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О С І Н Ь

Загорілись барвами каштани,
І дуби дрімають мовчазні,
Мов стомились, вічні дідугани, 
А берізки – в світлому вбранні.
І повітря чисте та прозоре,
В небі хмарки – лебеді пливуть 
Із далека. Може, із-за моря 
І до моря держать знову путь.
І печаль у серці відізветься:
Чути в небі голос журавлів;
Це відчує кожне добре серце,
Навіть тих, хто зовсім зачерствів.
Їм дорога через небезпеку,
І пустелі їхній літ проліг;
Через море. В край чужий, далекий,
Де буває літо круглий рік.
Може, крила ще не всіх зміцніли,
А комусь останній це політ...
Та хмаринки в небі линуть білі,
Облетять, мов душі зниклих,світ.
...Осінь скрізь. Шумить велике місто.
Листя покриває сірий брук...
Журяться берізки сріблолисті.
Осінь золота – пора розлук...
От і сонце за горою сіло,
Але небо ще горить, горить...
Геть рожеві стали хмарки білі;
Загорілась зірка в якусь мить.
В сірім небі, там, над головою,
Там в безмежній далині світів
Загорілась друга – наді мною;
Десь далекий світ замиготів;
Міліарди зір – світів без краю,
Що не в силі пам’ять їх збагнуть;
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Може, на отій, що так моргає,
Є планети, люди теж живуть?..

...Дмитро дивився на світи,
Що там, в безодні, миготіли...
На землю падали листки –
Летіли тихо і несміло.
О, як любив Дмитро
Все у цім місті золотому:
Оті вогні, що за Дніпром;
І ті, що потонули в ньому;
Гаї на схилах над рікою;
Зелених вулиць ланцюги;
Мости, що висять над водою;
Дніпра гранітні береги;
Соборів вікові громади,
Що спочивають в забутті
І ладні ще віки дрімати;
Шоломи іхні золоті. 
А місто-велетень гуде,
Мигтить осінніми вогнями.
Спішить, спішить юрба людей,
Злітає листя під ногами.
Палац казковий на горі,
Благословля майдан знаменний,
Вогнями райдуги «горить»
Він для людей завжди священний.
З кришталю димчастого він,
Руками творчими відлитий,
Там сяйво музики і дзвін
Злились в чудовім колориті.
Он зірка в небі пролетіла,
І загубився її слід,
З’явились раптом сині хвилі –
Кришталь відтворює політ.
...Вже вечір ліг над рідним краєм.
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На сіре небо між зірок
Червоний місяць випливає,
Немов казковий колобок.
І палац сяє, сині хвилі
В кришталі темному тремтять;
Червоні потім, потім білі,
Зелені далі... Так підряд.

Дмитро дивився на вогні,
Що місто щільно всюди вкрили
І десь зникали в далині,
Зустрівшись з сивим небосхилом.
...Росли дуби навколо вічні.
Шуміло листя на вершках
Про щось нове і екзотичне;
Десь крикнув у тривозі птах...

...Він ранець приладнав за спину,
На груди – кнопки. В темноті
Одну натиснув. Свист... Хвилина...
І над землею полетів...
Полинув тихо понад містом.
Мінялись вулиці за мить.
У барвах, сяючи намистом,
Чарівний палац миготить.
Летів, ширяв, мов птах крилатий,
Хоч крил не мав – їх не було.
Без крил тяжіння подолати
Йому уперше повезло.
Суть гравітації відкрито!
Він підкорив її собі;
В безмежний Всесвіт полетіти,
Пізнать планети голубі.
Полинуть до світів незнаних –
Туди мільярди світових,
Здолать космічні океани,
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Де безліч таємниць німих...
...Він полетів над рідним містом,
І за Дніпро, і над Дніпром,
Над чудо-палацом барвистим,
То над освітленим мостом.
Палав у небі, мов жар птиця.
Людей на вулицях – тьма, тьма,
Збігались «чудо» подивиться:
Летить людина, і сама.
...Ще довго милувались «чудом»,
Та врешті-решт – його не стало.
«Ще з’явиться» – кричали люди,
Та чудо щось не поверталось.

Стікає тиждень. Потім другий –
І очевидців галас стих.
Дмитро, покусуючи губи,
Як завжди, сів за гору книг.
Німі чорніють розрахунки,
Арабських цифр сухі рядки,
І креслення, якісь малюнки,
Чорновики, чорновики... 
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ЧАСТИНА ДРУГА

Та академіків маститих –
/В країні досить їх було/ –
Не дуже можна обдурити –
Для них наука – ремесло.
Одні відчули в чім тут діло,
А інші – скептики-таки –
Їх не пекло це і не гріло,
Мовляв; пусті то балачки.
Та як рішити суперечку
І розібратись що і де?
Зібрать симпозіум? Доречно...
І от симпозіум іде...
І знову на трибуні, й знову,
Забувши про земні діла,
Учені повели розмову,
Перевертали світ до тла.

АКАДЕМІК 1:
Тут гравітації робота.
Тут її хвилі. Вебер* прав. 
І от їх використав хтось-то, 
Створивши свій «гравітоплав».
Яка компактність, яка сила!
Я дійсно бачив той політ.
Це не літак – відсутні крила;
Не схоже і на вертоліт.
І не ракета...Тихо плавав.
Неначе «Карлсон» він завис,
То гармонійно робив вправи,
А то стрімглав летів униз...
То все на танець більше схоже.
Балет на небі...Так створить!..
Колеги! Нумо, що ми можем?..
Чи вмієм тільки говорить?..

* Дж. Вебер, проф. Мерілендський гніві в галузі гравітації 
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АКАДЕМІК 2:
Колеги! Праці Гамільтона,* 
Піцелла**, праці Амальді** 
Відкрили деякі закони,
Та все те, власно, в заперті.

АКАДЕМІК 3:
 А що Петров***? Як в нього діло? 

АКАДЕМІК 2:
Роботи йдуть. Так рано нам.
Я певен – п’ятирічка ціла...
(із залу):
Нехай Петров говорить сам...

АКАДЕМІК ПЕТРОВ:
Роботи йдуть, колеги. Певний:
Гравітаційний зореліт
Залишить нашу рідну Землю
Десь не раніше сорок літ. 
А гравітація – то сила,
Яка об’єднає Світи.
У неї велетенські крила,
Міцні, невидимі мости.
По тим мостам у Всесвіт люди
В Гравітоплавах полетять
І всю Галактику розбудять,
І стане іншою Земля.
Світи далекі і незнані,
Планети дивні – голубі
Освоять сміливі земляни,
На службу ставлячи собі.
Я певен: Всесвіт безкінечний
Щось незвичайне принесе:
Зустрінем розум, безперечно,

* Проф. США, штат Лузіана, галузь гравітації 
** Проф. інст. Марконі, Італія, галузь гравітації
*** Акад. СРСР, галузь гравітації
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Це буде дивом над усе.
Нам гравітація – загадка,
У ній причина всіх причин.
Вона для Всесвіту порядок
Установила скрізь один.
Пізнать її – це так багато,
Вона життя і смерть Світів;
Вона глибока, як і атом,
І невичерпна поготів.
То рух матерії одвічний,
І нескінченний часу плин.
Вона у просторі космічнім
Сягає всіх його глибин.
Так, небагато ми відкрили,
Та видно контури мети;
Тому потроїм наші сили,
Щоб час безцінний зберегти.

(Академік Петров закінчив промову. Із залу 
молодий чоловік 27 – 30 років ставить запитаня. 

Це був Дмитро)

ДМИТРО:
Скажіть, професоре, що чути
Про антидію цих полів?
Ви поле хочте повернути,
Я так, напевне, зрозумів?..
Пробачте за мою незрілість,
Можливо, диваком здаюсь?!
Магнітне поле має спільність
До гравітації якусь?..
Питання, думаю, логічне.
Чи кожне діє зокрема,
Чи є зв’язок між ними вічний
В самій основі, чи нема?
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ПЕТРОВ:
Ми хочем мати антидію,
Нейтралізацію полів...
Магнітне поле? Може, й діє...
Ніхто такого не довів...
Авт:
І він зійшов з трибуни. В залі
Запанувала тиша знов.
Питань йому не задавали.
Зітхнув з полегшенням Петров...

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Осінь золотава.
Листя розгубили
Липи кучеряві,
Клени жовтокрилі.
В голубому небі
Чути прохолоду.
Біла хмарка-лебідь...
Сонечко заходить;
Промені червоні
Обіцяють вітер.
Листя, мов долоні,
Мов багряні квіти
Падає під ноги.
Килимом шовковим
Стелиться дорога
В шелесті казковім.
Якось сиротливо,
На душі неспокій
Навіть хто щасливий
І не одинокий.
Тільки двоє в гаї
Йдуть рука за руку...
Листячко злітає,
Серце в грудях стука.
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Осінь кличе мрії,
Роздуми глибокі.
Осінь нам навіє
Щось у різні роки.
Чути десь сорока
Між гілок стрекоче;
Все пильнують спокій –
Гострі в неї очі.
А Дмитро і Діна
Навмання блукають
В листях по коліна
У безлюднім гаї.
Тихою ходою –
Вже біля водиці;
Верби над рікою
Звісили косиці.
Місяць поміж ними
У воді сріблястій.
Хто його укинув?
Як він міг упасти?
Хвиля пустотливо
Берега сягнула,
Хлюпнула ліниво,
Нищечком заснула.
Сонечко за гору
Закотилось спати.
В небі перші зорі
І місяць щербатий.
Тільки сірі очі
І солодкі губи,
І щасливі ночі
Тим, хто ніжно любить...
...Та Дмитро в той вечір
Щось мовчав при Діні.
Їй не суперечив,
Як було до нині.
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.........
ДІНА: 

Чуєш, Дмитре, що з тобою?
Неприємності в роботі?

Авт.: Він хитає головою
І говорить їй: Напроти.

ДІНА: 
Може, я в чім винувата?
Може, гріх стоїть за мною?
Що за мене тут гадати, –
І махнув Дмитро рукою.

ДМИТРО:
Ти, до речі, мусиш знати,
Що я сам перед собою
Більше всього винуватий,
Не знайду собі спокою.

ДІНА:
В чім вина твоя болюча
І чому такий неспокій?
Дмитро:
Бо себе давно я мучу —
В своїх думах одинокий.

ДІНА:
Що ти, що ти, я з тобою;
Ти один для мене в світі.
Дмитро:
А у мене скільки болю,
І не знаю куди діти...

ДІНА:
Божевільний ти чи хворий?
Може, ти втомився дуже?.. 
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ДМИТРО:
Нісенітниці говориш,
Мій єдиний, добрий друже.

Авт.:
Він притис плече дівчини,
Цілував дівочі губи.

ДІНА:
Мій коханий, мій єдиний,
Мій солодкий, ніжний, любий.
Так відкрий ти свою душу –
І відразу краще стане. 

ДМИТРО:
Але я мовчати мушу
І не вдамся до обману.

ДІНА:
То державна справа, може?
Я тоді не суперечу.

ДМИТРО:
Ні, то більше справа божа;
Нею я людей приречу.

ДІНА:
Нерозумне щось тут знову;
Я тебе пізнать не можу...

ДМИТРО:
Краще лишим цю розмову.
Справа кепська і негожа...

ДІНА:
Ні, цього я не залишу
І на крок не відступлю.

ДМИТРО:
Ой, яка ти в мене хижа
І ні крапельки жалю...
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ДІНА:
То ж, не мучся, ради бога;
Я чекаю, говори!

