на увазі когось із 

близького кругу. Наприклад, Фате45, чи Васю, Маргіну чи 
Морті, а ще є коти: Туманний та Щасливчик, яким віри 
нема. А ще є якась Ліліт, яку я не бачила, її син Руслан, 
Люда, дочка Маріко та Тараса, та безліч істот з інших 
планет, які мають дімензіальну сіточку. Ми не знаємо 
мотиву, навіщо украли Михайлика. Якби хтось хотів 
завдати нам болю, наприклад, Чорнобіс, то показав би 
нам труп дитини, але я вважаю, що нагодою вкрасти 
дитину скористався хтось інший й Михайлик живий.  

— Ти хочеш сказати, що я більше не побачу 
Михайлика? — спитала Люда. 

— Я б хотіла, щоб все сталося по іншому, — 
відповіла Даша, — але чудеса відбуваються тільки в 
казках. 

— Ти Творець, хіба ти не можеш знайти 
Михайлика? — спитала Люда в Олександри та додала: 
— Він твій брат! 

Вона підняла очі на Олександру, але та 
витримала її погляд, що палав вогнем, та спокійно 
відповіла мамі: — Я не бачу його на Землі. Якщо 
перебирати весь Всесвіт, то знадобиться сотні років, 
щоб знайти якийсь слід. Я обіцяю, що придумаю 
швидший спосіб, щоб знайти мого брата, але зараз я 
безсила.  

— То навчи мене, як це робити! Поки ти будеш 
шукати спосіб, я понишпорю по Всесвіту, — сказала 

                                                           
45  Фате — перелічені далі особи є героями книг серії 
«Ессенаріум» 
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Люда. Олександра не стала сперечатися з мамою та 
допустила її до нагляду за Всесвітом. Коли вона 
навчила маму, як перебирати зоряні системи та 
галактики, то Люда сказала: — Тепер залиш мене, я 
сама! 

Вона пішла в спальню, сіла в крісло біля вікна та 
завмерла на місці. Коли, через деякий час, Ігор приніс їй 
сніданок, бо за балачками настав ранок, вона так і 
сиділа у кріслі. Він запропонував їй закусити, але Люда 
відмовилася та сказала: — Не заважай мене! Я 
поснідаю потім! 

В цей час Даша та Олександра стояли на лоджії 
та розмовляли. Даша глянула на Олександру та 
невдоволено сказала: — Не слід було допускати твою 
маму до пошуків. 

— Чому? — не зрозуміла Олександра. 
— Ти глянь на неї, — сказала Даша та через 

скляні двері виходу на лоджію кинула погляд в кімнату, 
де у кріслі сиділа мама Олександри, яка теж глянула на 
маму та спитала: — Що в цьому такого, хай шукає, а ми 
тим часом займемося пошуками по своєму. 

— Вона шукає, як навіжена, а вподовж часу це 
перетвориться у манію, — відповіла Даша, а 
Олександра придивилася до мами та зрозуміла, що 
сестра права. Тим часом Даша втупилася у небо та 
спитала у сестри: — Мені здається, чи це, дійсно, Іджі? 

— Іджі з Мореною! Я його вб’ю, навіщо він тягне з 
собою цю Морену? — сказала Олександра. Іджі та 
Морена приземлилися на лоджії. Олександра відразу 
витягла свого меча з-за спини та пішла на Морену, але її 
заступив Іджі: — Вона для тебе не є небезпекою, — 
сказав він та голосно крикнув, аж Олександра 
здригнулася: — Помста! 
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Напевне у Морени виробилася нова звичка, бо 
вона на крик Іджі розсміялася, чим здивувала і Дашу, і 
Олександру. На їх здивування Іджі пояснив: — Мені 
вдалося зняти з неї закляття Чорнобіса. 

— Не думаю, що його можна зняти, — сказала 
Даша та додала: — Можливо, що така поведінка 
обумовлена тим, що Чорнобіс мертвий. 

— Чорнобіс мертвий? — не повірила Морена та 
зраділа: — Тепер не доведеться його знищувати, бо 
інакше він мене б не відпустив. 

— Чого ви приперлися? — не зовсім 
доброзичливо сказала Олександра. 

— Щоб допомогти, — відповів Іджі, який зовсім не 
звернув увагу на її незадоволений вигляд. Даша 
розповіла про пошуки Михайлика та вбивство Чорнобіса, 
а Морена, яка мовчки слухала, повідомила: — Напевне, 
це вам помста від якихось ваших друзів. 

— Від яких друзів? — не зрозуміла Даша, а 
Морена спитала: — Хіба у вас немає друзів? Якщо 
шукати зраду, то в ближньому колі. Це класика всіх зрад, 
які описані в книгах та історії. 

— Які друзі? — не розуміла Даша, а Іджі осяяло: 
— Так, у нас були друзі: Коле, Мето, Жюте та Труте! Ти 
вважаєш, що вони причетні до зникнення Михайлика? 

— А де вони зараз? — спитала Морена, а Іджі 
невпевнено відповів: — Здається, вони повернулися на 
батьківщину, планету Аре. 

— Ні! Ми забули їх у хмарі Аорта,46 — сказала 
Олександра та незадоволено додала: — Нам же про них 
повідомив Туманний Кіт, а я забула про це. Треба летіти 
їх рятувати, — закінчила вона та відразу знялася у небо. 

                                                           
46  Хмара Аорта — область Сонячної системи, що є 
джерелом комет з довгим періодом обертання. 
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Даша не стала чекати та теж пурхнула з лоджії за 
Олександрою. Іджі розгублено подивився на Морену, 
яка зрозуміла, що йому хочеться летіти з Дашею та 
Олександрою, тому сказала: — Чого чекаєш? Полетіли. 

Правда, як тільки вони знялися в повітря, Морена 
кинула: — Почекай! — та спустилася у кафе в 
сусідньому будинку. Через якусь хвилину вона вийшла 
звідти та знову пірнула у небо. В руках вона тримала 
пляшку вина. 

— Для чого? — не зрозумів Іджі, а Морена 
таємниче посміхнулася та відповіла: — Для зустрічі з 
друзями. 

— Треба швидше летіти, бо загубимо в космосі 
Дашу та Олександру, — нагадав Іджі й вони, як два 
винищувачі, злетіли у небо. А Люда, навіть, не помітила, 
що її дочка та Даша кудись полетіли. Коли повернувся 
Ігор з супермаркету та спитав про дівчат, Люда не 
відізвалася, бо перебирала галактики у Всесвіті, а 
Нестор, який вийшов зі своєї кімнати, пояснив: — Вони, 
разом з Іджі та його дівчиною кудись полетіли. 

— Куди? — не зрозумів Ігор. 
— Не знаю. Вони про щось гомоніли на лоджії, а 

потім знялися у небо та полетіли кудись, — пояснив 
Нестор, а Ігор спитав: — Ти якийсь час можеш пожити в 
Дніпрі? Я повинен бути на фронті, бо мене скоро 
вважатимуть дезертиром. То я злітаю туди та, можливо, 
домовлюсь за відпустку, а за Людою треба трошки 
доглянути. 

— Ти не знав, але я вже навчаюсь у 
Дніпровському національному університеті, то можеш 
їхати спокійно, я пригляну, — відповів Нестор, а Ігор 
обняв його та сказав: — Тоді я спокійно лечу на фронт. 

*** 
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Зір закінчив з Москвою та зібрався знову знайти 
Чорнобіса, але його праця була марною – свого шефа 
він не знайшов. Якби Зір знав, що Чорнобіс загинув, то з 
радістю прийняв би цю звістку та продовжив би пошуки 
скрижалей Олександри сам. Він не став би шкодити 
Олександрі, як Чорнобіс, а прикинувся щирим другом. 
Коли б отримав доступ до скрижалей, то забрав би їх, а 
Олександру та Дашу убив би без жалю. 

Калі теж десь пропала, хоча за нею Зір не 
жалкував, а от Корчун, як і раніше, був у Крижополі. Зір 
пошукав Морену в Кракові, але вона та Іджі теж 
пропали. «Що діється?» — запитав себе Зір та став 
шукати Морену по всій Землі, але ніде не знайшов. «Я 
пропустив щось дуже важливе!» — подумав він та 
вирішив злітати в Крижопіль, поки й Корчун не зник. 

Дорога до Крижополя досить довгенька, а летіти 
Зіру не хотілося, тому він долетів до Чернігова, а там 
через «BlaBlaCar»47 знайшов водія Павла, який їхав з 
Чернігова до Тульчина. Зір зв’язався з Павлом і той 
підтвердив поїздку, то довелося підійти до залізничного 
вокзалу, де він чекав попутників. Сірий «Daewoo Lanos» 
стояв біля входу до червоно-білого вокзалу, який 
здавався казковим теремом на тлі сучасних споруд.  

— За десять хвилин підійде поїзд, то ми заберемо  
іще одного пасажира і поїдемо, — відповів Павло. 
Довелося зачекати, а потім слухати того пасажира до 
самого Києва, бо він виявився балакучим та сипав 
історіями та анекдотами, як із бездонного відра. 

У Києві підібрали ще двох пасажирів, подружню 
пару, то Зіру довелося слухати нарікання дружини 
добродія. Коли зупинилися біля лісу, щоб справити 
нужду, Зір спитав у нещасного чоловіка: — Хочеш, я 
                                                           
47  BlaBlaCar — сервіз поїздок попутним транспортом. 
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занесу її десь у Румунію? — на що той відповів з дивною 
посмішкою: — Я її люблю. 

Коли приїхали в Тульчин, уже була ніч. Зір не став 
чекати ранку, щоб їхати автобусом, бо вже насидівся 
пасажиром, то хотів трохи політати. Вночі краще 
підкрастися до Корчуна, бо хто його знає, з ким він 
знаходиться. Можливо, що він в полоні та треба його 
звільнити, а може й нема ніякої небезпеки, а все це 
професіональні накладки їхньої професії – служити 
Чорнобісу. У Зіра була ще одна думка, що Чорнобіс 
перевіряє їх, як вони будуть діяти без нього, то треба 
триматися думки, що їх шеф живий.  

Корчун знаходився у домі, де жила Олександра і 
це не дуже сподобалося Зіру, бо виходить, що він у 
полоні. Зір легенько перевірив, хто є в хаті, та побачив 
двох котів, Валентину Степанівну з якимось чоловіком 
та Корчуна. Зір підійшов ближче до дому та 
перелякався, бо несподівано для нього за гарненьким 
тином гавкнула собака та так голосно, що аж луна пішла 
від школи, що стояла навпроти. Зір хотів придушити 
собаку та чомусь не зміг, бо вона зайшлася гавкотом на 
всю вулицю і цей гавкіт підхопили всі сусідські собаки. 
«От нещастя!» — бідкався Зір, чомусь, не міг ні вбити 
собаку, ні заставити замовкнути, тому швиденько 
переплигнув тин та зайшов до дому з іншої сторони. 
Попри гавкіт, він підійшов до вікна та заглянув у дім, але 
там було темно, видно, що всі спали. 

Раптом він побачив великого чорного носа та 
вирячені маленькі очі, які дивилися на нього з дому. Зір 
відсахнувся від вікна та почув чийсь голос, видно хтось 
вийшов з дому. 

— Вовчик! Закінчуй гавкати, бо ти нам спати не 
даєш! — сказав голос і пес замовк, а Зір полегшено 
зітхнув. Він вже збирався відійти від дому, коли відчув, 
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як хтось полоскотав його біля вуха хутряним пензликом, 
аж Зір махнув рукою біля голови, але то видно якийсь 
нічний метелик вирішив сісти на вухо та втік. «Який 
метелик? Зараз, хоча без снігу, але зима!» — подумав 
Зір, а далі замовк, бо хтось огрів його чимось по голові. 
Остання думка була про те, чому не спрацювала 
дімензіальна сіточка та чорна відповідь: «Бо її нема!» 

*** 

Олександру та Дашу вони догнали аж біля 
Юпітера. Олександра кинула погляд на Морену та 
скривила обличчя, але не стала дорікати Іджі за те, що 
він притягнув свою протеже з собою. Напевне, вже 
примирилася, що у нього у будь-якому місці з’являється 
подружка. Даша зовсім не звернула уваги на нових 
супутників, бо розглядала величну пляму на Юпітері, яка 
зблизька дивувала більше, ніж якийсь циклон на Землі. 
Пляма скоріше нагадувала якусь руду галактику, що 
занурилася в Юпітер та подорожувала по газовій 
планеті.  

— Може нам об’єднатися в одну кулю? — спитала 
Морена й Іджі під’єднав свою кулю до кулі Даші й вони 
опинилися всередині разом. 

— Досить тобі любуватися, полетіли далі, — 
нетерпляче сказала Олександра і Даша з жалем 
відвернулася від Юпітера. Попри те, що вони 
об’єдналися, все одно Даша та Олександра по черзі 
чергували, як і Іджі з Мореною. Так сталося, що Іджі 
чергував з Дашею, а Олександра з Мореною. Одного 
разу Морена схопила за руку Олександру та потягнула 
до себе. Олександра відразу вихопила меча, щоб 
зарубати Морену, бо думала, що подружка Іджі 
збирається накинутися на неї, але в цей час у те місце в 
еліпсоїді, де вона раніше летіла, ударив метеорит, який 
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відкинув їх м’ячик у сторону та й сам змінив траєкторію. 
Від цього удару прокинулися Іджі та Даша, бо 
стукнулися між собою, а Морена, наче вибачалася, 
сказала Олександрі: — Я помітила його в останній 
момент та думала, що він тебе може убити, чи 
скалічити. 

— Дякую, — сказала Олександра, але інтонація її 
голосу говорила про те, що у неї нема довіри до 
Морени. 

Якщо хтось уявляє хмару Аорта як таку, що 
наповнена камінням хоч руками їх розводь, то він 
помиляється, бо ті камінчики один від одного не менше, 
як Місяць від Землі. А як знайти барберосів48, що пасуть 
стада амомедарів 49 , то ще те завдання. Олександра 
прорахувала місце, де вони були рік назад та зробила 
апроксимацію їх руху впродовж всього часу до 
теперішнього моменту та прилетіла якраз у цю область 
космосу. Але там було пусто та темно, хоч в око стрель. 
Олександра не сумнівалася, що її розрахунки вірні, але 
це не допомагала знайти барберосів.  

— А що це он там блищить? — спитала Морена 
та показала вгору від уявної площини Сонячної системи. 
Всі встромили свої погляди вгору, але нічого не 
побачили. Можливо, що у Морени кращий зір, а 
можливо, вона помилялася, але ніхто того сріблястого 
не бачив. Морена зовсім обурилася та крикнула:  

                                                           
48  барбероси — дімензіальні структури, космічні 
мандрівники, існують родинами та випасають на інших 
планетах свої стада амомедарів. 
49  амомедари - дімензіальні примітивні структури, що 
вбирають емоції живих істот.  
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— Ви, що, сліпі? Як можна не бачити те, що ясно 
видно.  

Іджі, щоб підтримати Морену, теж сказав: — Так, я 
бачу он там! — та ткнув пальцем кудись угору.  

— Навіщо сперечатися полетіли вгору та 
побачимо, — прагматично сказала Олександра. Треба 
сказати, що в космосі право, ліво, вгору, вниз нема, бо у 
всі сторони однакова пустота, і якщо ти вирушив угору, 
то через мить це вже не вгору, а горизонтально. Як там 
не було, але через деякий час Іджі крикнув: — Я бачу! 

— А, що, до того ти не бачив? — спитала Морена, 
а Іджі признався: — Хотів підтримати тебе. 

Стадо барберосів уже всі побачили, а коли 
облетіли навколо нього, то зрозуміли, що Мето, Колє, 
Жюте, та Трутте тут нема. 

— Напевне, їх хтось уже визволив, або вони самі 
покинули це місце, — сказала Морена та додала: — 
Треба це відмітити! — вона спритно відкоркувала 
пляшку вина, ковтнула з горла, а потім зі сміхом провела 
рукою по сріблястій поверхні амомедару та мало не 
врізалася у барбероса.  

— Обережно, бо якщо розбудиш барбероса, то 
будемо тікати в іншу галактику, — сказала Даша, а 
Морена напевне сп’яніла від вина, бо відпустила пальця, 
яким прикривала горло пляшки й вино полетіло з неї 
кульками. Іджі піймав ротом одну кульку та засміявся:  

— Гарне вино, пригощайтеся!  
Даша посміхнулася та теж ковтнула кульку, а 

Олександра невдоволено на неї глянула.  
— Сестричко, розслабся, у нас цілий рік одні 

проблеми, ми маємо право на відпочинок! — сказала 
Даша та ковтнула ще одну кульку й додала: — Вино, 
справді, гарне, пригощайся! 
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Олександра піймала найменшу кульку та 
ковтнула. Вино, як вино, хоча якось швидко ударило в 
голову і стало весело, то вона ковтнула ще одну кульку. 
Вони ловили ці кульки, які не покидали дімензіальну 
сіточку та сміялися, а в голові дзвеніла якась весела 
пісня, якийсь мотив, що досить скоро перетворився у 
камертон, а перед очима проносилися яскраві картинки 
якогось чужого життя, яке здавалося цікавим, як ніколи. 
Олександра занурилася у це життя майже з головою, а 
коли захотіла пірнути у його веселу глибину, то 
побачила перед собою обличчя Морени, яка пильно 
вдивлялася в обличчя Олександри. 

А потім галаслива юрба нових знайомих із якогось 
прекрасного сну підхопила Олександру за руки та 
потягла за собою у веселе, безтурботне життя. Чуже 
життя!  

*** 

Мухтар підхопив Калі та злетів разом з нею 
високо вгору, щоб бува, у майбутньому, не потрапити на 
якусь електричну опору, чи будівлю, що виросте на 
цьому пустому місці, над яким вони зависли. Мухтар 
закрутив локальний простір і час у бублик, який 
розігнався та перетворився у вісімку, яка вивернулася у 
довгий тремтячий канал, настільки крихкий, що от-от 
розпадеться від будь-якого зовнішнього впливу. То не 
просто його закрутити, а ще вирахувати кількість тих 
кілець, щоб потрапити у той час, в який ти хочеш. Їх 
втягнуло в канал зі швидкістю реактивного літака і вони 
мимоволі скрикнули, бо важко втриматися від емоцій, 
коли падаєш у чорну безодню. Досить скоро все 
навкруги стало темним та пропали всілякі ознаки руху й 
вони наче завмерли на місці, як кінокадр, що застряв у 
кінопроєкторі. Думки, які були в голові, спинилися, і 
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тільки очі намагалися зафіксувати бодай маленькі зміни 
навкруги. Крім усього, зникло відчуття часу, бо не 
спостерігалося того, що трапилося якусь мить назад. 
Потім знову з’явилося миготіння, спочатку повільне, а 
далі все швидше та швидше. Калі, яка не мала 
дімензіальної сіточки, бо сама віддала її Мухтару, міцно 
трималася за нього, як за останню соломинку, бо, окрім 
миготіння, їх затрусило, наче вони рухалися на 
нескінченній пральній дошці. 

Викинуло їх несподівано і вони б розбилися, якби 
Мухтар вчасно не завис. Вони опустилися вниз, щоб 
перепочити, а Калі відразу сказала: — Ми повернулися у 
свій час, віддавай дімензіальну сіточку!  

— Віддам після того, як отримаю свою, — сказав 
Мухтар, бо не дуже довіряв Калі, яка могла мати 
завдання Чорнобіса – вбити Мухтара, та додав:  

— Їдемо в Київ до Тараса. 
Було ще темно і на сході тільки сіріло, коли вони 

вийшли на убиту вузьку асфальтну дорогу, яку не 
ремонтували з дня її побудови, що вела із села Смільне 
до Бродів. Ця коротенька дорога тулилася до 
залізничної колії та йшла поруч паралельним курсом і 
що добре – досить скоро привела до залізничного 
вокзалу. Непевне, Мухтару допомагав бог, бо вони 
досить просто придбали два квитки до Києва на поїзд 
«Ужгород-Лисичанськ», тільки виявилося, що треба мати 
сертифікати щеплення від ковіду, то Мухтар підглянув 
його в одного добродія та зліпив такий же собі та Калі. 
Провідниця мигцем глянула на ті сертифікати та 
запустила в вагон. Можливо тому, що у касі залишилися 
дорогі білети у купе на два місця, то провідниця вважала 
за краще пустити багатих пасажирів. Коли поїзд покинув 
Броди, вони завалилися на свої місця та заснули. 
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Мухтар, щоб виключити будь-які спроби Калі 
зробити йому зле, наклав на сіточку умови, які не 
дозволяли їй наблизитися ближче, аніж на пів метра. 
Прокинувся від того, що його торкала провідниця, яка 
сказала: — Прокидайтеся, скоро Київ. 