ДМИТРО:
Я суджу себе самого.
Авт.:
І він глянув догори:
Небо зоряне казкове
Подивилось тихо вниз;
Місяць вигнувся в підкову,
На ріжках своїх повис... 

ДМИТРО:
Бачиш зорі ті на небі?
То віддалені світи.

ДІНА:
Чула вже про них від тебе;
Тільки зорі, я і ти...

ДМИТРО:
Про тяжіння, певно, чула?!
Нас притягує Земля –
Все, що є на Земній кулі:
Ріки, гори і моря.
Сили ці – гравітаційні;
Їх колись вивчав Ньютон.
Результат – небезнадійний:
Ним встановлено закон.
Та природу тої сили
Не вдалося посягнуть:
Як, чому вона створилась,
Де захована вся суть.
Сили ті – основа руху
Всіх світів, зірок, планет.
А тепер уважно слухай:
Я довів у чім секрет...



177

Авт.:
Діна глянула на нього
І, не вірячи чомусь,
Погляд кинула під ноги.
А Дмитро лиш усміхнувсь.

ДМИТРО:
Ти не віриш? Бачу, бачу;
Це для тебе дивина.
Ти мовчиш... Я теж терплячий
Ще не був у брехунах...
Те, що я відкрив, до речі,
Ти вже бачила колись.
Пам’ятаєш отой вечір,
Коли в небі «хтось» з’явивсь?
І над містом довго плавав,
Кликав подиви людей.
Отже, бачиш, в чім тут справа,
Де розв’язка цих ідей...

Так тепер ти віриш, може?
Ось у ранці весь мій труд.
Що для мене найдорожче,
Все знаходиться ось тут!..
Авт.:
Ранець він відкрив нервово,
Звідти витяг апарат.

ДМИТРО:
Ось він, бачиш... Все готово
І для мене акурат.
Авт.:
Вмить надів ремінь на плечі,
Пояс міцно закріпив,
І на ньому якісь речі
Невеличкі причепив.
І натиснув кнопку. Тихо
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Пролунав легенький свист;
І Дмитро піднявсь, мов вихор,
Над деревами завис.
Діна глянула у небо –
Чи це казка, чи це так...

ДІНА:
Дмитре, вниз, боюсь за тебе, –
І зробила йому знак.
Опустився хлопець поруч.

ДІНА:
Дмитре, що це? Ти пробач...

ДМИТРО:
То ж не знаєш, а говориш.
Ти гадала – я тріпач.

ДІНА:
Так, не знала цього, Дмитре.
То ж пробач за це мені;
Ти створив щось дуже хитре,
Що не прийде й уві сні.
Авт.
М’якшим став Дмитро відразу,
Діні руку на плече 
І обняв.

ДІНА:
Пробач образу.

ДМИТРО:
Та мене вже не пече...
Суть у тім /як я з тобою / –
В спільній дії двох полів –
Гравітації Земної
І магнітних сил Землі:
Поле в поле переходить,
А політ – то результат.
Прилад цей – система кодів:
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Сила тяги – апарат.
Ремінь цей – з’язок для тіла,
Щоб утримувать вагу.
Отже бачу, зрозуміла?

ДІНА:
Як цей стовбур – ні гу-гу... /показує на 
дерево/ 

ДІНА:
Розумію, що це чудо,
Воно шлях у майбуття;
Не забудуть його люди.
Це велике відкриття.

ДМИТРО:
...Я ж гадаю, все інакше.
Дві дороги в справі цій:
На одній – майбутнє наше;
Смерть, страхіття – на другій.
Невідомо, в які руки
Попаде «гарячий джин»;
Джина випустить не штука,
Тільки ж здатний на що він??
Тут політика гаряча,
Ризикована ця гра.
Я б хотів, звичайно, бачить
Джина в службі для добра.
Нашу Землю «джин гарячий»
Загубити може вмить.
Справа кепська, сама бачиш;
Що повинен я робить?..
Отже, рішення едине:
Ця планета мусить жить.
Знищим краще «Злого джина»,
Щоби зла не натворить.
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ДІНА:
Знищить можна. А чи варто.
Інші зроблять відкриття.
Нерозумні такі жарти;
Краще дай йому життя.
І тоді твоє творіння
Стане символом століть.
З ним майбутні покоління
Зможуть Всесвіт підкорить.

Дмитро майже погоджується з Діною. Він згідний
З тим, що відкриття зможуть повторити інші 

і на це піде, можливо, багато часу, зусиль учених. 
Відкриття з часом зможуть повторити...

Але в душі залишаються сумніви, вагання.

ДМИТРО:
Невічне Сонце, як і ми;
І матінка-Земля не вічна.
Та люди з дужими крильми
Полинуть в далину космічну,
Де світло зоряних світів;
Планети дивні необжиті.
Я б їх відвідати хотів,
Відчуть хоч мить тієї миті.
...А наша матінка-Земля –
Зернятко зоряної ниви –
Засіє Всесвіт. Зашумлять
Життям планети гомінливим.
Пройдуть мільярди літ земних
І люди всюди жити будуть
Заселять Всесвіт.Та про них,
Землян сміливих, не забудуть.
А відкриття моє дитяче –
Це перший крок на цім путі...
Ти розумієш, що це значить,
Що нас чекає в майбутті?..
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.........
Автор:
Дмитро замовк. Мовчала Діна.
А листя падало до ніг...
І знову місто. Сірі стіни,
І вікна світяться у них.

ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА

(Дмитро створює ще один антигравітаційний 
літальний апарат для Діни, і вони разом з’являються 
у вечірнім небі над містом.

Люди масово виспають на вулиці, дивуються 
летом незвичайного Дива)

ПОЛІТ ДВОХ

Осінь. Вечір диха.
Перші зорі в небі
Заблищали тихо,
Кличучи до себе.
В полум’ї яскравім
Там, за небокраєм,
Мов шматки криваві,
Хмари догорають.

Полум’я небесне
Храми « запалило»,
Що з пітьми воскресли
На дніпровських схилах.
Вечір ліг над містом.
Небо в нім відбилось;
Зоряним намистом
Вікна засвітились.
Задзвонили дзвони.
Мерехтять сузір’я.
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Відблиски червоні
В сутінках вечірніх
Впали на людину,
Що летіла в небі
Легко, мов пір’їна,
Мов червоний лебідь.
Поруч біля неї
Ще одна людина:
Двоє Прометеїв*–
Грація єдина.
Сяють, мов жарптиці,
Мов безкриле чудо.
Лебідь? Лебедиця?
Люди,чи не люди?
Місто, мов шалене.
Скрізь нестерпний галас.
Люди-супермени
Облетіли палац.
Потім зникли. Марно
Люди їх чекали...
Темно-сірі хмари
Стали в небі валом,
І гаї навколо 
Вкрила темінь ночі.
Сплять дерева голі
На дніпровських кручах. 

.........
Минали дні. Кінчалась осінь.
Їдкі тумани і дощі.
А сонце заховалось зовсім.
Дерева мокли і кущі.
І місто сіре-сіре стало.
Багряна осінь відцвіла. 
Дмитрові часу бракувало.
............................................
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............................................
Лягли синці попід очима
А лоб морщини затягли
І очі сірі невидимо
На світ дивилися з імли. 
Сльозинки-крапельки з вікна
Стікають тихо знову й знову.
В тумані зникла далина,
Змінилась гама кольорова.

...Ще довго мучився Дмитро,
Та врешті рішення з’явилось:
Повинен знать про «це» Петров,
Він в гравітації світило...

ЧАСТИНА П’ЯТА 

ЗУСТРІЧ  З  АКАДЕМІКОМ ПЕТРОВИМ

Чекав ученого він довго.
Його покликали. Зайшов...
Портфель поставив на підлогу
І перед ним постав Петров.

АКАДЕМІК ПЕТРОВ:
Проходьте. Здрастуйте. В чім справа?
Ви щось хотіли? Попрошу... 
Авт.: Дмитро на стіл портфель поставив.

ДМИТРО:
Спочатку це вам покажу.
Авт.:
Учений встав.»Такий знайомий...
Він хлопця бачив... Де? Коли?
Так-так... Симпозіум... На ньому!..»
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ПЕТРОВ:
Ну що це Ви тут принесли?..

ДМИТРО:
Приніс я відповідь... Питання
Поставив ще раніше Вам.
Я поборов свої вагання
І апарат цей Вам віддам. 

ПЕТРОВ:
Хто Ви? Не можу пригадати.

ДМИТРО:
Я Вам питання задавав
Ще на сімпозіумові...
Авт. :
Дату
Він в мить Петрову пригадав.

ДМИТРО:
У мене прізвище Ткачук.
Простим працюю інженером
В однім КБ. Не до наук...
Я справу маю лиш з папером.
А це, – він глянув на портфель, –
Моя душа, моє творіння!
Це справжня діюча модель,
Це – апарат протитяжіння.
На ньому в небо я злітав.
Про це говорять в місті всюди.
В майбутні – це «гравітоплав».
Давайте все тепер обсудим:
...По-перше, таємниця це,
По друге, покажу вам дію.

Авт.
Він на папері олівцем
Накреслив щось.
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ПЕТРОВ:
Так, розумію.
Авт. 
А далі – формули німі:
Ікси, квадрати, логарифми;
Все це Дмитро тримав в умі,
Немов поезію, мов рифми.

ПЕТРОВ:
Цікаво дуже. Признаюсь,
Що ми блукали іншим шляхом.

ДМИТРО:
Ви помилялись... І чому?..
Пробачте, Ви дали тут маху:
Енергія ховає форми,
Енштейн це доказав колись.
mc2* – єдина норма.
Тут форми всі переплелись.
Є форми, що давно відомі,
Та є ще не відомі нам.
І це цікавить астрономів
Та фізиків. І ще додам:
Тут є зв’язок – взаємодія;
Закон збереження живе:
Магнітне поле протидіє
Тяжінню дії.

ПЕТРОВ:
Це нове!..

ДМИТРО:
І поле в поле переходить.
Цей прилад, порівнявши їх,
Став невагомим. А це коди;
Вся мудрість приховалась в них.
(пауза)
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ДМИТРО:
Тепер, професоре, в роботі
Модель побачите... А де?..

ПЕТРОВ:
Велика камера – напроти;
По висоті там підійде.
Авт.:
Велика камера. Луна
Від скреготу дверей сталевих.
Гігантський простір наповня,
Мов тисячі сердитих левів.
Там прилади якісь могутні
Стояли всюди вздовж стіни
Висіли кулі, певно ртутні,
Навіщо в залі цім вони?
Дмитро й Петров – посеред залу,
Весь зал освітлено згори.
На приладах блищали шкали;
Табло « Експеримент» горить.
Дмитро приладив що потрібно.

ДМИТРО:
Гаразд. Готово. Що ж, пора.
Авт.
Натиснув кнопки. Посвист рівний –
Дмитро піднявся «нагора».
Петров стояв, дивився вгору.
Петров (думає):
Людина там. Та ще й яка!
Тяжіння стало, мов опора,
Для цього хлопця – Ткачука.
Зробив, звичайно, він багато:
Перевернув в основі світ,
Зумів тяжінням управляти,
Створивши цей « гравітоліт».
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ЧАСТИНА ШОСТА

ПОЛІТ ГРАВІТАЦІЙНОГО ЗОРЕЛЬОТУ 
В ГАЛАКТИЧНИЙ ПРОСТІР

(Коли науці стала відома загадка і сама природа 
гравітації, стало відомо, як її можна використати, як 
енергію тяги; в країні в кооперації з іншими державами 
було збудовано гравітаційний зореліт, який має 
відправитись в далекі космічні мандри. Команда 
зорельоту складається з міжнародного  екіпажу. 
В складі екіпажу і Дмитро як командир зорельоту.