Напевне, її попросила Калі, яка, очевидно, вже 
встигла спробувати добратися до Мухтара та не 
вийшло. Провідниця спитала, що їм принести й Мухтар 
попросив кави, а Калі ще вибрала печиво, яке тільки 
скоштувала, відклала в сторону та пояснила:  

— Я тримаю фігуру. 
Мухтар згадав про їх пригоди у Львові та 

почервонів: у Калі фігура богині і якби не любов до 
Олександри, то Калі б отримала перше місце по красоті. 
За мокрими вікнами мрячив дощ, який жменями кидав 
різкий вітер, а десь у полудень приїхали у Київ. Мухтар 
згадав, як йшов від квартири Маріко та Тараса до 
вокзалу та подумав, що треба пройтися та зібратися з 
думками, бо просто так Тарас дімензіальну сіточку не 
віддасть. Та ще й Калі з ним, то Мухтар подумав, що у 
квартиру піде сам, а Калі залишить у кафе біля метро 
«Золоті ворота». Вони з Калі попрощалися з 
провідницею та пішли до вокзалу. 

На Київ опустилися кострубаті темно-сині хмари, 
які гронами повисли майже до дахів високих будівель, а 
внизу вітер влаштував перегони сам з собою та, неначе 
гончий пес, ганявся за кожним листочком, що не встигли 
згребти двірники. Подекуди вітер грався та зривав з 
перехожих капелюхи та картузи, а патлатим дівчатам 
закручував коси, як йому заманеться. Перед тим, як 
з’явитися в Києві, вітер погуляв у Африці, підхопив 
пісочку та напав на Туреччину, яка не подумала, що у 
неї є такий ворог та вважала це наслідком людської 
діяльності на планеті. Потім вітер завітав у Крим, 
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напевне, нагадав жителям, що острів український, а вже 
тоді трохи притих, бо, напевне, повернувся до рідного 
дому – України. Можливо, що в той вітер вселився 
якийсь козацький дух та згадав свої походи до турків, а 
вже потім показився трохи по Україні та спинився на 
Січі, де й заснув на березі Дніпра. Добре, що дощ уже 
затих, то вони пішли у сторону ботанічного саду та 
піднялися до бульвару Шевченка, а вже потім, мимо 
Володимирського собору до Київської опери, а далі 
вгору по вулиці Лисенка. 

Калі Мухтар залишив в «Остерії Пантагрюель», а 
сам пішов на вулицю Золотоворітську. Він не став 
надзвонювати у квартиру, а відразу піднявся на другий 
поверх та став біля дверей, а потім натиснув на дзвінок. 
Через якусь хвильку Мухтар почув, як хтось клацнув 
замком й в проймі дверей з’явився Тарас у кухонному 
фартуху, а в руках тримав ополоника. Він окинув 
Мухтара поглядом та сказав: — Проходь! 

Вони пройшли на кухню, де Тарас готував борщ. 
Він не став розпитувати Мухтара, чого він приперся, щоб 
той розказав про це сам, а продовжив свою роботу. 
Мухтар, щоб якось почати розмову, спитав: 

— Підкажеш, де зараз Олександра? 
— Хіба у тебе нема дімензіальної сіточки? — 

спитав Тарас та додав: — Вона разом з Дашею та Іджі в 
Дніпрі, у своєї мами. 

Мухтар картав себе, що запитання про 
Олександру було незграбне, бо до неї він мав летіти 
після того, як забере у Тараса свою дімензіальну 
сіточку. Попри все, він направив свої симпоти в Дніпро, 
але не знайшов там Олександри. Мухтар пошукав її по 
всій Землі, але, на свій подив, не знайшов Олександри. 

— Борщ будеш? — спитав Тарас, а Мухтар 
мимоволі хитнув головою та сказав: — Її нема на Землі. 
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— Кого нема? — перепитав Тарас та налаштував 
миску, щоб насипати Мухтару борщу для проби та 
спитати про смак, перед тим, як годувати обідом свою 
Маріко, яка пішла у пекарню за рогом по круасани до 
чаю. 

— Олександри нема на Землі, — пояснив Мухтар, 
а Тарас поклав ополоника на тарілку та сам взявся 
шукати Олександру. Його зусилля виявилися марними й 
він трохи розгубився, але в цей час грюкнули двері, бо 
прийшла Маріко. 

— Смачним борщем пахне ще в під’їзді, — 
радісно повідомила вона та пройшла на кухню, де 
спочатку побачила Мухтара та накинулася на нього: 

— Ти чого сюди приперся? — та побачила трохи 
розгубленого Тараса. Вона вручила йому паперовий 
пакет з круасанами та знову грізно спитала:  

— Ти хотів убити Тарасика? 
— Ні! — відповів Мухтар та зрозумів, що його 

дімензіальну сіточку Тарас навряд чи віддасть, якщо 
розповісти про те, що сказала Калі. 

— То чого ти сюди приперся? — напосіла Маріко, 
бо по минулому знала, що цей гість приносить тільки 
нещастя. Мухтар вирішив, що найкраще розповісти 
правду, а вже тоді, втрьох, можна вирішити, що робити 
далі. Він трошки плутано розповів про все, що сталося, 
але в те, що в його тілі був Чорнобіс та зник, Маріко не 
повірила. Вона підійшла до Мухтара та сказала: 

— Відкривав свої симпоти, я перевірю, чи кажеш 
ти правду. А ти, Тарас, будь готовий убити його, якщо 
він бреше та тримає у своїй душі Чорнобіса. 

Тарас зрозумів важливість моменту, тому взяв у 
руки ополоника та міцно затис його у руці, щоб в разі 
чого, вперіщити Мухтара по голові. Маріко 
безцеремонно залізла у голову Мухтара, але він не 
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пручався, бо уже зрозумів, що без сторонньої допомоги 
йому з цієї халепи не вибратися. Та і дімензіальну 
сіточку без такої перевірки йому ніхто не дасть. Марко 
довго стирчала в голові і Мухтар занепокоївся, але 
виявилося, що вона читала його душу, як якусь книжку, 
тому терпляче чекав, зате занепокоївся Тарас, який 
замахнувся ополоником на Мухтара та грізно сказав:  

— А ну відпусти її, бо рознесу голову! 
— Я її не тримаю,  відповів Тарас, а Маріко 

подала голос: — Тарасику, підожди, я читаю. 
— Це ти говориш, чи Мухтар твоїм голосом? — не 

повірив Тарас та взяв однією рукою Мухтара за горло й 
наказав: — А ну відпусти її, бо здохнеш! 

Мухтар став синіти, але не брикався, бо все одно 
не вмре, а якщо буде пручатися, то посіє недовіру. 

— Тарасику, залиш, його, — Маріко відірвалася 
від Мухтара та глянула на Тараса: — Здається, він каже 
правду, але ти знаєш підступність Чорнобіса, то я не 
здивуюся, якщо він підсуне нам якусь капость. Тому 
допускати Мухтара до Олександри зараз не можна, хоча 
він кохає її щиро. Як ти мене! — додала Маріко в кінці, а 
Тарасик лагідно посміхнувся їй та залишив горло 
Мухтара, який закашлявся та сказав:  

— Ну в тебе й рука! 
Попри те, що з Мухтаром розібралися, він не 

отримав ні першого: дімензіальну сіточку, ні другого: не 
дізнався, де знаходиться Олександра, тому повторив:  

— То де Олександра? 
Маріко, перед тим, як відповісти, бо на неї 

справила враження щира любов Мухтара до 
Олександри, стала шукати її та не знайшла. Тарас, який 
займався тим же, глянув на Маріко та відповів, неначе 
був у цьому винен: — Я теж не знайшов! — а Мухтар, на 
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якого спрямували погляди, відповів: — Я тільки сьогодні 
вранці повернувся з минулого, тому нічого не знаю! 

У цю мить Маріко здалося, що то робота 
Чорнобіса, попри те, що вона сама бачила, як він 
загинув. Вона прискіпливо глянула на Мухтара, наче 
знову захотіла витягти з його душі усе, що там було, та 
просіяти пильним поглядом, бо вона, напевне, щось 
пропустила. Коли вона трохи оговталася, то знайшла 
Ігоря Столярчука на фронті, Люду з Нестором в Дніпрі, а 
котів та Валентину Степанівну в Крижополі. «Напевне, 
ця трійця: Олександра, Даша та Іджі, кудись повіялися 
по своїм ділам, а ми тут за них турбуємося!» — 
подумала Маріко та сказала:  

— Коли вона захоче, то знайде тебе! 
Мухтар зрозумів, що більше нічого не дізнається, 

тому перейшов до наступного питання:  
— Ви віддасте мені мою дімензіальну сіточку? 
Маріко пильно глянула на Мухтара та спитала:  
— У тебе є дімензіальна сіточка, навіщо тобі 

друга? Ти хочеш віддати її Чорнобісу? 
— Ні, я хочу віддати її Калі, яка позичила мені 

свою, тому я вижив, — відповів Мухтар, а Тарас 
насупився та сказав: — Я забрав цю дімензіальну 
сіточку у Чорнобіса, тому тобі не віддам. Треба було не 
позичати її йому. 

Маріко схвально кивнула та додала: — Ні в якому 
разі не віддавай дімензіальну сіточку Калі, — вона 
нахилилася до голови Мухтара та додала: — Ти такий 
наївний та легкодухий! Де ти її залишив? 

Мухтар не став приховувати та відповів: — Вона 
чекає мене в «Остерії Пантагрюель». 

— Я сама з нею побалакаю, — сказала Маріко та 
пішла до дверей, а потім повернулася та додала: — Ти 
залишайся тут під наглядом Тарасика. 
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Маріко вийшла з квартири та побачила якусь 
дівчину, яка натиснула кнопку сусідки та чекала, поки їй 
відкриють. Маріко хотіла сказати дівчині, що сусідки 
нема дома, бо перевірила це дімензіальною сіточкою, 
але не стала затримуватися, бо внутрішній голос 
нагадав: «Перестань втручатися в життя пересічних 
жителів Землі, бо ти вносиш реплікації, які потім повинні 
залагоджувати Творці». А ще доведеться довго 
пояснювати дівчині, а часу нема. Маріко швидко 
спустилася вниз та побігла на протилежну сторону 
Ярославового Яру до Золотих Воріт, а потім зайшла у 
«Остерії Пантагрюель». 

Погляд, кинутий на зал, зупинився на дівчині, яка 
сиділа з хлопцем, але це явно не Калі, а інших дівчат у 
залі не було. «Втікла!» — весело подумала Маріко та 
зрозуміла, що не зможе її знайти. 

— Тут сиділа дівчина, хлопець якої пішов? — 
спитала вона в офіціанта, який підтвердив: — Вона 
сиділа он за тим столиком, але пішла майже відразу, як 
пішов хлопець. 

Маріко подякувала, підійшла до столика, який ще 
не прибрали, та взяла з нього зім’яту паперову серветку. 
Вона вийшла з остерії, зупинилася та взяла слід. Коли 
проходила мимо мідного кота Пантюхи50, то погладила 
його по голові для своєї удачі. Що її здивувало, слід вів 
до під’їзду її дому. Коли вона опинилася біля свого 
під’їзду, то розсміялася! «От дурепа! Це ж Калі 
підслуховувала під дверима, а потім дзвонила сусідці!» 
— догадалася Маріко та пішла по сліду, який привів її на 

                                                           
50  Кіт Пантюха — Пам'ятник перському коту 
Пантелеймону у Києві, відкритий 1998 року в 
Золотоворітському сквері, навпроти ресторану 
«Пантагрюель», де мешкав кіт.  
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станцію метро «Золоті Ворота». Вона спустилася вниз, 
бо туди вів слід, та побачила Калі, яка відразу 
метнулася до переходу на Театральну. Маріко кинулася 
за неї, але трохи заважали пасажири, бо, попри 
карантин, людей було багато. Маріко подивилася на 
одному пероні, потім на другому, але не побачила Калі. 
«Куди ж ти поїхала?» — подумки спитала Маріко та 
стала перевіряти станції метро по всій гілці від 
Академмістечка до Лісової.  

Калі ніде не засвітилася! 
«За такий короткий час вона не могла зникнути», 

— подумала Маріко та пошукала у вагонах, але й там не 
знайшла Калі. «Що ж, раз, два, три, чотири, п’ять, я іду 
шукать!» — промовила Маріко та стала шукати по 
всьому Києву.  

Що цікаво, ніде не знайшла.  
«Що діється? Куди вона провалилася?» — думала 

Маріко, бо для дімензіальної сіточки нема перешкод. А 
потім догадалася! Коли повернулася, то отримала по 
голові, в якій блиснула одна думка: «Дурепа! Чому не 
замкнула дімензіальну сіточку!» 

*** 

Весела та щаслива Олександра бігла по 
зеленому полю, вкритому синіми квітами. Поряд з нею 
біг та сміявся Мухтар, якого вона тримала за руку. Цей 
безперервний біг нітрохи не стомлював Олександру, 
хоча, здавалося, так довго бігти не спроможній ніхто на 
Землі. Пейзажі, зазвичай зеленого, чи синього кольору 
змінювали один одного вздовж нескінченного 
салатового поля. Олександра ніколи в житті не була 
такою щасливою, як тут, у цьому райському кутку її 
свідомості, а, можливо, це зовсім не її свідомість, а 
когось іншого, але це тепер – не важливо. 
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Раптом, хтось порушив щасливе та цікаве життя 
та запалив червоне багаття макового цвіту, яке 
потихеньку розгорілося та перетворилося у багряний 
небокрай, що потихеньку наближався до Олександри 
все ближче та ближче. Це зовсім їй не сподобалося, бо 
хтось примушує її до буденних справ, які так не хочеться 
робити. «Завтра загашу!» — подумала Олександра та 
не змогла відсахнутися від полум’я, яке, чомусь, опекло 
всередині, а не зовні, неначе душа попала на розпечену 
сковорідку у Пеклі, яку розігріли її гріхи. «Що ж це 
робиться таке! Відпочити не дають!» — обурилася 
Олександра та відклала в сторону веселе, яке теж 
розбурхалося та манило нескінченним веселим та 
щасливим буттям. Від цього веселого з усіх сторін 
потягнулися тоненькі павутинки, які оплутали 
Олександру та тримали її, а вона відчула, що це вже 
занадто, бо тільки вона знає міру веселого, чи сумного, 
того, чого хочеться її душі. Олександра не терпіла будь-
якого насилля, тому безцеремонно розірвала солодкі 
пута та відкрила очі. 

Те, що вона побачила, відразу її отверезило: 
поруч марила у сні Даша, а трохи далі посміхався Іджі. 
Морену вона не знайшла: «Можливо, десь далі 
валяється?!» — подумала Олександра та зрозуміла, що 
їх обманули. «Добре, що залишилася дімензіальна 
сіточка!» — згадала Олександра та ще те, що не дарма 
придумала паролі, щоб сіточки ніхто не міг вкрасти. 

Вона подивилася на шию Даші, де, зазвичай, 
висіли запасні скрижалі та побачила, що їх нема. Це 
недобре, хоча не всякий зможе ці скрижалі використати. 

А ще палав її Всесвіт, бо хтось нахабно зламав 
дозволене та скористався цим! «Скрижалі потім, це 
головне» — подумала Олександра, видерла себе з 
амомедара, який засмикався та ледве не розбудив 
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барбероса, який плив у космосі поруч, а потім витягла 
Дашу та дала їй пару ляпасів, щоб вона швидше 
очухалася. Іджі тягнули вже вдвох. 

— Гарним вином напоїла Морена, — сказав Іджі, 
який ще не очухався, а Олександра пояснила: — Вона 
підсипала в вино амомедара. 
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Реплікація п'ятнадцята. Чорнобіс 

Зір сіпнувся, коли прийшов у себе, але не зміг 
подолати пута, які його скували. Коли він підняв очі, то 
побачив, що його з усіх сторін оточили, а Зір притиснутій 
до стіни та скований невидимими кайданками. 
Найсмішніше, що проти Зіра виступав якийсь молодик з 
дівчиною, два коти на долівці, а на столі сидів якийсь 
ворон. Зір зрозумів, що з нього зняли дімензіальну 
сіточку, тому подумав, що переговори, то зараз 
найкраще. Треба зрозуміти, хто тут головний, тому він 
звернувся до молодика: — Я не збирався робити вам 
ніякої шкоди, а хотів забрати свого друга Корчуна, який 
трохи не сповна розуму та потребує постійного 
спеціального догляду. Ви тримаєте його десь 
ув’язненим, то я можу звільнити вас від необхідності за 
ним доглядати. 

— Ти хочеш забрати мого ворона? — спитала 
молодиця та взялася руками в боки: — Я тобі його 
ніколи не віддам! 

— Твій ворон мені не потрібний, віддай мені 
Корчуна, а ще дімензіальну сіточку, бо не ти мені її 
давала, — трохи розсердився Зір та почув голос: — Зір, 
ворон – це я, Корчун, — а потім зрозумів, що це каже 
ворон. 

— Корчун? Якого біса ти перетворився у ворона? 
— спитав Зір, але не отримав він нього відповіді, а 
молодиця сказала: — Ти та Чорнобіс хотіли вбити мою 
внучку, тому тебе чекає тільки смерть! 

— У мене є краща ідея, — сказав рудий кіт, — 
перетворимо його на мишу, а ми зі Щасливчиком його 
поганяємо та з’їмо! 

— Туманний Кіт, ти будеш їсти таку гидоту? Я ж 
вам зі Щасливчиком купляю добірну курятину, — 
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сказала жіночка, а кіт відповів: — А погратися? Останню 
мишку я з’їв ще весною та й то вона виявилася гманом. 

Зір слухав теревені цих навіжених, які 
примудрилися його піймати та зняти дімензіальну 
сіточку, та подумав, що дурням везе, проте надіявся 
обдурити, а потім віддячити. Даремно він так думав, бо 
Туманний Кіт напевно прочитав його думки та махнув 
лапою, від чого Зір став зменшуватися у розмірі та так 
швидко, що заплутався у своєму одязі, а потім його 
завалило ним. Правда, його швидко відшукали та 
витягли на світ, а потім вкинули у пусту трилітрову 
банку. 

— Це – щоб ти не втік! — повчально сказав 
Туманний Кіт, а Зір вже відкрито подумав, що втратив 
нюх, та попався, як якесь мишеня. 

— У мене є старий акваріум, посадимо його туди, 
хай там живе, — сказала Валя, а молодик посміхнувся 
та сказав: — Тобі мало ворона та двох котів?  

— Не свиней же мені тримати на пенсії, — 
відказала Валентина Степанівна, а дядько Петро 
підкрутив вуса та спитав: — Може, дітей заведемо, щоб 
тобі не було нудно. 

Вони переглянулися та підозріло швидко пішли у 
спальню. 

— Куди це ви? — спитав ворон, а Туманний Кіт 
глянув на нього та сказав: — Корчун, ти дурний, як чіпок: 
вони пішли розмножуватися! 

— Тітка Валя знесе яйця? — здивувався ворон, а 
Туманний Кіт закотив очі та сказав: — Боже! Яке воно 
дурне!  

— Динозаври були дурні, тому й вимерли, — 
докинув своє слово Щасливчик та подумав, що дійсність 
набуває того змісту, якою вона є: Корчун в образі 
людини був набагато розумніший за птицю. Він не 



Олександр Суздаль «Чорнобіс» 
 

439 

полінувався вийти на мороз та сходив у сарай, звідки  
притягнув старий акваріум, в який посадили маленького, 
висотою в сірник, Зіра. Той пройшовся по своїй в’язниці 
та діловито спитав: — А де у мене туалет? 

Туманний Кіт скорчив пику та кинув йому 
металеву кришечку від пляшки пива. Зір намагався 
посунути цей «туалет» у куток, але не зміг, а кіт 
задоволено спостерігав за його потугами, а потім нігтем 
підняв кришечку та переставив у куток. 

— А де моє дерево? — спитав Зір, а Туманний Кіт 
відповів: — Ти занадто вибагливий, нам простіше тебе 
з’їсти, поки нема Валі! 

Щасливчик не полінився та всунув у акваріум пару 
сукулентів 51 , що стояли на іншому вікні. Зір негайно 
вибрався на кактус, але до краю йому ще рости та 
рости, тому розчаровано опустився на дно акваріуму. 