Доля космічних мандрівників описується нижче)

АВТ.:
Земля! Земля! Ти шлеш у мандри
Сміливих діточок своїх.
Горять оранжеві скафандри,
Міцні шоломи голубі.
Навколо поле космодрому,
П’янкий і ніжний запах трав.
Весняний вітер віє знову –
Дмитро дитинство пригадав...
Блищать росинки на травиці,
Стрічають сонце золоте.
Весна буяє, веселиться,
Навколо все живе, росте.
Над полем в небі, мов дзвіночок,
Щасливий жайворон тремтить, 
Стрічає сонце. І пророчить
Погожий день. Завмер на мить...
І знову в небо. Поки й вечір
Щаслива пташка цвірінчить.
Дмитро стояв. Розправив плечі,
Дивився в ранішню блакить.
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...Ранковий час на космодромі.
Стоїть громада корабля.
Ось впав на нього перший промінь
І сяяв він, мов храм, здаля.
Цей храм – творіння міліонів.
Це – розум, втілений в метал.
Так незабаром ці долоні
Триматимуть його штурвал.
І будуть зорі Галактичні,
Німі незвідані світи,
Планети дивні, екзотичні,
Істот загублені сліди.

.........
Його зустріла мовчки Діна.
На милому лиці печаль.
Для них залишились хвилини,
А потім їх розділить даль.
Уже синок говорить «тата»,
Уже силкується ходить;
Як серце тяжко вгамувати
Ще зовсім, зовсім молодим.
Яка красива Діна в нього:
Чорнява, ніжна і сумна.
Чудовий стан, красиві ноги –
І вся божественна вона.
Залишить він її сьогодні;
Хтозна, можливо, й назавжди.
Десь зникне в зоряній безодні,
Загубляться його сліди...
Та він повернеться... В те віра,
Надії радужні, ясні.
І час прийде, коли з ефіру
Прилинуть їхні позивні.
Зустріне їх Земля казкова,
Планети рідної блакить.
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І буде поле в квітах знову,
Роса срібляста заблищить... .

ЧАСТИНА СЬОМА

ПОЛІТ ГРАВІТАЦІЙНОГО ЗОРЕЛЬОТУ У ГАЛАКТИЦІ

ЕКІПАЖ ЗОРЕЛЬОТУ:

Дмитро Ткачук – командир корабля.
Дік Кларк – штурман, (англієць).
Девід Майкельсон – астроном, керівник ВЦ 
центру, американець
Пітер Франж’є – другий штурман, француз
Ганс Шредер – інженер, німець
Ван Цінь – комунальне господарство, 
китаєць
Радж Джараф – лікар, індієць
Інженери по науково-технічних 
напрямках –всього шість осіб різних 
національностей.
Всі члени екіпажу вільно володіють 
англійською мовою.

Штурманський відсік.

ПІТЕР ДО КЛАРКА:
По розрахунках – десять літ –
І будем ми перед зорею.

ДІК:
Ще як складеться наш політ...
Ще буде всього перед нею...

ДМИТРО ДО ДІКА:
А звідки поле діє нині?
Провірте пильно напрям, Кларк.
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(Дік провіряє, включивши гравітометр)
І на екрані темно-сині
Кружки з’явились – кілька пар.

ДІК:
Це чорні дири. З них тяжіння.
Вони прискорюють політ.

ДМИТРО:
Так, швидкість 200 – ріст невпинний,
Це відчуває зореліт.

ПІТЕР:
Наш курс правіше, градус цілий.

ДМИТРО:
Включити антигравітон.

ПІТЕР:
А він, упевнені, відхилить?
Питома тяга 100 Ньютон.

ДМИТРО:
Яка від дир питома тяга,
Провірте, Дік.

ДІК:
 107... 107. 

ДМИТРО:
По кораблю прошу увагу:
В робочих рубках бути всім
(Кларк включає антигравітон)

Авт.:
Росла ще швидкість мало, мало.
Так добре діяв гравітон,
Та його дії не хватало
І не багато – сім ньютон*. 

*  100 Н на 1 кг маси – пит. тяга
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ДМИТРО:
(до штурмана)
Змінити напрям – градус, другий.
Це зменшить дію чорних дир.
Відчулась в голосі напруга,
Бо хвилювався командир.
І ледь помітно на екрані
Уліво плями попливли
І розчинились, мов в тумані,
Десь за границею шкали. 
Промчався місяць – швидкість впала
До норми двісті... Відлягло,
Як і раніш, світились шкали,
Зелена лампа на табло.
Здавалось, все застигло зовні,
І світ тонув у тишині;
Із простору, мов лампи, сонно
Зірки блищали льодяні.
Яскраво-сині, білі-білі,
То пурпурові, немов жар,
То ледь помітні – занімілі,
Букет зірок – Волосожар.

(Щоб скрасити одноманітне життя під час 
польоту, астронавти часто відвідують оранжерею, 
що розміщена на зорельоті)

Оранжерея. Різні квіти
Повсюди дивляться, живі.
Мандрівникам вони як діти,
Що мирно бавляться в траві.
То частки рідної планети,
Її краса в чужих світах.
У них душа в оцих букетах,
Оселя рідна на очах.
Ось око радують ромашки
І польові волошки сині; 
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То очі дівчини чи дочки,
Що ніжно світяться в долині. 
Троянди різні. От червоні,
Он поруч жовті, білі, білі...
Он розпустилися піони –
Всіх кольорів розкішний килим.
Тут розцвітають орхідеї
Ї кали – лебеді німі.
Тюльпани скрізь в оранжереї,
Ліани в’ються по стіні.
Ось яблунька, красуня краю,
Що десь далеко – де Дніпро...
І грони винограду грають,
Роса іскриться, мов срібло.
І чути: десь вода сюркоче;
А вище, в листях – спів пташок:
Синиць і щиглів, і яскравих
Малих папуг живий куток.
Тут пролітають пори року.
Тут штучний день і штучна ніч.
Мірило часу – земні строки,
Біологічні, ясна річ.
Сюди приходять астронавти,
Немов до рідної Землі,
Щоби її не забувати 
Тим, хто летить на кораблі. 

(Дмитро та Дік в оранжереї, в роздумах):

Люблю ромашки, в полі вітер,
Що хвилями колише жито.
Люблю волошки синьоокі,
Мов погляд милої глибокий.
Люблю кришталики росиці,
Що з сонцем граються в травиці.
І ранній жайворона дзвоник;



193

Почути, як сюркоче коник
У сутінках вечірніх в полі,
Як тихо шепчуться тополі
У літні ночі. Бачить зорі,
Що мерехтять в німім просторі; 
Відчути лісу прохолоду;
У спеку кинуться у воду. 

Мій рідний край, моя земля,
Тебе не видно з корабля. 

ДІК:
Землі не видно.Тільки спомин.
А Сонце там, в тумані зір,
Мала краплинка невідома –
Слабкий для нас орієнтир.
Нам інші зорі тепер світять.
Від них на ціль дороговказ.
А там лиш душі – наші діти,
Вони чекають там на нас.

ДМИТРО:
Уже минає сьомий рік,
Та нам здається – цілий вік,
А до зорі ще досить льоту.

ДІК:
Туманність он повзе навпроти.
Як будем в полі у зорі –
Гравітоскоп не виключати:
Метеорита можна стріть,
Тож краще справи з ним не мати.
В оранжерею входить Пітер і повідомляє:

ПІТЕР:
По курсу нам туманність з пилу...
Обходить чи прошить її?
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ДМИТРО:
Вона б нам лиха не зчинила;
Гасити швидкість: так чи ні?

ПІТЕР:
Гасити швидкість – мало часу.
Обходить з боку – пізно нам.
Не бажано міняти трасу –
Це рівно місяцям, рокам.

ДІК:
Гравітоліт спалить не варто,
А швидкість двісті як не є...
Пробачте, справи не до жартів,
Он хмара пилу постає.

(Дмитро, Дік, Пітер довго радяться як бути. 
Входить Девід Майкельсон, приєднується до розмови):

ДЕВІД:
Мене турбує інше в хмарі –
Яка середня густина?

ПІТЕР:
Така, як диму при пожарі.

ДМИТРО:
Яка? Провірте, старина...

Радою учених було прийнято рішення з допомогою 
квантового зонду виміряти густину пиловоі хмари. 
Далі включити антигравітаційне поле, яке відхилить 
пилові частинки від зорельоту. Коли ж густина хмари 
виявиться досить високою – знизити швидкість, 
увімкнувши при цьому антигравітон.

Центр вимірювань і розрахунків.
Майкельсон вмикає зонд, визначає середню густину 

пилової хмари, в яку через тиждень ввійде зореліт. 
Розрахунки підтверджують, що хмару можна 
прошити на швидкості 190*,ввімкнувши антигравітон 
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на повну потужність. Антигравітаційне поле 
зорельоту відхилить частинки пилу, і зореліт, немов 
в «сорочці», пройде крізь хмару. При цьому протягом 
льоту в пиловій хмарі зореліт погасить швидкість 
на 5%.

МАЙКЕЛЬСОН ДО ТКАЧУКА:
Це нам єдине, що підходить.

ДМИТРО:
Провірте розрахунки ще.
Авт.:
І знову зонд, і знову коди;
І результат дає ВЦ.

ДЕВІД:
Усе без змін, як і спочатку.

ДМИТРО ДО ПІТЕРА:
Гасити швидкість. Гравітон
Включити повністю. Десятку
За тиждень знизим, Майкельсон...
 

З АСТРО-ОБСЕРВАТОРІЇ ДІК: 
Я знову бачу на екрані
Якесь п’ятно... Воно росте.
Метеорити такі ранні?..
Колеги, певен, щось не те...

ДМИТРО:
Провірте, Дік. Включаюсь тоже.
(пауза)

ДМИТРО:
По курсу вірно, що щось є.
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АСТРОНОМ:
Це на комету більше схоже.

ДМИТРО ДО ФРАНЖ’Є:
Міняйте курс правіше, мс’є...
Авт.:
Змінили курс, і пляма зникла –
Комети встрічної ядро.
Мандрівники уже привикли
До цих тривог, гадав Дмитро...

.........
Космічна хмара тихо встріла
На сьомий день Гравітоліт,
Немов амеба, своїм тілом
Їх проковтнула – зник політ.
І знову потяглись неділі
Мандрівників на кораблі.
Геть зникли зорі – заніміли,
Десь заховалися в імлі.
Весь світ застиг, здавалось людям,
Відносна швидкість* – нульова; 
А невагомість – нило в грудях,
І так боліла голова.
Від хмари пилу діє поле,
І смокче в себе зореліт,
Хвилює прилади навколо,
Немов якийсь супермагніт.
Земля! Земля!.. Земля мовчала.
Десь загубились позивні.
На «щось» надії було мало;
Вони в Галактиці одні.
...А Зореліт в могутнім полі
Повів себе, мов електрон.
Яка його чекає доля,
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Коли попав у циклотрон*?...
А швидкість грізно наростала,
На 220 – потягло
І астронавти відчували,
В яке захвачені русло.
(Відбулась рада членів екіпажу Зорельоту. 
Дехто радив відімкнути
гравітон, сповільнити рух);

ДМИТРО:
Лиш ми відключим гравітон,
Як міліарди цих частинок
Обліплять нас... Мільйони тонн...
З вагою буде поєдинок.
Їх маса буде наростать,
Переростем в космічне тіло.
Ні, гравітон не відключать!
Франж’є, резерв ви підключили?..
Франж’є:
Включаю все. А що на далі?

1975 р.

.........
1993 р.
Закарпатская обл. Тячевский р-н, с. Діброва, 
санаторій «Кристал».

Вже другий місяць зореліт
Туманність сіру розтинає.
Усе застигло. Мертвий світ...
Нема кінця; не видно краю...
Тяжінням зореліт обріс...
Важкущі руки, ноги, тіло.
Гуде у скронях... Давить. Тиск...
І серце в кожного боліло.
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ДМИТРО ДО КЛАРКА:
Зовсім не пада густина 
Чотири тисячі майнуло...
Як поступити тепер нам?

КЛАРК:
Ми цього навіть не збагнули...
Майкельсон:
Он зонд показує ядро*,
Що заховалось в сивій мряці. 
Загроза нам, – буркнув Дмитро, –
Тож настають часи гарячі...

ДМИТРО ДО ФРАНЖ’Є:
Міняти курс... Хвилина кожна –
Майбутня доля корабля...

ФРАНЖ’Є:
Ще дещо виправити можна –
Достатня відстань розділя...

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Міняти курс? А швидкість 200**– 
Це справа дуже непроста:
На кожний градус майже в двічі
Напруга зайва вироста.

(ВЦ. МАЙКЕЛЬСОН ДОПОВІДАЄ КЛАРКУ):
Міняти можна на третину
При витримці годин до трьох;
Цим керуватиме машина,
Нам допоможе в цьому Бог…

Авт.:
І на зеленому екрані
Дугою смужка потяглась...
Колонки цифр – останні дані
І пляма у куті якась.

* Тверде космічне тіло
** 200000 км\сек.
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ДМИТРО ДУМАЄ:
«Ядро праворуч остається,
Вже не торкнемося тепер».
Авт.:
І радісно забилось серце, 
І піт з чола Дмитро обтер.
І тепла, радісна, привітна
Усмішка Кларка розцвіла

КЛАРК:
Я радий, майже непомітно
Почала падать густина.
Тепер подвійна наша радість –
Не сталось зіткнення з ядром... 
І, певно, скінчиться туманність,
Ми вийдем в інший світ, Дмитро.
Авт.:
На сьомий день з’явились зорі –
Нові небачені світи;
Клубки туманностей прозорі –
До них віки не досягти.
І зовсім прямо, перед ними 
По курсу – Зірка золота
Горить яскраво. Манить... Мимо,
Щоб зореліт не пролітав.
В іллюмінатор «хрест священний»
Від зірки сяйво відбива.
Цим сяйвом радуються вчені
І непотрібні їм слова...

МАЙКЕЛЬСОН:
Це нам дарунок. Діє поле
Від зірки. Чує Зореліт.
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ДМИТРО:
Пошли ж удачі, добра доле,
Пошли ж нас в інший , дивний світ.

МАЙКЕЛЬСОН:
Зоря подвійна – симетрична.
Єдиний центр в обох зірок;
І обертаються циклічно;
Один період у обох...
Як спроектовано чудово,
Немов чиясь тверда рука
Отак створила. Це щось нове...
Але воно мене ляка...
Авт.:
Промайнув місяць. Зореліт
Летить до « Зірки золотої».
Далекий невідомий світ
Земних сміливців непокоїть.

(ДМИТРО ТА ДІК, СИДЯЧИ В ОБСЕРВАТОРІЇ, ФАНТАЗУЮТЬ): 
Чи є планети там жилі?
Чи всі холодні і пустинні?
Чи на розпеченому тлі
Одні вони будуть єдині.
Чи є там кисень? Може, «щось».
Чи є рослинний світ довкола?
Може, води там нап’ємось,
Бо так набридла кока-кола...

А може, там життя буя,
І стрінуть нас якісь істоти
Ще на підльоті корабля –
Пошлють «посла» свого навпроти.

ДІК:
А раптом нам нав’яжуть бій –
Чужинця, тобто нас, провчити?..
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ДМИТРО:
У них пароль є «свій не свій»,
Та як його нам зрозуміти?..

ДІК:
Коли у них є кораблі,
То є і радіо, звичайно.
Коли вони до того ж злі,
То видно доля в нас печальна...

(В цей час на екрані монітору локатора з’являється 
правильнй трикутник.

Загадковий трикутник швидко виростає на повний 
екран.

В ньому з’являються невідомі знаки, які постійно 
змінюються.

Члени експедиції, що знаходяться в абсерваторії, 
заворожені, не можуть відірватись від екрану)

ДМИТРО:
Це розум... Ясно... Знаки різні;
Планета «Три« сигналить нам.

ФРАНЖ’Є:
Потрібно діяти...

КЛАРК: 
Не пізно?...

ФРАНЖ’Є:
Стандартний запит я подам...

ДМИТРО:
Як розгадати ці сигнали?
Що зашифровано у них?

ДМИТРО:
Комп’ютер візьме?
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КЛАРК:
Мало даних.
Авт.:
Весь колектив на мить затих.

(Мандрівники думають):

Нарешті приймають рішення:

Послати радіосигнали на планету «Три», 
зашифрувавши в них форму Галактики з розміщенням 
в ній схеми Сонячної системи і схему Землі. Всі 
одностайно з цим погоджуються.

МАЙКЕЛЬСОН ДО ДМИТРА:
Програма вся давно готова.

ДМИТРО:
Частоти визначено?

МАЙКЕЛЬСОН:
Ні...

Частоти зовсім невідомі,
Лежать у іншій площині...

ДМИТРО:
Як ці значки прийняв локатор?
В якій енергії вони?

МАЙКЕЛЬСОН:
Це невідомо... Оператор
Не знає їх величини...

(ВХОДИТЬ ІНЖЕНЕР, ДОПОВІДАЄ):
Сигнали ці неелектричні.
Детектор їх не виділя.

ДМИТРО:
Аналізатор?..
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ІНЖЕНЕР:
Фон космічний
До нас іде звідусіля...

МАЙКЕЛЬСОН:
Це загадкова голограма...

ДМИТРО:
Як проектується сюди?

МАЙКЕЛЬСОН:
Панове! Дійте по програмі,
А то не минувать біди... 

Команда Зорельоту готується до зустрічі з 
невідомою планетою 3 зоряної системи S, що подає 
загадкові сигнали. В обсерваторії – Майкельсон, 
Кларк, Франж’є і Ткачук. Миттю в приміщення вбігає 
Ганс, що виконував зондування, і повідомляє:

ГАНС:
Мої зусилля зондувати
Систему S – пусті, пусті.
Не діє наш сигнал на запит;
Посилка в першому куті.
Не відбиваються cигнали –
Якась потвора поглина.
Мені здається, не чекали:
Той світ – чужа речовина.

МАЙКЕЛЬСОН:
Анігіляція... Можливо... 
І та система – антисвіт.

ДМИТРО:
От і зустріли диво з дива ...

КЛАРК:
Як зберегти нам Зореліт?..
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(І знову рада. Дорога кожна хвилина. Коли 
Зореліт увійде у повне поле «Золотої зорі» і планет, 
і коли та система антиречовина, то, зустрівшись із 
речовиною, відбудеться вибух гігантської сили, що 
дорівнює мільйонам надпотужних водневих бомб, 
тобто відбудеться реакція анігіляції.

Мандрівники не готові були до такої зустрічі… 
З антиречовиною справи  вони не мали і зустріч з нею 
загрожує катастрофою.

Але це була чудова нагода провести дослідження 
антиречовини.

Земляни вирішують провести наукові дослідження 
загадкової зоряної системи).

КЛАРК:
Виходим на свою орбіту
В строю віддалених планет.

ДМИТРО:
Вивчаєм поле Антисвіту.

КЛАРК:
Запустим декілька ракет.
А що відбудеться – загадка...

ДМИТРО:
Як діє та речовина?
І чому хвилі, немов пастка,
Планета третя поглина.
Чому зоря – як не всі зорі
На диво – зовсім золота?
Про що трикутник нам говорить
І що за знаки миготять?
Пізнань, звичайно, наших мало;
Тут інша фізика мабуть?
Як пробиваються сигнали?
Не можу я ніяк збагнуть... 
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(Зореліт увійшов в поле тяжіння загадкової 
«Золотої зорі».

Ставши штучним супутником в ряді інших 
планет, притих і просто рухався по своїй орбіті.

Оскільки, як система «Золотої зорі» по своїй 
фізичній суті складається з антиречовини, ученим 
випала нагода провести первинні дослідження процесу 
анігіляції – взаємодії антиречовини з речовиною.

Не зайве нагадати, що відразу ж мандрівники 
«довели», тобто підтвердили – антиречовина, як 
і речовина, мають властивість «тяжіння», мають 
масу – основну властивість матеріального світу.

Все інше витікає з цього основного визначення).

МАЙКЕЛЬСОН:
Тяжіння – це властивість тіла.
Без нього тіла не бува.

ДМИТРО:
Ця аксіома зрозуміла,
Вона для світу не нова.

МАЙКЕЛЬСОН:
Але «той світ», як фантазують,
Його властивість «навпаки»;
І він, як бачите, існує,
Мої шановні земляки.
Новітні обрії в пізнанні,
Та цим загубим зореліт.

ДМИТРО:
Тепер ми у складному стані;
Як повернутись в рідний світ?

КЛАРК:
Анігіляція... Вже діє.
Тече матерія від нас.
Чи звідсіль вирватись зумієм?
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Чи маємо якийсь ми шанс?
Авт.:
Уже на третій день польоту
Гарячим став гравітоплав.
Дарма, що космос... Все напроти;
Хоч зореліт – це чудо-спав.

МАЙКЕЛЬСОН:
Колеги! В чім тут справа:
До них тече речовина.

КЛАРК:
Анігіляція... Дістала...

ДМИТРО:
З’їдає нас.

МАЙКЕЛЬСОН:
І з’їсть вона...

ДМИТРО:
Значна тут відстань...

КЛАРК:
П’ять*.

ДМИТРО:
А діє...
Анігілює корабель.

МАЙКЕЛЬСОН:
Ми терміново мусим діять,
Шукати сонячних земель...

КЛАРК:
А як нам вийти з поля цього?
Куди тримать орієнтир?

МАЙКЕЛЬСОН:

* Астрономічних одиниць.
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Не бачу поруч я нічого;
Не «чую» дії «чорних» дір.

КЛАРК:
У нас одна лише надія:
Включить в рефлектор «Позитрон»*.
Так, відштовхнувшись, ми зумієм
Здолати «золотий полон».
Авт:
Далекі мандри. І Світи незнані.
Мільярди зір і нескінченний час.
І ось вони, засмучені земляни,
Зібрали раду, знать, останній раз.
Можливо, проковтне планета,
Безславно скінчиться політ.
Природи нерозгадані секрети.
Земля не стріне іхній Зореліт.
З небесних далей вісточки не буде.
Земля даремно «слухає» ефір...
І безпорадно б’ється серце в грудях.
У всім безвихідь бачить командир.