— На чому я буду спати? — спитав він і Туманний 
Кіт сунув йому подушечку для голок, які стирчали у всі 
боки. Зір витягнув їх та поскладав у куток, а сам приліг 
на подушечку. 

— Вимикайте світло, я вже хочу спати, — сказав 
Зір, а Туманний Кіт потягнувся, бо ж їх розбудили поночі 
та додав: — Я добре бачу в темноті, тому начувайся, 
якщо захочеш втекти – як покарання, я тебе з’їм! 

Світло вимкнули. 
Коли ранком встала Валя, вона безцеремонно 

розбудила котів та спитала: — Куди ви діли Зіра? 
Туманний Кіт розплющив одне око та сказав:  
— Валя, ми посадили його в акваріум, надіюсь, 

тобі сподобався наш подарунок? 

                                                           
51  сукуленти — різні види рослин, що запасають воду, 
зазвичай кактуси. Їх маленькі види використовують для 
озелененні житлових приміщень. 
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— Тут його нема! — сказала Валя та пильно 
глянула на пики котів: — Хто з вас з’їв Зіра? Я, чомусь, 
не сумніваюсь, що це зробив ти, Туманний Кіт. 

— Це переходить всякі межі! — заволав Туманний 
Кіт та підняв своє пузо з дивану, де він спав. Вони разом 
схилилися над акваріумом, де окрім кактусів, нікого не 
було. Туманний Кіт обурено сказав: — Дивись, цей Зір 
навіть посцяв у туалеті, якого я йому поставив, а ти 
кажеш, що я його з’їв. Це, напевне, Щасливчик. 

Щасливчик, на якого втупився поглядом Туманний 
Кіт, на його слова не звернув уваги, а здивовано спитав:  

— А де ворон? 
Ворона ніде не було. 
— Він украв Зіра та вилетів у віконну квартирку! — 

сказав Туманний Кіт та показав на відкриту квартирку, а 
Щасливчик додав: — Ворон ворону око не виклює! Вони 
зговорилися з Зіром! 

*** 

Морена покинула хмару Аорта та полетіла у 
сторону Землі. Скрижалі, які вона зняла з шиї Даші, 
приємно побрязкували на її шиї та нагадували про те, 
що треба спішити, бо невідомо, що станеться 
незабаром. Вона вже згадала, як вони вчинили, коли 
знайшли скрижалі Туманного Кота, тому знала, що 
доступ до управляння Всесвітом може бути 
небезпечним. Це намисто зі срібних монет, що 
віддавалося приємним дзвоном, ще треба якимось 
чином використати, а Морена не отримала від Даші 
ніяких дефініцій, як це зробити. Радість від того, що у неї 
є скрижалі, перетворилася на тихий смуток, бо Морена 
весь час польоту про це розмірковувала та вже 
зрозуміла, що для неї з цих скрижалей ніякої користі, 
хіба що використати їх для шантажу та отримання 
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якихось привілеїв. «В решті решт, я можу просто 
повернутися до себе додому, а скрижалі хай 
залишаться, як чаки» 52 , — подумала вона, коли вже 
підлітала до Землі.  

Трошки сумувала за тим, що залишила Іджі, але 
його незрозуміле тяжіння до Олександри та Даші, окрім 
ревнощів, підкреслювало меншовартість Морени 
відносно них. «Ще знайду собі друзів!» — подумала 
вона, хоча ще на планеті Аре знала, що друзів не може 
бути, бо всі навколо вороги. Коли вона опинилася на 
орбіті Землі, то кинула симпоти та пошукала, де 
знаходяться відомі їй особи. Те, що Зір у Крижополі, її не 
здивувало, як і Калі в Києві, що пильнувала Маріко та 
Тараса. У Києві був і Мухтар, тільки незрозуміло, чому. 
«Можливо, шукає свою Олександру!» — посміхнулася 
Морена та отримала якесь задоволення від того, що 
розлучила цю пару. «Чорнобіс був би задоволений», з 
деякою відразою подумала вона, бо не хотіла 
порівнювати себе з Чорнобісом. Залишилося вирішити, 
що робити далі, тому Морена подумала, що у компанії 
розумника Зіра вона зможе дізнатися, як використати 
скрижалі. Головне – ні в чому не довіряти Зіру, бо він 
обдурить – не скривиться. Тому поспішила в Крижопіль.  

Потрапила туди ніччю та стала перевіряти 
ситуацію. Виявилися, що Корчун та Зір у домі Валентини 
Степанівни, бабусі Олександри. «Це, що, вони вже 
знюхалися між собою?» — запідозрила Морена. Вона 
знала, хто вона така та вважала, що знає, хто такий Зір, 
Корчун та Калі, але до деякого часу не хотіла про це 
розповідати нікому. Те, що Зір та Корчун разом у хаті, 
могло означати тільки пастку для Морени, щоб її 
спіймати. Вона уточнила, де знаходиться Зір та Корчун і 

                                                           
52  чак — раритети для обміну між мурде на паланеті Аре. 
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знайшла їх біля вікна.  Морена не стрималася та 
тихенько глянула у темне вікно. Чиїсь очі, які дивилися 
на неї, перелякали Морену і вона мало не скрикнула, а 
вже потім роздивилася, що за вікном ворон. «Корчун, 
щоб ти здох!» — вилаялася Морена, бо пізнала свого 
напарника, а потім прослідкувала свою симпоту до Зіра 
та знову мало не скрикнула.  

Маленьке мишеня, яке скрутилося на якійсь 
маленькій подушці виявилося Зіром. Коли Морена 
придивилася, то розгледіла лялькового чоловічка  у 
якомусь чудернацькому одязі з хустинки. Квартирка на 
вікні була відкрита, тому Морена, попри те, що це могла 
бути пастка, засунула руку та схопила Зіра, який 
засіпався в руці та запищав, то вона цикнула на нього: 
«Мовчи, бо задушу!» — а потім поклала його в кишеню. 
Корчуна схопити вдалося не з першого разу, то вона 
його обдурила та прошепотіла: «Йди сюди, дурило, я 
тебе нагодую!» — і тільки тоді вдалося витягнути птицю. 
Вона засунула Корчуна за пазуху та наказала: «Сиди 
тихенько, бо скручу голову!» — та полетіла в Краків, до 
себе додому. Летіти довелося довго, то вона 
перепочила у Львові у якійсь перекусній, яка працювала 
цілодобово. Там вона витягла Корчуна та нагодувала 
його, а ще попросила чашку води, щоб він не пив з 
калюжі. Зіру було досить якоїсь крихти пирога з 
яблуками, якого Морена взяла собі та своїм колишнім 
товаришам. Зір не пізнав її, а вона не догадувалася, що 
змінилася трошки на обличчі, то без дімензіальної 
сіточки її навряд хто пізнає. 

Морені не хотілося летіти на свою батьківщину, 
планету Аре, бо вже призвичаїлась до життя на Землі, 
де їй більше подобалося. Тут не чекає смерть на 
кожному кроці та не потрібно завжди бути зібраним та 
готовим до смертельної битви.  
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Поки вона роздумувала над своїм життям, Зір 
наївся, загорнувся у свою хустинку та приліг їй на руку. 
Морена знову засунула його в кишеню сукні та вийшла з 
перекусної. Морена зробила кілька кроків у тінь та 
злетіла у холодне небо, а вже потім попрямувала на 
захід. У Кракові опинилася аж під ранок, то відразу 
поклала ворона та Зіра на вікно та відгородила 
книжками, щоб маленький Зір не звалився на долівку, а 
тоді відразу упала на ліжко та заснула. 

Коли, вже надвечір, вона встала та сходила в 
туалет, а потім повернулася у спальню та глянула в 
вікно, то не побачила ні ворона, ні Зіра. «Куди ж вони 
ділися?» — бідкалася вона, бо квартирка на вікні була 
закрита, а після обшуку всієї квартири виявилося, що її 
друзі кудись щезли. Вона, навіть, виглянула у під’їзд, 
але й там нікого не знайшла. 

І тільки тоді зрозуміла, що не закрила двері, коли 
прилетіла, то міг зайти хто завгодно і, навіть, прирізати 
її, а не те щоб пограбувати Морену. Вона хутко 
перевірила всі заначки, але злодій, окрім ворона та Зіра, 
нічого не взяв. Морена цього ж дні викликала майстра та 
поміняла замки у дверях і тільки тоді заспокоїлася. 

*** 

Олександра спішила, бо наслідки реплікації 
передбачити неможливо, тому реплікацію необхідно як 
можна швидше знищити, щоб відновити статус кво. Вони 
знову замкнули себе в оболонку та по черзі 
використовували свою енергію, а коли підлітали до 
якоїсь планети, то смоктали з неї енергію, щоб 
підживити свої ресурси. Олександра хотіла б летіти ще 
швидше, але на це не вистачало енергії, тому мусила 
підкоритися обставинам. Можливо, що це було всім на 
користь, бо вони приходили до тями від дії амомедару. 
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Швидко вивести з організму хімічні сполуки, які 
спотворювали відчуття дійсності, не так легко, бо на це 
потрібен якийсь час. 

— Це Мето, Колє, Жюте та Трутте, — раптом 
сказала Даша, аж Олександра здригнулася, бо думала 
про своє. Вона повернулася до сестри та спитала:  

— Що ти маєш на увазі? 
— Корчун, Морена, Зір та Калі це і є Мето, Колє, 

Жюте та Трутте, — повторила Даша, а Олександра 
спочатку задумалася, а потім відповіла: — Можливо, що 
ти права, хоча обличчя у них зовсім інші.  

— Обличчя можна спокійно змінити, щоб не 
взнали, — відповіла Даша, а Олександра спитала: — А 
хто ж тоді Чорнобіс? 

— Невже моя мама? — сказала Даша, а 
Олександра відразу заперечила: — Ні! Вона любить 
тебе і ніколи б не зробила тобі зла. Це хтось інший. 
Можливо, що якийсь гман. 

— А Морена – це Колє? — здивовано відізвався 
Іджі, а коли сестри повернули до нього голови, то наче 
виправдався, бо сказав: — Колє мені ніколи не 
подобалась. 

Даша та Олександра засміялися. 
Скоро вони минули орбіту Юпітера та добралися 

до Марса, після чого довелося трохи гальмувати, щоб 
не врізатися у Землю метеором. Олександра відразу 
пошукала Мухтара та Калі та знайшла їх у Києві. Вона 
не хотіла відразу зустрічатися з Мухтаром, тому 
вирішила знайти Калі, а вже потім зустрітися з 
Мухтаром. Олександра тяжко зітхнула, бо, попри всі 
негаразди, що з нею трапилися завдяки Мухтару, їй не 
хотілося робити йому боляче. 