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Вибухне у просторі Космічнім,
Згине геть гігантський Зореліт;
Лише сяйво, як вінець трагічний,
Повідомить загадковий світ;
Інші зорі і світи незнані.
Зрештою розтануть хвилі злі.
Їх безодня всмокче... Океани
Всмоктують так в бурю кораблі.
Ще мільярди літ цей Всесвіт кине.
Інші дива з’являться – прийдуть.
Нас уже не буде – людство згине,
Згине Сонце, як зоря, мабуть.
Та в безмежний Всесвіт прийде нова

* Генератор позитронів
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Іскорка життя – живої плоті;
Як дарунок прийде «розум» знову,
Але це «можливо» буде потім.
Там трильйони зір – світів без ліку,
В кожного своє ломке життя.
Родиться, росте, вмирає з віком
І йому немає вороття...
Ким такі встановлено закони?
Конституція для Всесвіту одна!
Творчість, руйнування – ось канони,
Наче діють Бог і Сатана.
Але там в безмежній далі Світу
Голуба планета ще жива.
Ми живі, її блудливі діти,
Кожного вона не забува...

.........
Шукати вихід. Він для них останній...
Вони живі. Ще Зореліт живий,
Та швидко тане в сірім океані;
Його з’їдає привид золотий.

.........
ДМИТРО (ДУМАЄ):

«Розтане» з часом зореліт
І ми, мурашки, зникнем тоже.
Як повідомить Земний світ?
І що нам в цьому допоможе?...

Астронавти виконують переоснащення рушійної 
установки Зорельоту:

Генератор фотонів підключено до випромінювача-
рефлектора.

За розрахунками Центру управління при 
максимальній потужності генератора Зореліт 
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може розвинути тягу достатню для здолання 
гравітаційного поля « Золотої зорі» та її планет.

ДМИТРО (ДО КЛАРКА):
Потужності лише б хватило,
Ми відштовхнемось, мов веслом...
Залишимо чуже світило.

КЛАРК (СМІЄТЬСЯ):
Вже бачу, як нам повезло...
Я думаю, пошлем ракету –
«Дарунок» на планету три;
Яку нам відповідь планета
дасть незабаром.?..

ДМИТРО:
Повтори?.. 

КЛАРК: 
Ракету значної потужності відправити 

на загадкову планету «Три».
При зустрічі ракети з планетою 

відбудеться реакція анігіляції – вибух 
катастрофічної сили, що дорівнює мільйону 
водневих бомб. Коли там існує цивілізація ( а це 
підтверджують загадкові невідомі сигнали), 
вона, безперечно, загине. Між астронавтів 
борються дві протилежні концепції: робити 
експеримент – не робити експеримент).

ДМИТРО:
Життя там є... Вони загинуть.
Їм «катастрофа» назавжди.

ДІК:
Нам що до того. Ми повинні
Іти до власної мети.
Бо Всесвіт – вічна катастрофа;
Вмирають, родяться Світи.
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А ця планета – крапля, кроха;
Мораль потрібно відмести.

ДМИТРО:
А нам би так.: Земля зникає...
Гігантський вибух там. А ми 
В безмежнім Всесвіті блукаєм,
Шукаєм зустрічі з людьми.
Цього не зробим... Протестую...
Ми ж « Homo Sapiens « таки,
Давайте краще обмізкуєм,
Як діять далі, земляки...
(Ось Зореліт переоснащено. Рушійна 
установка діє).

ДМИТРО:
«Включить рефлектор« ...Почекали
(Відчули – трясся Зореліт).

ДМИТРО:
«На всю потужність!»

МАЙКЕЛЬСОН: 
Чудо сталось.

ДМИТРО:
Прощай загадка – Антисвіт.

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Колись прийдуть, можливо, люди
У загадкові ці світи,
Коли вже нас давно не буде,
Зуміють шлях наш віднайти...
По зорям цим, що блиском мирним
Нас супроводили в путі.
Де ми шукали «щось» настирно,
Були в безвихіднім куті...
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..........
В пізнанні Всесвіту земляни
На крок просунулись вперед.
Без меж космічні океани
Їх віддаляють від планет,
Що Сонце гріє...Там планета –
Їх рідна матінка – Земля.
І ждуть вони того моменту,
Коли зійдуть із корабля...
Зустріне їх Земля казкова,
Планети рідної блакить.
І буде поле в квітах знову – 
Роса срібляста заблищить. 

КИЇВ – БУДИЩЕ, 1971 – 1995РР.

ПОТАП НЕЧУХРАНИЙ
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ГОЛУБА ПЛАНЕТА

ДРУГА ЧАСТИНА

 

Повернення

Міжзоряний корабель землян, здолавши 
гравітаційне поле зорі антисвіту, виходять 
у вільний простір Всесвіту. Рада екіпажу 
погодила, що зворотній до Землі маршрут 
вони вибирають інший. Долати гігантську 
туманність, в якій ледь не загинули, було б 
не розумно. Отже, було прийнято рішення 
обійти туманність.

Праворуч на маршруті зорі 
Стрічають знову зореліт.
Засіяне зірками море –
Чужий і невідомий світ.

Туманність зліва – пляма дика
Стоїть завісою без меж
Внизу і зверху – зір без ліку
І попереду зорі теж...

У цім безмежнім океані
Зірок, туманностей німих
Пливе краплина в живім стані –
Творіння розуму земних.

Людина вічність розбудила
І на безмежність посягла.
Величність Розум дав їй силу,
Гаряче серце ціль дала...
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КЛАРК:
Туманність обійти непросто.
Протяжність невідома нам.

ТКАЧУК:
Ми будем зондувати простір,
Задієм декілька програм.

Дорога ця нам невідома.
Гадати тяжко, що нас жде.

КЛАРК:
Відомо – летимо додому,
Коли нас щось не підведе…
(Входить Майкельсон):

МАЙКЕЛЬСОН:
Туманність зліва – в стороні,
Велика відстань – до порядку*,
Але там бачимо вогні –
Для нас це не проста загадка.

Туманність. Центр. І там «горить«.
Усе це видно в телескопі,
А ми могли там буть в цю мить.
Але тепер на серці спокій.

Тепер дивіться диво з див,
Як твориться зоря новітня.
А ми повзли через цей «дим».
Ми стали свідками творіння

ДМИТРО:
Могли ми бути нині там –
Були б не зайвим матер’ялом...

КЛАРК:
Моліться зоряним богам,
Що нам це «щастя» не дісталось...
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ДМИТРО:
Але ми маєм ще й везіння:
Побачити таку картину,
Це нагорода за терпіння –
Це ж Всесвіт «народив дитину…»

Для нас зоря родилась нова,
Для Всесвіту – єдина мить.
Бува це рідко й випадково
На протязі тисячоліть.

(Мандрівники ведуть зйомки процесу 
творення нового космічного об’єкту, 
ведуть вимірювання електромагнітних та 
гравітаційних полів). 

Заходить Ганс і повідомляє:

ГАНС:
На приладах стрибають дані,
Поля замірять неможливо.
Суцільно мерехтять екрани,
Процеси йдуть якісь бурхливі...
На всіх частотах лиш завади,
Зв’язок на кораблі не діє.
І я звертаюсь до громади:
Хто в цім щось, може, розуміє ?

МАЙКЕЛЬСОН:
Іде процес зоретворіння –
З туманності зоря родилась.
Іде процес такого рівня,
Що нам ніколи б не приснилось.

Фотометричні дані бачим.
Термічний синтез – йде процес… 
Радіаційний фон – задача,
Його аналіз над усе.
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ДМИТРО:
Нам невідомо, як «наднова»
Найближчим часом буде «жить»...

КЛАРК:
Панове, лишим ці розмови.
Ми тепер мусим щось робить.

Рахую – різко підем вправо,
Десь градусів на сорок п’ять,
І цей туманний світ оставим.
Навіщо нам ризикувать.
Так, ми відійдемо від курсу,
Так, ми загубим кілька днів.
Я певен – діяти так мусим.
Переконати вас зумів?

Надалі – повернем ліворуч
І перетнем старий маршрут;
Туманність – це нам справжній ворог,
Отож позбудьмось її пут...
Дмитро:
Нам шлях коротший та безпечний
Потрібно швидко вибирать.
Старий маршрут, скажу, приречений,
Не станем... до уваги брать.

Туманність обійдемо знизу –
Яка там в неї «глибина»...
І тут, без сумніву, є ризик,
І тут комусь буде вина.

МАЙКЕЛЬСОН:
Туманність вибухнути може,
В «програмі» час у неї свій.
Нам залишатися негоже
В цій ситуації складній.
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(Астронавти вирішують: зореліт міняє курс в обхід 
туманності »знизу» і вирівнює трасу з переходом на 
маршрут до Сонячної системи, розрахувавши трасу, 
зореліт переводять в напрямку Сонячної системи).

Тепер «вгорі» тягнулась пляма
Туманом сивим вдалині,
Де в центрі – видимі вогні,
Мов сонце в хмарах – панорама.

А в інших напрямках – лиш зорі
Безмежний світ світил німих...
І зореліт немов притих,
І плив у нескінченнім морі.

Нові світи »внизу» відкрились,
Ще невідомі для землян,
Сузір’їв – цілий океан,
Що астронавтам і не снились...

Зірок багато, та далеко
До кожної із них дійти.
Немов хизуються світи:
Спіймайте в небесах лелеку ...

Та от по курсу зорельоту,
Що пропливав в останні дні
Зустріли перші позивні:
Якась зоря пливла навпроти.

Із кожним днем вона зростала.
Була, мов світло ліхтаря.
А тепер видно, що зоря
І астронавтів чарувала.
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Обсерваторія. Земляни
Ведуть за зіркою контроль.
Чи звідти не пришлють пароль
Якісь істоти... Тільки ж рано...

Ще відстань – тищі «одиниць»,
Щоб бачити якісь об’єкти;
Хоч там, напевно, є планети;
Шановний Гансе, подивись...

(Майкельсон пропонує Гансу спостерігати 
у телескопі зорю)

ГАНС:
Ця зірка сонячного типу,
(У ваговій величині),
А поруч – крапельки ясні,
Немов конфеті хтось розсипав.

ДМИТРО:
Фіксуй положення краплин;
Зіставим їх через годину.
Наскільки зміниться картина –
Ми упізнаєм їхній плин.

МАЙКЕЛЬСОН:
Години мало. Більше взять;
Точніше буде результат.
(Без вкладення значних затрат)
Їх рух ми зможем розпізнать.

А зореліт крізь простір нісся.
Години потяглись в чеканні.
В цім донкіхотівськім змаганні,
Що їх чекає через місяць?
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ДМИТРО (ДУМАЄ):
Коли там дійсно є планети
І, може, схожі до земних,
А ми дістанемось до них,
То зупинилися б нарешті...

А може, там моря та гори,
Бурхливі ріки та ліси;
Нам невідомої краси
Там небо голубе, прозоре...

Планети рідної подоба,
Що загубилась десь далеко.
А може, там шаленна спека,
Що спалить нас при першій спробі...

(Пройшов тиждень. Роздуми Дмитра 
порушив радісний голос Майкельсона)

МАЙКЕЛЬСОН:
Ми маєм зміщення значні
Окремих крапельок-планет,
Які продовжують свій лет
На тій чи іншій стороні.

ДМИТРО:
Рух корабля помилку вносить?

МАЙКЕЛЬСОН:
Та нею нехтувати можна.
Нам видно, що планета кожна
Змістилася наглядно досить.

Окрема «Сонячна система» –
Набір супутників-планет –
Зібрались в зоряний квартет 
Та грають на космічну тему.
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На зорельоті все готово
Зустріти вибрану планету.
Чекають всі цього моменту,
Як їхнього життя обнову.
 

(Рада екіпажу зорельоту вирішує: вибравши одну з 
найпривабливіших  планет зоряної системи, зореліт, 
погасивши швидкість, виходить на вибрану орбіту 
навколо зорі, яка буде паралельною орбіті планети 
з відстанню двісті-триста кілометрів. Швидкість 
зорельоту буде дорівнювати орбітальній швидкості 
планети. Зважаючи на обертальний рух планети 
навколо своєї осі (коли цей рух існує), учені зможуть 
зондувати поверхність планети в значному поясі по 
широті і повністю – по довготі. Спочатку проведуть 
зондування поверхні планети для отримання 
первинних даних; після цього земляни готують 
експедицію малого корабля для посадки на поверхню 
планети.

Зореліт буде супроводити планету, і для планетної 
експедиції буде виходити із-за горизонту, досягати 
зеніту і заходити за горизонт. Зв’язок зорельоту 
з посадочним модулем буде зумовлений обертальним 
рухом планети).

ДМИТРО (ДУМАЄ):

Вже нове сонце виросло он як.
Тепер нас тягне, мов магніт;
Це наша ціль і наш маяк,
Це нам ворота в інший світ.

Пізнать не удалось нам Антисвіт.
Природою закритий путь туди.
На щастя, зберегли ми зореліт,
Не сталося страшенної біди.
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А ця зоря на сонце наше схожа,
І доля нам пошле удачу
І вибрати планету допоможе,
І допоможе інший світ побачить.

КЛАРК (ДО ТКАЧУКА):
Нам льоту до зорі десь місяць,
Гасити швидкість – половина.

ТКАЧУК:
Пока тримати будем двісті,
Ще раз оцінемо картину...

МАЙКЕЛЬСОН:
Планету вибрати важливо;
Яка в планети атмосфера
І склад її. А особливо
Поверхню оцінити в міру;

Чи радіація можливість
Дасть на планету стати,
Що за планета. І важливо
«Хто» нас, землян, буде встрічати...

ДМИТРО:
Це вже фантазія, шановний,
І вірогідність – нульова...

МАЙКЕЛЬСОН:
Ми ж дієм по програмі повній
На всі випадки – всяк бува...

Ми, астрономи, вірим в казку,
Ми Всесвіт маєм в голові.
Ми не плануємо поразки,
У нас масштаби – світові.

І кожна дія – на майбутнє,
Хоч не тепер, може, колись
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Ми завжди й скрізь будем присутні,
На це я так би подививсь.

Ми візуально все побачим
З близкої відстані, панове.
Тож основна у нас задача –
Гасити швидкість поступово...

І плавно вийти на на орбіту
Для нас цікавої планети;
Це ми робили в Антисвіті.
Такі ж були експерименти.

Планету будем зондувати
Спочатку, ясно, з висоти,
Оціним певні результати –
Отак себе будем вести... 

.........
Не блиск далекої зорі,
Що справжнє світло дарувала.
Вони уже біля воріт
Ідуть з опущеним забралом.

Яка в них доля відтепер?
І як складеться ця затія?
І кожний з них немов завмер:
Як же відбудуться події?.. 

А «Сонце» все ясніш світило,
В ілюмінатор промінь ліг
І набирав ще більше сили,
Людські вагання переміг.

На телескопі, в полі зору
З’явилось п’ять планет німих.
Вже астронавти ведуть спори:
Яку їм вибрати із них?
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Це перший погляд. Перші дані.
Ще час на роздуми в них є: 
Вони в безмежнім океані.
Тут кожний бачить щось своє...

МАЙКЕЛЬСОН (ДИВЛЯЧИСЬ У ТЕЛЕСКОП):
Мені подобається друга.
І відстань десь на рівні нас*

Звичайно, це оцінка груба.

ДМИТРО:
Що скажете відносно мас
Планет, що чітко бачим ?

МАЙКЕЛСОН:
Питання зовсім не просте;
Таку поставлено задачу...

ДМИТРО:
Я думаю тепер про те.
Нарешті інший світ побачим.
Нам гравітація важлива:
Коли посадим апарат,
Чи відірватися можливо –
Тяжіння – зможем подолать;
Чи не роздавить нас тяжіння?
Чи модуль нас не підведе?
Чи маєм навики й уміння?
Чи маєм рішення тверде?

МАЙКЕЛЬСОН:
На диво, як Земля вона:
Блакитні атмосфери барви,
Зворотна – темна сторона –
Тож, вигляд у планети гарний.

* Землі
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Коли зрівняємося з нею
У паралельному польоті,
Обстежим пильно нашу «Фею»,
Ми все оціним – за і проти.

ДМИТРО:
Там атмосфера кисень має –
По кольору це майже бачу.
Коли є кисень, то й вода є...

МАЙКЕЛЬСОН:
Який Ви, Дмитре, нетерплячий.

Нам зондування дасть можливість
Побачить все, що на планеті.
Це для пізнання нам важливо
І для приземлення, нарешті...

Коли там кисень і вода,
Температура, тиск у межах,
Тоді, панове, не біда –
Життя можливе без обмежень...

(Зореліт зближається з планетою, швидкість 
зорельоту зрівнюється з орбітальною швидкістю 
планети. Траєкторія зорельоту стає паралельною 
орбітальній траєкторії планети. Сонце постійно 
освітлює правий бік зорельоту. Зореліт завис над 
планетою. Екіпаж готується до зондування невідомої 
планети, названої астронавтами «Фея»; бачить 
затягнуту голубим маревом і білими завитками 
атмосферу планети)

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Яка красива наша Фея
У біло-голубій фаті
І ми лаштуємось до неї,
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І плетемось десь у хвості.
На «Сонці» світиться вуаль,
Що ніжно Фею оповила,
А далі – потемнілі крила,
Немов прихована печаль.

КЛАРК:
Наш зореліт завис на трасі.
Маневрування зайві нині.

ДМИТРО (МАЙКЕЛЬСОНУ):
Готуйте, сер, в такому разі
Прямі обстеження поверхні.

МАЙКЕЛЬСОН ( ДО ДМИТРА):
Ці триста миль, а видно все,
По-перше, кисню тут доволі,
Та маєм справу з вуглецем,
Якого є в незначній долі;

Тверда поверхня. Є й рідка,
Показує нам прилад воду.

КЛАРК (ГЛУЗУЄ):
Напевно, десь тече ріка,
І Майкельсон шукає броду...

МАЙКЕЛЬСОН:
Тепер я бачу гори, гори,
Димлять вулкани на планеті;
А от вода, напевно, море
І океан води, нарешті

ДМИТРО:
Яке прискорення, шановний,
Там, унизу, біля поверхні?

МАЙКЕЛЬСОН:
Майже земне. Тільки неповне.
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ДМИТРО:
А що показує нам термо?

МАЙКЕЛЬСОН:
На світлій стороні – за триста,
Точніше, десь триста п’ятнадцять:*

На темній буде значно нижча,
Це можем тільки догадаться...

Відносно маси – небагато
Різниться від Землі вона –
Відсотків тридцять будем мати –
Моя оцінка проміжна.

Середня відстань до світила –
Здається, більша, ніж Земна;
Її приблизно оцінили –
Десь до двохсот** лежить вона

Орбіта Феї круг світила,
Як нині видно, – кругова...
Планети інші – не відхилять;
Їх дія зовсім не вплива.

І обертається планета,
Період менший від Землі*** 
Магнітне поле-експерименти
Дають нам значення малі. 

Як радіація? Що маєм?

МАЙКЕЛЬСОН:
Світило класу як G2 –
Як наше Сонце зігріває,
Але тут всякого бува...

* 315 К
** 200 млн км. 
*** 19,9 год\доб
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Магнітосфера на планеті
Слабіша нашої броні;
Тут більша відстань. І нарешті
Чи захища цей шар, чи ні?

У нас, на тілі зорельоту,
На світлій – денній стороні –
Ця цифра, дивно, неістотна,
Ми маєм рівні незначні*.

На грунті Феї, я гадаю,
Вона мала. Шар в триста миль
Її надійно захищає.
Це ми здолаєм без зусиль.

І на поверхні це провірим.
Нас там скафандри захистять...

ДМИТРО (ДО КЛАРКА):
На перший раз йому повірим?
Кларк (невпевнено):
Що тут сказать...

Планета ця – дарунок долі.
Серед мільярдів – лиш одна
Знайдеться у всесвітнім полі;
Ми будем все робить сповна,
Щоб дослідити милу Фею,
Пізнать цей невідомий світ;
Звідсіль почнеться епопея,
Якій тривати тищі літ...

* 30 – 40 мкр/г
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НА ПЛАНЕТІ ФЕЯ 

Після повної підготовки і стерилізації від зорельоту 
відділяється міжпланетний космічний корабель 
невеликіх розмірів. Його завданням є м’яка посадка 
на поверхню планети, її дослідження та повернення 
на зореліт. В екіпаж посадочного корабля увійшли: 
Майкельсон, Ганс та Ткачук. Виконавши всі маневри, 
екіпаж приземляє малий корабель на поверхню 
планети. Ось корабель стоїть на твердій поверхні на 
березі безмежної «водойми» з коричневою рідиною.

Незвичайне перше відчуття не то страху, не то 
безвиході, не то байдужості  охопило астронавтів… 

Тяжко зорієнтуватись, дивлячись в ілюмінатор, 
що де. Звичайно, все це роблять по «Сонцю». Над усе, 
їм потрібно заспокоїтись.

Навколо освітлено «Сонцем».
Це перша феянська хвилина.
Дмитро вигляда у віконце,
Неначе маленька дитина.

Так боязко, тихо, неначе
Ховається інших очей.
Боїться не те щось побачить,
Що схоплять його за плече.

Що зараз обсядуть весь модуль
Створіння якісь неземні,
Нароблять великої шкоди,
Затоплять в феянськім багні. 

Чи встигнуть звідсіль відірватись?
Яку їм загрозу чекать?
Чи ж варто отак хвилюватись?
Ще ж доля у власних руках...
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Себе заспокоює мало:
Якісь неземні відчуття.
Йому якусь мить показалось,
Що це вже кінець їх життя...

Неначе хапають за шию,
За спиною держать ножа;
У грудях все страхами виє...
Так встріла планета чужа.

Це лиш відчуття. Є природа,
Є фізика. Розум... і ще
Є друзі, які у негоду
Підставлять, як завжди, плече.

І от, відкриваючи очі,
Що вперше побачили тут:
Туман і освітлену площу,
Де дивні корали цвітуть...

ДМИТРО (ДУМАЄ ): 

Чужа планета і якісь вагання,
Неспокій в серці і душа тремтить.
Невже кінець? Невже це час останній?
Чи зможемо усе переломить?

За кілька хвиль ми стали ненормальні.
Змінилось мислення. І психіка смішна.
На нас щось вплинуло глобально,
Неначе править нами сатана...

МАЙКЕЛЬСОН:
Дмитро, пробач... Це все якісь дурниці.
Думки нікчемні в голові пливуть.
А мені може щось нелюдське сниться,
Якісь видіння – просто каламуть.
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З того моменту, як ми «приземлились»,
У мене помутніло в голові,
Немов потусторонні сили,
Чи, може, діють сили польові,

Яких ми навіть і не знаєм;
Полів, ще не відомих нам...
(Втрачає свідомість, не то заснув; в 
полусонному стані щось бурмотить).

Попали ми до пекла, не до раю...
Не підкоряємось богам...

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Все складно, смішно – нелогічно.
Це ж за бронею модуля лише,
А на поверхні – нам кінець... трагічний,
Ми зникнемо як люди – от і все...