Виявилося, що Калі знаходиться в метро та 
станції Театральна. Щоб виключити всілякі сюрпризи, 
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Олександра з льоту проникла крізь товщу землі та 
бетону й висмикнула Калі вгору. Та, від жаху, втратила 
мову, а коли опинилася над Києвом та побачила себе в 
руках Олександри, яка тримала її за шкірки, то тільки й 
змогла вимовити здивоване: — Ти? 

— Ти будеш Трутте? — спитала Олександра, а 
Калі здивовано на неї втупилася: — Яка Трутте? Ти 
щось про мене знаєш? 

— Я гадаю, що Чорнобіс перетворив тебе на Калі, 
а насправді ти Трутте з планети Аре, — відповіла 
Олександра та додала: — Так думає моя сестра Даша, 
яка тебе знає ще з планети Аре. 

— Що зі мною буде? — спитала Калі. 
— Ви з Чорнобісом зробили реплікацію та 

побували в минулому. Ти повинна вмерти. Я зроблю це 
безболісно, — відповіла Олександра, а Калі з посмішкою 
відповіла: — Я повернулася не з Чорнобісом, а з 
Мухтаром. Ти і його вб’єш? 

— Альтернативи нема, інакше на наш Всесвіт 
чекають негаразди, — відповіла Олександра та зблідла 
обличчям. 

— Треба, так треба, — сказала Калі та 
простягнула до Олександри руки: — Ти хороша людина, 
Олександра, я ніколи не схвалювала те, що з тобою 
робив Чорнобіс, але не мала сил, щоб чинити йому опір. 
І ти, і я – заручники Чорнобіса, то я тебе прощаю, прости 
й ти мене. 

Слова Калі так зворушили Олександру, що вона 
дозволила їй обійняти себе та раптом відчула, як у її бік 
намагається встромитися її ж ніж, який вже тримала 
Калі. Добре, що вона замкнула дімензіальну сіточку, 
інакше б отримала рану. Олександра мимоволі її 
відштовхнула та побачила, як Калі падає вниз. Вона 
хотіла кинутися за нею, але її зупинила Даша: 
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— Вона обрала свою долю! 
— Її долю обрав Чорнобіс, а вона в цьому 

невинна, — відповіла Олександра, а Даша посміхнулася 
та спитала: — Ти не цікавилася тим, чому вони 
опинилися в стаді амомедарів? Ця четвірка полювала за 
скрижалями Туманного Кота. 

— Звідки ти знаєш? — спитала Олександра. 
— Зі мною зв’язався Туманний Кіт з Крижополя та 

розповів про це, а ще сказав, що до них приходив Зір, 
якого вночі хтось украв разом з вороном Корчуном. Я не 
полінувалася та пошукала, але їх нема. Мені здається, 
що ще хтось, окрім Чорнобіса, грається з нами. 

В цей час Туманний Кіт вже сидів за столом та 
писав листа своєму другу, президенту Бабайдену: 

Дорогий Бабайден! 

Пробач, що звертаюсь до тебе знову, та як не 

розповісти того другу, що Плутін в Україні мутить 

воду, тому не давай йому згоду на те, щоб цю 

країну розчленувати, бо будеш ти, Бабайден, 

винуватий. Ти знаєш, що я і сам можу вжити 

заходи, та не завжди вони мені дозволені. Тому, 

мій любий друже, я прошу тебе дуже, побалакай з 

отим навіженим, будь державним мужем. 

Дякую тобі гарненько, привіт від президента 

Зелененько. 

Твій Туманний Кіт. 

 
Про Зелененько кіт прибрехав, бо президент 

нічого не передавав, а якраз у цей час розмірковував з 
княжною Таракановою, як відняти гроші в Ах-Якого-
Метова, та позичити їх бідному Коломойченко, рахунок 
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якого, якщо придивитися, якимось дивним чином до 
останньої цифри був схожий на рахунок княжни 
Тараканової, який вона зовсім недавно відкрила у 
Швейцарії у «Coutts Bank». Правда, ця справа мало не 
пішла під хвіст коту, бо коханець княжни зашкварився на 
донецькому блокпосту. Щасливчик, який скептично 
спостерігав, як Туманний Кіт пише листа, кинув йому:  

— Ні, щоб відірвати свою сраку від дивану, та 
полетіти в Москву, занести того Плутіна в Антарктиду, 
чи відпиляти йому голову, ти просиш про це якогось 
Бабайдена. Він не дасть нам якусь там реальну кулю, а, 
хіба що, покаже Плутіну в кишені дулю. 

— Щасливчик, ти аполітична тварина, яка не має 
ніякого уявлення про політес та особисті відносини 
великих людей і великих котів, тому сиди, жуй курку та 
не базікай, — відрізав Туманний Кіт та пустив свого 
листа у квартирку, яку відразу закрив, бо надворі був 
лютий, як для кота, мороз. 

В цей час Олександра міркувала над словами 
Даші, що за ними полює ще хтось, і це не сподобалося 
їй, тому вона нагадала: — Треба скоріше знайти 
Мухтара, поки реплікації не стали незворотними. Це 
ланки одного ланцюга. 

Що цікаво, від землі до них підіймалася якась 
фігура, яку Олександра помітила зовсім випадково та 
напружилася, бо подумала про Калі, яка якимось чином 
ожила та знайшла дімензіальну сіточку. Вона 
повернулася до Даші та сказала:  

— Будь уважною! Це може бути хтось з ворогів, 
замаскований під наших друзів! 

Даша глянула на фігуру та з посмішкою відповіла:  
— Це Маріко, вона не може бути ворогом! 
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— Ти забула, що творилося рік тому? — спитала 
Олександра та додала: — Тоді ми підозрювали один 
одного! 

Коли Маріко підлетіла ближче, то сестри 
побачили, що у неї з голови юшить кров. Даша відразу 
спитала: — Хто це тебе так? 

 — Калі, — відповіла Маріко, а Олександра 
перепитала: — Вона, що, залишилася жива? 

— Напевне, це сталося раніше, — сказала Даша 
та схилилася до голови Маріко: — Дай но я тебе 
залатаю. 

— Саме загоїться, — відповіла Маріко та додала: 
— Я вже зупинила кров. А що ви тут робите? 

— Ловили Калі, а тепер шукаємо Мухтара, — 
відповіла Олександра, а Маріко пояснила: — Він сидить 
у нас у квартирі під наглядом Тарасика. 

— Як би він не втік, — сказала Даша, а Маріко 
похитала головою: — Він сам хоче зустрітися з 
Олександрою, — сказала Маріко, глянула на 
Олександру та додала: — Я заглядала в його душу, він 
тебе щиро кохає! 

Слова Маріко тільки покраяли серце Олександри, 
бо одне діло вбити ворога, а інше – коханого. Маріко 
глянула на неї та зрозуміла: щоб порозумітися, нема 
кращого місця, чим оце чисте небо.  

— Почекай тут якусь мить, я зараз покличу 
Мухтара і він до тебе прилетить, — пообіцяла Маріко, а 
щоб Олександра не передумала, то відразу кинулася 
вниз до своєї квартири. Тільки но вона туди зайшла, як 
Тарас підвівся із-за стола, де вони розмовляли з 
Мухтаром, та грізно спитав, бо побачив у Маріко кров на 
голові: — Яка паскуда тебе поранила, я відірву йому 
голову! 
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— Заспокойся, Тарасику, зі мною все добре, — 
відповіла Маріко та звернулася до Мухтара: — У небі 
тебе чекає Олександра! Не втрачай шанс, поясни їй, як 
ти її кохаєш! 

— Дякую! — сказав Мухтар та потиснув Маріко 
руки, а потім поцілував їх та кинувся до дверей. А коли 
вийшов, то з місця поринув у небо. 

*** 

Ігор не став чекати ліфта, а вибіг на п’ятий поверх 
до своєї квартири та тільки коло дверей зрозумів, що 
залишив ключа від квартири разом зі своїми речами на 
фронті. Ця прикра забудькуватість коштувала йому 
сюрпризу, бо він збирався тихенько відкрити двері, 
зайти у спальню та покласти квіти для Люди їй на 
подушку, щоб перед тим, як відкрити очі, вона відчула їх 
запах та згадала почуття, пов’язані з цими квітами, бо на 
першому їх побаченні, яке сталося прямо на її робочому 
місці у лікарні, якраз ці квіти дарував Ігор. 

Тож потрібна була якась нова імпровізація, тому 
Ігор з тяжким серцем натиснув кнопку дзвінка. Він почув, 
як то дзвінок самітньо лунає у квартирі та не генерує 
ніяких нових звуків, які б повідомили, що в домі хтось є 
та спішить відкрити двері. «Невже дома нікого нема?» — 
знітився Ігор та лаяв себе за цю прикру помилку, 
скоріше, свою неуважність, тому, на всякий випадок, ще 
раз натиснув на кнопку дзвінка. 

Якби Ігор мав ключа, то здивувався у спальні, бо 
там Люди не було, вона ще й не лягала спати, а сиділа у 
своєму кабінеті та перебирала Всесвіт, методично, 
секціями та зовсім не безумно, як про це думав Нестор, 
якому нагодувати її було завжди проблемою. Зазвичай, 
Люда дякувала Нестору та казала, що перекусить 
пізніше, і всі ці наїдки залишалися недоторканими. 
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Звісно, Люді не потрібно їсти, бо у неї є дімензіальна 
сіточка, але, щоб не перетворитися на безсмертну 
мумію, треба вживати деякі вітаміни, які  роблять шкіру 
більш приємною на вигляд. То ж, коли цього разу вона 
перебирала галактики, то краєм вуха чула настирливий 
дзвінок, а потім ще раз, але подумала, що вона нікого не 
чекає, то подзвонять і підуть, а все інше зробить Нестор, 
коли прийде з занять з університету. 

Ігор так би й стояв під дверима, якби Нестор якраз 
в цей день не забув свій конспект дома, тому, на 
перерві, побіг додому, а коли побачив біля дверей Ігоря, 
то здивовано спитав: — Що ти тут робиш? 