ГАНС (БІЛЯ ЕКРАНУ МОНІТОРА):
Я бачу на екрані знаки дивні.
Це, певно, позивні отих істот,
Що тут існують. Ми їм примітивні,
Знать, вищий розум має цей «народ».

В ілюмінатор їх зовсім не видно.
Це невидимки – привиди якісь;
Маскуються. Ведуть себе так дивно:
Властива цим істотам злість.

Їх і не видно. Психіку так гнітять.
Проникли в мозок роблять з нами все:

ДО ГАНСА (ВГОЛОС) :
Зв’язатись з Кларком, пока на цьому світі.
Скажи, що мук таких ми не знесем...
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ГАНС:
Ми включим музику щосили. Симфонічну.
Яка реакція відбудеться чи ні?

ДМИТРО:
Зіграють музику, швидше за все, трагічну
У цій невидимій війні.

(Ганс включає музику Еміля Сенсанса. 
Відразу, майже миттєво, зникає вплив 
психологічного тиску на астронавтів з боку 
невидимих істот, що, мабуть, мешкають на 
цій планеті)

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Як Ганс дізнавсь, чого вони хотіли?
Реакція миттєва. Дивина...
Тепер до нас вернулись знову сили 
Але з’явилася у мене сивина…

АВТ.:
Та музика зависла над планетою;
Сенсанс втішав і вгамував істот
Якимись дивовижними секретами.
Усі мовчали, всі прикрили рот.

Ніхто не знав, як підуть справи далі,
Як довго пауза триватиме оця.
Вони про «них» нічого не дізнались,
Чекали невідомого кінця

Чи то початку. Раптом на екрані
З’явилися зображення якісь.
Значки-гачки ніким раніш не знані – 
Там зашифрована нам не відома вість...
 
Значки мінялись. Потім повторялись,
Ось з’явиться зображення якесь, –
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Гадали. Що ж це за сигнали?
Але для них це був уже прогрес.

ГАНС:
Значки ці – клинопис, клянуся Богу;
В енциклопедії подібне зустрічав 
Так, база даних, ввімкнемо підмогу...
 
(Включає бортовий компютер. Ось 
Межиріччя, шумери, ось клинопис.
Порівнюють значки. Дивина. Багато 
схожих значків, але попадаються і такі. 
Астронавти приголомшені, не вірять своїм 
очам)
 

ГАНС:
Ніхто такого не чекав...
 

(Ганс вимикає музику, запанувала тиша. На екрані 
знову з’являються рядки клинопису і раптом на весь 
екран постало зображення шумерського бога Енліля. 
Всі принишкли і чекали... Зображення бога завмерло 
на екрані. Це була майже пряма відповідь про єдність 
шумерської цивілізації і мешканців цієї планети).

ДМИТРО:
Нам заспокоїтись потрібно,
Щоб рішення прийнять тепер,
Коли з побаченого видно,
Що це стосується шумер.

Що ця планета має душу
І навіть бога від землян.
А може, бог на Землю нашу
Прибув від інопланетян?..
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Так чи інакше – ця планета
Давно пов’язана з людьми.
А нам дісталось – ці секрети
Повинні розгадати ми...

(Зореліт із радіотіні виходить на зв’язок 
з модулем)

КЛАРК:
Я радий чути вас живими.
Отож, панове, говоріть.

ДМИТРО:
Ми тут спілкуємося з «ними « 
На відстані тисячоліть.

(Дмитро розповідає Кларку про ситуацію, 
що склалася, передає відеозображення 
клинопису на борт зорельоту)
 

КЛАРК:
З чого почать – вам краще знать.
Не переходьте певних меж,
Щоб зайвих дров не наламать,
Яких потому не збереш.

Факт – нас ще більше пов’язало
Цим загадковим тягарем...
А сам клинопис досконало
На зорельоті розберем... 
 

(Зробивши вимірювання параметрів та складу 
довкілля, астронавти вирішують спробувати 
вихід на поверхню планети в скафандрах, з повною 
автономією життезабезпечення, теле-радіозв’язку, 
з модулем та базою.
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Вихід будуть здійснювати Ткачук та Майкельсон. 
Ганс залишається на модулі для підтримки зв’язку 
з модулем та  базою. На випадок непередбачених 
обставин, Ганс чекає повернення мандрівників і в 
разі загрози їх життю стартує з поверхні планети, 
відшукує зореліт, стикується з ним. Виконавши 
всі етапи підготовки, астронавти через спецшлюз 
ступають на поверхню планети Фея)

МАЙКЕЛЬСОН ( ДУМАЄ):
Для мене – це святий момент
(Як астронома) – невимовне щастя –
добратись до чужих планет
І по поверхні прогуляться...

Колись, давно, ще був студент,
Я рахував далекі зорі;
Тепер такий експеримент
Відбувсь в космічному просторі.

Для Всесвіту планета Фея –
Маленька крихітка на ниві;
Уже ступаєм ми на неї –
Безмежно я такий щасливий.

Як це на Землю передати?
Бо ж невідома доля наша.
Земляни все повинні знати...
Як бути нам? Ніхто не скаже...

АВТ.
Отак у роздумах земляни
Ступили на чужу планету,
І перше рішення – оглянуть
Місцезнаходження ракети...



234

...Піско-подібний сірий грунт,
Рослинність – водорості наче,
Немов тисячоногий спрут
Переплелися, бачать.

А далі – все, що бачить око:
Рівнина моря – рідина –
Гойдає хвилі невисокі;
Яка ж то в нім речовина?

І протилежний бік – рівнина,
Повзучі водорості вкрили;
За горизонт – інша картина:
Здіймаються гористі схили.

А небо – голубе, безтіле;
Не видно жодної хмаринки.
І сонце звисло – біле, біле,
І світить, мов крізь павутину.

Все диковинне в чужім світі 
І ні на що не схоже.
Ось незвичайні квіти
Стоять, немов вельможі.

Геть темна смужка небосхилу
Переросла в могутню хмару.
У неї відчувалась сила,
Що ось-ось завдасть удару.

Тож астронавти зрозуміли:
Мерщій до модуля побігли,
Щоб чорна хмара не накрила
І слава Богу ледве встигли.
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Навколо простір мряка вкрила,
Шалений вихор заревів,
Мов тисячі вовків завило,
На когось виливало гнів…

Здригався модуль від ударів,
Здавалось, їх у море скине.
Кінець настане цим кошмарам;
Чи хвилі моря на них ринуть...

Стихія довго не вщухала;
Отак тривало аж до ночі...
Та от, нарешті, тихо стало
І темнота колола очі.
Зв’язок включили астронавти,
Але мовчала їхня база;
Тож доведеться дня чекати
Зв’язку не буде цього разу.***

Комп’ютер «бачить« телепростір.
Ось знову знаки на екрані.
З’явились раптом дивні «гості»
І вигляд у яких прадавній.

ДМИТРО (ДУМАЄ):

Фігури дивні – «живі люди«...
Це віртуальний світ неначе.
До нас звертатись, може, будуть,
Вони, без сумніву, нас бачать,

Думки читають, душу нашу –
Ефект для смертних – невідомий.
Існують скрізь. А що це значить:
Вони присутні в нашім домі* . * модулі.
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Я майже впевнений в прогнозі,
І їх присутність відчуваю;
Нам не несуть вони загрози.
Вони нас знають чи вивчають.

Голографічна в них основа,
Але жива. І мислить вміє;
Вони читають всяке слово
І навіть думку розуміють.

Вони у просторі планети,
У вигляді живого поля
Існують дивно. Як агенти
Нас навіщають. Іхня доля –

Це вічний скин. І повна воля
В безмежнім Всесвіті. І дивно,
Що тут вони, на цій планеті
Існують, ні, живуть активно,
Перебуваючи в безсмерті.

Як діалог почати з ними,
З людьми, насправді неживими.
Хоч це не вірно. Вони в тілі,
І разом з тим, вони безтілі.

Це еманація живого,
Це – мов душа їхня від Бога.
І який Бог їх окриляє?
І хто над ними владу має?

Але душа людини вільна
Чи вона в тілі, чи безтільна...

Отак замкнулось знову коло – 
Нема кінця йому ніколи… 
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Але ми вихід мусим мати,
Свої підходи поміняти;
Про себе відати повинні,
Що ми не роботи старинні;
Що ми, як люди, душу маєм
І їх як земляків вітаєм.

МАЙКЕЛЬСОН (ВГОЛОС):
Почувши музику, вони 
Десь підозріло зникли.
Чи то є визнання вини?
Чи то до нас привикли?

ГАНС:
Дивіться, появилось це –
Значки шумерські знову.
І справді, в них людське лице;
Почути ще б їх мову?..

А показати фільми їм,
З якої ми планети;
І що Земля – наш спільний дім,
Відкрити ці «секрети.»

Старинні Межиріччя види,
Єгипет – велич пірамід,
Ослів, овець... на видик
Це показать як слід...

Довести їм, що ми земляни,
Що ми вивчаєм інший світ;
Що воювать – не наші плани;
Що представляєм людський рід;

Що на Землі епохи цілі
Пройшли. Змінилось все.
Та залишились люди в «тілі» 
І не змінилось їх лице...
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(Ганс підбирає відеофільми із життя Передньої 
Азії, Межиріччя, Єгипту, Греції – каравани верблюдів, 
отари овець, старовинні види місцевості – піраміди 
Єгипту, грецькі міста, європейські міста епохи 
Відродження.

Ось телеекран приставляють до ілюмінатора 
модуля. Включають...

На моніторі дивляться простір навколо модуля… 
І що вони бачать: навколо модуля зібралася юрба 
безтілесних людських створінь.

Вони з великою увагою дивляться запропоновані 
відеофільми.

Для астронавтів це вже був великий успіх. 
Обличчя деяких створінь нагадували образи відомих 
історичних персон планети Земля)

МАЙКЕЛЬСОН (ВГОЛОС):
Клянусь собою – але це Ньютон,
А поруч – то вже Кеплер справді.
За ними, видно, сам Наполеон;
Здивовано поглянув Клавдій.

Ось Петро І і царі Русі;
От сам Філіп із сином Олександром;
І Юлій Цезарь, як усі,
Дивились відео так радо.

Це диво їм показував екран
Простих людей та історичних;
Це дух померлих в різний час землян,
Що тут зібралися навічно...

Це дух віків, що випав у криштали
І зберігався до приходу нас.
Але тепер про нього ми дізнались,
Як про прихований алмаз. 
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НЕЗВИЧАЙНА ЗУСТРІЧ

Астронавти зрозуміли, що ця планета являється 
оселею, в якій існує життя душ померлих людей на 
планеті Земля. Ще не відомо астронавтам, як ці душі 
переселились і чому вони вибрали саме цю планету. 
І чому так трапилось, що вони, астронавти, ще живі 
люди, земляни в безмежнім Всесвіті, з мільяр – дами 
зірок та планет, потрапили саме на цю загадкову 
планету, яку нарекли Фея? Астронавти всі свої 
зусилля направили на пошук можливостей вести діалог 
з «людськими душами» – жителями цієї планети – 
не відомими їм полями енергії та інформації, що 
зберігала форму та інтелект особи, тобто, померлої 
людини. Цікаво було б знати, як ці душі спілкуються 
між собою і наскільки можливе спілкування між 
живими людми і «душами» – мешканцями Феї...

... Раптом по екрану побігли хвилі, зникли обриси 
«душ». На весь екран постав образ благородної 
«особи» невимовно строгої красивості і доброти, яка 
світилася в її очах. Темне, з легкими хвилями волосся 
спадало на плечі. Високе чоло, красиві чорні брови, 
невеличка борідка та вуса, пронизливий прямий 
погляд робили цю, «особу» і духовною, і красивою.