— Чекаю, коли хтось відкриє двері у квартиру, — 
відповів Ігор, а коли Нестор це зробив, то, як і задумав, 
пішов у спальню, не знайшов там Люду, а коли вийшов, 
то Нестор шепнув: — Вона у кабінеті! — та побіг на 
заняття, а Ігор вирушив до кабінету.  

Люда нерухомо сиділа за столом і Ігор підійшов до 
неї тихо, поклав на її руки букета, а потім поцілував у 
шию та тихо промовив: — Я приїхав, кохана. 

Люда повернула до нього голову, підставила губи, 
до яких припав Ігор, а після поцілунку відповіла:  

— Я рада бачити тебе, мій любий! 
Вона знову замовкла та повернулася до своєї 

роботи, а Ігор, трошки збентежений таким переходом, 
спитав у неї: — Ти впевнена у тому, що на правильному 
шляху? Скільки галактик ти перевірила за цей час? 

— Я думаю, що десь одну тисячну проценту. 
Якщо я працюватиму і далі, то за дві тисячі сімсот 
тридцять два роки знайду Михайлика, — спокійно 
відповіла Люда, а Ігор спохмурнів та сказав: — За цей 
час Михайлик проживе своє життя і давно помре. Навіть 
його могила вивітриться за цей час.Ти хочеш шукати 
сліди його могили? 
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Питання, яке поставив Ігор, заставило Люду 
задуматися, а потім вона повернула обличчя, усе в 
сльозах, та запитала: — А що робити? 

— Нам потрібно жити далі, — м’яко відповів Ігор 
та пригорнув її до себе. Люда встала та теж 
пригорнулася до Ігоря. Він взяв її обличчя руками та 
промовив: — Ти не уявляєш, як я тебе кохаю. 

Ігор взяв Люду на руки та поніс дружину у 
спальню, повільно роздягнув та милувався деякий час її 
тілом, гладив, а Люда, яка теж скучила по ласках Ігоря, 
стала цілувати його в губи та в шию. Вони лягли у ліжко, 
і, попри нетерплячку, ще деякий час пестили один 
одного, а вже тоді віддалися стихії кохання, неначе 
останній раз у житті. Коли вони випали із тісних обіймів 
та екстазу, то, щасливі, хапали повітря та лежали поруч, 
а ще дивилися у стелю на якій грали різноколірні вогні 
ялинки з чужого вікна напроти їх будинку. 

— У нас буде ялинка? — спитала Люда, а Ігор 
сказав: — Звичайно, покладемо подарунки Олександрі, 
Нестору ... 

— ... і Михайлику, — додала Люда, а Ігор 
підтакнув: — Так! 

Щасливі у цю мить, вони заснули поряд, а коли з 
університету прийшов Нестор та почув тишу у квартирі, 
то подумав, що нікого нема. Коли побачив у відкриті 
двері Люду та Ігоря, то зрадів, неначе отримав того 
подарунка, що обіцяв Ігор. Нестору здалося, що 
пройшла та нещаслива пора, бо Люда повернулася до 
реальності, хоча йому теж було жаль, що зник 
Михайлик. 

У Нестора була своя теорія про зникнення 
Михайлика, яку він боявся озвучити та нікому про це не 
казав: він вважав, що у Люди була уявна вагітність, яка 
зникла, а Люда уявила, що її сина украли. Ця теорія 
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пояснювала стан Люди та ставила все на свої місця. 
Нестор не міг перевірити цю теорію, бо мав знайомого 
лікаря, але не міг його про це спитати – цим лікарем 
була Люда. Був ще дядько Тарас, то Нестор збирався у 
нього спитати, чи може таке бути, коли він завітає у 
гості. Телефоном він не хотів про це говорити, неначе 
боявся, що хтось підслухає та зробить якусь шкоду Люді 
та Ігорю, його зведеному брату, якого він мав за рідного. 

Коли Ігор та Люда прокинулися вранці, то перше, 
що почув Ігор, були слова Люди:  

— Я хочу полетіти в Краків! 
Ігор не знав, чим це викликано, але відразу 

погодився та спитав: — На коли брати квитки? 
— Ні, ми полетимо зараз, — бадьоро сказала 

Люда, а Ігор знову не став сперечатися, тільки подумав: 
«Що не робиться в нашому житті, все правильно, інакше 
це було б не наше життя», — та сказав:  

— Одягайся добре, бо надворі холодно 
Люда одягла шубку з капюшоном та штани з 

чобітками, а Ігор поспішив, бо дружина аж надто хутко 
зібралася. Коли вийшли на широкий балкон, щоб звідти 
стрибнути у небо, то побачили сіре небо, яке дощило. 
Люда перша плигнула у дощ, а Ігор потягнувся за нею. 
Вони піднялися вище хмар, де їх осліпило небо, та 
взяли себе у купол, який помчався яскравою кулькою по 
небу. Війна з Московією ще не закінчилася, тому над 
Україною не надто багато літаків, щоб їм боятися, що їх 
хтось помітить. 

Вони приблизно виринули над Краковом, але 
вгадали. Краків зустрів їх новорічною погодою та снігом, 
всупереч тому, що бачили в Україні, бо на батьківщині 
ще дощило, видно хтось зі східних сусідів не хотів, щоб 
на цій святій землі святкували Різдво. На головному 
ринку Кракова височіла висока ялинка оточена по 
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периметру голубим електричним сяйвом, яке заміняло 
сонце, котре сховалося за сірими хмарами, неначе 
сердилося на поляків, котрі святкують тоді, коли східний 
споконвічний ворог погрожує вдертися через кордони 
колишніх друзів та все порушити у Польщі. Вони 
приземлилися у парку, який кільцем оточував Ринкову 
Площу та вже втратив листя й нічого не приховував. 
Якщо хтось і бачив Люду та Ігоря, що спустилися з 
небес, то вважали це якимсь елементом свята, а не 
приземленням іншопланетян. 

Перш за все вони зайшли у кав’ярню та випили по 
чашечці кави з круасанами, бо дома навіть не поснідали, 
а вже потім пішли оглядати ялинку разом з поляками, які 
вешталися по площі. Ігор не знав, чому Люді так 
приспічило у цей Краків, де вони втратили сина, 
можливо, що хоче розпрощатися з надіями та 
повернутися до звичного життя. В крайньому разі, Ігор 
на це надіявся. 

Раптом Люда кинулася кудись у сторону, а коли 
Ігор догнав її то побачив, як вона вчепилася у куртку 
якогось хлопця років чотирнадцяти-п’ятнадцяти та 
волала: — Це він! Ігор, це він! 

Ігор підбіг до неї та спитав: — Що трапилося? 
— Це наш син – Михайлик! — кричала Люда, а 

Ігор подумав, що цей скандал може закінчиться у 
поліційному відділку тому сказав: — Люда, ти 
помилилася.  

— Pani ma syna takiego jak ja?53 — з посмішкою 
спитав хлопець у Люди, а його мати з гострим носом 
насіла на Люду: —  Tobi potriben miy syn?54 

                                                           
53  Pani ma syna takiego jak ja? — Пані має такого сина, як я? 
54  Tobi potriben miy syn? — Тобі потрібний мій син? 
(польська) 
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Низенька пані витягла паспорт та сунула його під 
ніс Ігорю, напевне вважала, що він більш адекватний. У 
паспорті відмічено, що пані має сина Zbigniewа 
Morawskiego. Про всякий випадок Ігор подивився 
адресу, де значилося, що пані Maria Morawska проживає 
у Kraków, ul. Grzegórzki zachodnie31 kw 7. 

Ігор подякував пані, взяв за руку Люду та тихо 
сказав: — Люда, це чужа дитина, я перевірив документи.  

Люда поривалася до хлопця, який видно співчував 
чужому горю, бо сказав: — Proszę pani, znam matkę od 
urodzenia. Przepraszam, ale się myliłeś.55  

— Люда, це не наша дитина, тобі здалося, — 
сказав Ігор, а Люда обняла його та з плачем сказала:  

— Ти можеш вважати мене навіженою, але це 
наш Михайлик. 

— Люда, я сам дивився документи, це без сумніву 
син цієї пані. Можливо у тебе якісь асоціації з нашим 
Михайликом, але цей хлопець не наш. До того ж як він 
може бути таким дорослим? Ти ж чула, як казав цей 
хлопець, Збишек: «Пані, я знаю свою маму з дня 
народження. Я вам співчуваю, але ви помилилися». Хіба 
не досить свідчень дитини? 

— Ми можемо трохи поспілкуватися зі Збишеком? 
— спитала Люда, а Ігор відповів: — Ні, бо ця маленька 
пані пообіцяла викликати поліцію 

— Тоді украдім цього Збишека, — сказала Люда 
та й сама зрозуміла, що каже дурницю, бо хлопець 
налякається і буде їх ненавидіти, а вона цього зовсім не 
хотіла. 

                                                           
55  Proszę pani, znam matkę od urodzenia. Przepraszam, ale się 
myliłeś — Пані, я знаю свою маму від народження. Мені вас 
шкода, але ви помилилися. (польска) 
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— Полетіли додому, — запропонував Ігор, а Люда 
сказала: — Хочу ще один раз глянути на нього. 

— Ні! — заперечив Ігор. 
— Ми знаємо їх адресу, сховаймося поряд і я ще 

раз гляну на ... — Люда хотіла сказати «Михайлика», 
але стрималася та додала: — Збишека ... 

— А після цього повернемося додому? — спитав 
Ігор. 

— Так! — вже зовсім спокійно сказала Люда і вони 
відразу полетіли на вулицю Ґжеґужкі 31, де затаїлися у 
голих безлистих кущах сусіднього двору та виглядали, 
коли Збишек та його мама повернуться додому. Чекати 
довелося довго і Люда подумала, що вони проґавили їх 
прихід, коли побачили Збишека та його маленьку маму. 
Вони весело про щось щебетали та обнімалися, хоча 
виглядали досить комічно: маленька мама та високий 
Збишек. У руках вони несли цілу купу святкових пакеті, 
видно з обновками та подарунками й були зовсім 
щасливі. Що цікаво, мама помітила їх і рішуче до них 
вирушила, а Люда виставила вперед руки та 
попередила: — Ми вже пішли! 

Коли вони втекли та завернули за куток, а потім 
полетіли в небо, Люда впевнено сказала: — Мені більше 
нічого не треба: я знаю, що наш Михайлик живий і в 
надійних руках, а все інше – дрібниці. 

Ігор зрадів, що Люда трохи заспокоїлася, хоча не 
поділяв її думку про Михайлика, тому сказав:  

— Полетіли додому! 
*** 

Коли Мухтар підлетів до них, Олександра 
попросила сестру:  

— Ти можеш залишити нас на якийсь час? 
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— Я буду за вами спостерігати! — голосно 
сказала Даша, щоб почув Мухтар. Коли вона відлетіла 
від них, настала незручна пауза, яку порушив Мухтар: 

— Я хочу вибачитись перед тобою, бо приніс 
багато проблем та робив тобі боляче. Я не надто 
розумний, бо не розумів, що граю по чужому сценарію. 
Пробач мені! 

— Пусте, залишимо це у минулому. Мені прикро і 
боляче, але мушу сказати тобі правду – я повинна тебе 
убити, бо реплікації, які виникли, можуть знищити наш 
Всесвіт. Твоя душа, звісно, не зникне, я триматиму її 
біля себе. Ти завжди будеш зі мною. 

— Я зможу колись отримати тіло? — спитав 
Мухтар, а Олександра невпевнено сказала: — Я про це 
не думала, але обіцяю про це дізнатися. 

— Тоді я готовий, — сказав Мухтар та простягнув 
до неї руки: — Дозволь тебе обійняти на прощання. 

Ці простягнуті руки нагадали Олександрі про Калі 
й вона з пересторогою прийняла обійми Мухтара, а той 
нахилився до неї та прошепотів, щоб не чула Даша: 

— Так умри, моя люба! 
Тонкий стилет не пробив дімензіальну сіточку, а 

тільки відкинув Олександру в сторону, а вона глянула на 
спотворене обличчя Мухтара та здивовано сказала:  

— Чорнобіс?! Ти залишився живим! 
Чорнобіс наче хизувався перед нею, посміхнувся 

та сказав: — Ніхто з вас не здатний мене вбити, а от я 
вб’ю вас усіх.  

— Хто ти такий і чому мені мстиш? — спитала 
Олександра, а Даша хотіла до неї підлетіти, але сестра 
зупинила її рукою. 

— Невже ти не догадалася? — спитав Чорнобіс та 
став мінятися обличчям. Коли Олександра вдивилася у 
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нього, то аж відсахнулася, бо таким злим та 
спотвореним виявилося обличчя. 

— Хасан аль-Каїн? Я тебе вбила, а твою голову 
відправила на Сонце! — впізнала Олександра, а Хасан 
отримав задоволення від того, що його впізнали та 
продовжив пишатися: — Ти думала, що я загинув, але 
досить скоро голова та тіло знайшли один одного, що не 
дивно у космосі і я став одне ціле. Не зовсім відразу я 
ожив та зігрів своє тіло, а потім вирішив, що ти сповна 
отримаєш за це. Перш за все, я опустився на Землю, 
знайшов якогось байстрюка у Сирії, батьків якого убив 
без вагань, та забрав його з собою. Я прилетів з ним у 
Київ та показав, де живуть мої вороги, а потім ми вдвох 
вирушили у минуле. В Лондоні я зробив собі квартиру, 
— Чорнобіс криво посміхнувся, а Олександра зрозуміла, 
як він «зробив» собі квартиру, не інакше, як убив 
господаря. Чорнобіс продовжив: — Я оселився разом з 
Мухтаром та підготував його до екзаменів у Кембридж, а 
потім навіював твій образ йому у сні. Звести вас було 
простіше нікуди, а через деякий час, коли ти закохалася 
у Мухтара, я зробив тобі боляче, бо заплатив одній 
студентці, щоб вона напоїла Мухтара та начебто 
звабила. Коли ти закінчила навчання та втекла додому, 
я знайшов Колє, Мето, Жюте та Трутте, які знаходилися 
в стаді амомедарів в хмарі Аорта, що вони Морена, 
Корчун, Зінітра та Калі, а ще запрограмував, щоб вони 
при слові «помста» мали бажання вбити тебе. Це зовсім 
легко, якщо використовувати гіпноз одночасно з дією 
амомедару, — хвалькувато посміхнувся Хасан та 
продовжив:  — Зіра я послав, щоб привіз на Землю 
гманів та поселив їх по всій Україні, а Мухтара направив 
до тебе. Все інше ти знаєш сама. 

— Хтось знаходить сенс життя у роботі, кар’єрі, 
знаннях, збагаченні, у внутрішньому світі, або в його 
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змісті. Ніцше говорив, що сенс людства у тому, щоб він 
народжував геніїв, а тато та мама вважають сенс свого 
життя у дітях, хтось шукає сенс життя у політиці, 
мистецтві, духовності, чи розвитку філософії, в 
отриманні задоволення та емоцій, у душевному спокої, у 
боротьбі із собою та світом, а ти знайшов сенс свого 
життя у помсті?  

Я розумію, що сенс життя знаходиться поза 
межами нашого розуміння, але не думаю, що він має 
бути помстою чи задоволенням робити людям гірше. 
Подумай, якась маленька шестерня задумалася про 
сенс свого життя. Вирішила, що сенсу її життя, отак весь 
час крутитися, немає, тому вона ладна вмерти, від чого 
тріснула. А сенс життя цієї маленької шестерні був у 
тому, щоб підтримувати роботу складного годинника. 
Або якась клітинка нашого організму задумалася про 
свій сенс життя, не знайшла його та вирішила піддатися 
на вмовлянню хворобливих бактерій, чи вірусів та 
запустила їх у себе. Відразу перетворилася на ракову 
клітку та почала рости. «Так от у чому сенс життя! Я 
стану великою!» — подумала клітина, але її, як і 
організм, в якому вона жила, чекала смерть. 

Ми, люди, є частинкою величезного Всесвіту у 
якого є свій сенс життя, якого він теж, можливо, не знає. 
Я Творець, але теж не відповім на це питання, та думаю, 
що робити Всесвіт кращим є більш сприйнятний сенс, 
аніж знищувати, робити зло, чи мститися. Сенс життя 
знає той, хто складніший, то, щоб дізнатися про всі 
сенси, треба підійматися по цій безконечній драбині 
угору, невтомно та кожний день, бо хтось стоїть з 
хронометром та вирішує, чи варто вас брати з собою, чи 
залишити для вічної смерті. А ти обрав помсту! 

— Ти дурепа, Олександра, — сказав Чорнобіс та 
повчально пояснив: — У житті перемагає той, хто не має 
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ніяких моральних принципів, кого не стримують ніякі 
кордони, кому дозволено робити все, що заманеться. 
Якщо для нього вигідне зло, він творитиме зло, а якщо 
для досягнення мети потрібно зробити добро, то чому 
його не зробити? Ти загнала себе у рамки Добра і Зла, і 
для тебе це чорне та біле, але в житті набагато більше 
кольорів та відтінків, тому ти завжди обмежена та 
завжди будеш програвати. Ти можеш мені сказати, який 
сенс життя? Не сенс життя людини, а будь-якого життя? 
Якщо ти придивишся, то зрозумієш, що життя 
дотримується того, що я сказав і життя позбавляється 
факторів, які його стримують. Для життя дозволено все! 
Можна з’їсти ворога, чи сусіда, якщо ти голодний, а 
головне, розмножуйся і твій рід буде процвітати. 

— Хтось бачить тільки хороше, а комусь в око 
впадає тільки погане. Кожний шукає те, що йому ближче:  
хороший – хороше, поганий – погане. Ти хочеш для себе 
абсолютної свободи, але, тим самим, ти порушуєш 
свободу інших, — відповіла Олександра. 

— Це все слова, — сказав Хасан, відвернув 
голову і в його руці, яку він простягнув до Олександри, 
блиснуло щось сліпуче, яке осліпило Олександру і в цю 
мить вона зупинила час і все навкруги завмерло. Досить 
скоро зір Олександри відновився і вона побачила 
Хасана, який завмер з простягнутою рукою, Дашу, яка 
притулила долоні до очей, бо осліпла, а ще випадковий 
ворон, який з цікавості залетів до них та теж завмер у 
повітрі. Олександра підлетіла до Хасана та витягла його 
душу, яку звернула у маленьку горошину та притулила 
до мочки вуха, як намистину. «Щоб завжди пам’ятала – 
ворог поряд зі мною!» — подумала Олександра. 

А вже потім увімкнула час.  
Даша все ще затуляла обличчя, а Олександра 

спитала: — Ти як? 
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— Нічого не бачу! — розпачливо сказала Даша, а 
тіло Мухтара, у якому був Хасан, зависло в повітрі, 
здивовано махало руками та вирячило очі. Обличчя 
Хасана розтягнулося та зникло, а замість нього 
з’явилося розгублене обличчя Мухтара, який спитав:  

— Що тут трапилося? 

 
— Ти пам’ятаєш, я повинна тебе стерти, бо інакше 

наш Всесвіт зазнає значних втрат, — сказала 
Олександра та погладила Мухтара по щоці. Вона 
додала, неначе виправдовувалася: — Ти ж знаєш, всі ці 
ковіди, гмани, то все через тебе. 

— Так, я пам’ятаю, треба, так треба, — з 
готовністю сказав Мухтар, глянув на Олександру та 
спитав: — Чи маю я останнє бажання? 

— Так, — відповіла Олександра. 
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— Тоді дозволь тебе поцілувати, — сказав Мухтар 
та простягнув до неї руки. Цей жест зовсім не 
сподобався Олександрі й вона залізла йому в душу, а 
коли прочитала, посміхнулася та підставила губи для 
поцілунку. Мухтар наче приклеївся до них, аж Даша 
захвилювалася, чи він, бува, не задушив сестру. 
Правда, не довго, всього на п’ять хвилин та з допомогою 
дімензіальної сіточки, бо без повітря тільки риби живуть. 

— Стирати його не обов’язково, — сказала Даша і 
закохані відклеїлися та нагострили уші. 

— Ти залишиш його маленьким у Сирії, яким би 
він і мав бути, — сказала Даша, а Олександра відразу 
зрозуміла та сказала: — Спасибі! — а потім спитала у 
Даші: — Обов’язково у Сирії? 

— За цей час він міг добратися до України, — 
сказала Даша, а Мухтар відразу збавив росту, поки не 
став десятирічним хлопчиком. 

— Бувай, Мухтар! — сказала Даша та потягнула 
Олександру за собою у небо. 

— Я ще виросту і ти знову закохаєшся у мене! — 
крикнув Мухтар та почув від Даші із далечини:  

— Побачимо!  
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