ДМИТРО (ДУМАЄ):
У цій особі – велич і краса,
Душа у ній – безмежної любові,
А очі голубі, мов небеса;
Лоб прикрашають чорні брови.

Зібравши волю, як завжди,
Він пересилив хвилювання –
Це образ вічний і святий,
Для них – це справді привітання...
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Під шкірою пробіг мороз.
Чому – не тяжко зрозуміти:
Дмитро збагнув – так це ж Христос;
Ото ж і він у цьому світі...

І він свій погляд перевів
На тих людей, що були поруч
І кожний з них це розумів
Все те, що відбулося впору…

І кожний розумів, що ця
Планета – дім для людських душ,
Де кожний мав своє лице,
Кожний був тут вічно сущ...

ГАНС (ДО ВСІХ):
Їх спілкування йде без слів,
Бо кожний погляд зрозумілий;
Та як вони почули спів
Чи музику, оці безтілі?..

МАЙКЕЛЬСОН:
Звучання музики – це акустичний вплив,
Що проникає в поле цих створінь,
Де їх душа. То диво з див,
Немов молитва стверджує «Амінь».

Ця еманація й душа – блаженні,
І музика на них лягла в цю мить.
Порив душі – це откровення,
Яке не всякий впевнений зловить.

Це справжній витвір у мережі див,
Природою формований вінець.
Чи розум вищий це створив?
Ніким не перевершений Творець?..
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Усі мовчали, дивлячись в екран;
Якась безвихідь налягла на них…
І знову безпорадний стан,
І знову кожний мов застиг...

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Як вжитись в дивовижний світ,
Лишившись у житті своїм?
Адже там база – зореліт
І десь далеко – отчий дім* * Земля

Чи є тепер у них, у духів,
Зв’язок з планетою Земля?
Але ж не чутно таких слухів,
Що хтось приходив звідтіля.

А нам святі отці говорять:
Чекає світ прихід Христа
Звідтіль, де вічно світять зорі,
І ця легенда непроста...

Звідкіль – це ясно. Інше диво
Коли і як? Чи буде це?
Чи Землю грішну ощасливить
Спаситель наш з людським лицем?

Чи він врятує людство грішне
Від чвар, від заздрощів і зла?
Чи листя оживе торішнє?
Чи стане деревом зола?.. 

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Жива матерія... Так дивно
І гармонійно стан міняє.
Чітка програма… І активна...
На неї віра не впливає.
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Клітина в стані перетворень.
В кінці перетворилась в образ,
Що має генетичний корінь;
І цей сеанс в тім зайвий доказ...

МАЙКЕЛЬСОН (ВГОЛОС):
Чим духи живляться, цікаво,
І хто підтримує їх поле ?

ДМИТРО (ЖАРТУЄ):
А вони п’ють, напевно, каву,
Їдять рослини, що навколо...

ГАНС:
Напевно, промені світила
Акумулюють в поле духи;
Отак поновлюються сили
Та забезпечують їм рухи...

МАЙКЕЛЬСОН (ВГОЛОС):
Живий енергетичний згусток –
Це неймовірне у природі;
Оглянеш простір – наче пусто,
А там «життя« буя насправді.

Життя тут інший вимір має –
Як і біблійне – воно вічне;
Воно ніколи не згасає;
І це безсмертя – не містичне ...
Авт.
Отак в догадках астронавти
Собі навіяли загадку,
Яка лягла на свіжі факти,
А їх було тут удостатку.

МАЙКЕЛЬСОН (ДУМАЄ):
Як поєднати у систему
І зрозуміти суть подій,
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Накреслити реальну схему,
Щоб все насправді зрозуміть.

Щоб дослідити ці створіння,
На що присвячені вони?
Чи вистачить у нас терпіння?
Чи й справді корінь в них земний?..
Авт.
...І знову ніч прийшла на Фею;
Все небо зорями світилось.
У темне море зорі впали –
У дивнім дзеркалі відбились.

Запанувала тиша всюди,
Об»єкт на березі маячив.
У ньому притаїлись люди,
Рішали надскладну задачу. 

ГАНС:
Я проти того, щоб у духів
Нам залишатися надалі;
Тут ваші доводи я слухав,
Але вони недосконалі;

Ми спостережень досить маєм –
Занотував усе комп’ютер;
І база всі події знає,
Та ми не знаємо як бути ?

ДМИТРО:
На цю планету є програма,
І ми виконуєм її.
Ми не залишим це так само,
Як залишили Антисвіт.

Фізична суть там заважала,
А тут все маємо в руках,
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Але зробили зовсім мало...
Не зосередились пока...

Отож,
На завтра буде вихід –
Прогулка по планеті Фея.
Ми спробуєм повітрям дихать,
Зібрати грунтові трофеї.

Зробити відео планети –
Зазняти невідомий світ.
Ми тут дослідники й експерти,
Нам готувати про це звіт...

МАЙКЕЛЬСОН:
Цей матер’ял ціни не має,
Адже він втілює і нас:
«Людина геть не помирає,
А переходить в інший клас…«

Чи в нім перебуває вічно?
Чи буде мати певний час?
Хто програмує так магічно,
Створивши з попелу алмаз?...

.........
Ранкові промені світила
На Фею лагідно упали,
І хвилі «моря« заіскрились,
І берег мирно полоскали.

Навколо панувала тиша,
Неначе на людей чекала,
Коли ті схованку залишать,
Відійдуть далі від причалу...
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Щоб жартувати з ними знову
І нагадать, що «вони» інші.
Чи знайдуть люди з ними мову?
Чи стануть дії їхні гірші?..

Повторний вихід на планету –
Земляни сміливіші стали.
Уже за спиною ракета,
Уже й до берега дістались.

Ось море біля них хлюпоче
Якоюсь бурою « водою»;
Та астронавти ніг не мочать,
Хоч наберуть «води» з собою.

Вода – це перше, що важливо;
Всьому живому це основа;
Коли підтведиться це диво,
То люди скажуть своє слово...

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Не схожий берег на земний.
Тут не пісок, а гравій сірий,
І черепахи-валуни,
Які прошили наскрізь діри.

Повсюди водорості бурі
Лежать за валунами скрізь;
І море непривітне, хмуре,
Мов каже: «В мене ти не лізь…»

Незрозуміле воно, темне,
На погляд, в’язче, ніж вода.
А бурий колір неприємно
Для астронавтів вигляда.
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А хвилі кволі, наче в маслі,
Чомусь з затримкою пливуть,
На березі відразу гаснуть,
Назад вертають каламуть...

За горизонтом, в далині,
Де небо сходиться із морем,
Якісь з’явилися вогні 
На всьому видному просторі.

(В цей момент на зв’язок виходить база – Кларк. 
Астронавти передають  повідомлення екскурсії 
по поверхні планети. Ось вони беруть в контейнер 
рідину моря, ізолюючи її... І... раптом):

Миттєво збурилося море,
Вогняна смужка вже ось-ось.
Тікать мерщій... Це підлий ворог
Придумав все, що відбулось...

Гігантські хвилі... Пала берег...
Але їм модуль не дістать...
Закрили астронавти двері
В надії це перечекать.

В МОДУЛІ (ДМИТРО ДО МАЙКЕЛЬСОНА):

Ну що горіти в морі може?
Метан? Чи нафта? Може, щось?

МАЙКЕЛЬСОН:
На злі це витівки похоже,
Усім керує, певно, хтось...

ГАНС:
Не хочуть бачити нас тут
Ці земляки... Ми їм не треба...
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І вони зроблять нам «капут»,
Відправлять на феянське небо.

Отож, пока живі, панове,
Я раджу залишить цей «рай«
Обставини тут виняткові...
Пора збиратись в рідний край...

Оставимо як «знак» предмети
З поміткою «від Земляків«
Візьмемо пробу – грунт планети,
Рослини – кілька черешків...
Авт.
Мовчав Ткачук. Майкельсон тоже;
В них аргументів не було.
Вони погоджувались, схоже.
Інакше бути не могло.

Ось база знову на зв’язку.
Дає Кларк згоду зустрічати;
Осталось модуль Ткачуку
До злету спішно готувати...

ТКАЧУК (РОЗДУМИ):
Так складно дістались до Феї,
Так тяжко оставить її;
Була в нас надія на неї,
А мусим летіть до Землі.

Зовсім не зробили програми;
Здавалось, все мали в руках.
Нас духи послали « до мами»,
Залишили геть в дурачках...
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Ще модуль сидить на планеті.
Під нами основа тверда.
Вже грунт, черешки у пакетах,
Вже схована їхня «вода«;

Повітря планети забрали –
До бази б його довезти...
Он Кларк подає їм сигнали,
Це значить, що от-от злетим...

А духи мовчать, затаїлись,
Не хочуть іти на зв’язок...
Не дружньо вони поступили,
Хоча і дали нам урок.
Авт.
Секунди – і модуль у небі;
Залишилась Фея без них.
Тяжіння здолали як треба;
Тепер відшукати своїх...

Від Кларка сигнали – «Я база…»
У відповідь: «Модуль, це Ганс«.
Стикуються з першого разу.
Зітхнув і Дмитро – «Все гаразд…«
Авт.
Долав зореліт нову трасу;
Мигтіли мільйони світил.
І зникла зоря не відразу – 
Ще довго світила їм в тил...

Все меншим те «Сонце« ставало,
Чим далі летів зореліт.
За місяць, як інші, зрівнялось,
А далі згубивсь його слід...
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ПОВЕРНЕННЯ

Тягнулась епопея ще сім літ.
Уже долали відстань до Землі.
Втомились астронавти... Зореліт
Від променів космічних засмаглів.

Забули люди вартість часу –
Одноманітність – не робила меж.
До Сонця потяглася траса –
В Галактиці не так її знайдеш.

Вони пливуть у мороці зірок,
Яких непросто можна досягти.
Але важливо, що їх кожний крок
Тепер веде до справжньої мети;

Мета одна – це Голуба планета,
Яка послала у світи колись.
Там не чекають. Тільки їх портрети,
Можливо, десь в музеї збереглись.

У людства промайнуло двадцять літ;
На п’ять літ менше мали астронавти.
Вчинив ці парадокси зореліт;
Енштей нас научив це пізнавати.

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Що сталось за ці роки на Землі?
Чи ще Петров залишився живим?
Як там дружина і його малі?
(Вони когось чекали перед тим).

Як син? Йому вже двадцять два...
А інше має майже двадцять...
У мене стала сива голова,
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Але не буду розлабляться...

Це зрозуміло. Час іде,
У всіх системах він свій, різний.
Ми це практично доведем
Рано чи пізно... 

...Ведмедиця тепер в знайомій позі
І Лебідь вирівняв свій літ;
Яскрава зірка стала на дорозі –
До неї срімко нісся зореліт.

Минали дні. Та зірка виростала;
Тепер світилась кулька золота.
На неї астронавти так чекали –
Вона для них, для кожного свята.

Та час тягнувся, наче вічність.
Застигло все в тумані зір;
Все «зупинилось» так магічно,
Мов затягло у колапс-вир.

...І раптом всі прийшли до тями:
На моніторі телескопу,
На диску нашого світила
Відкрились темні круглі плями,
Дрібненькі цяточки з’явились.

Все ожило на зорельоті,
Немов скінчивсь магічний стан.
Скрізь метушня. Усі в заботах.
У кожного робочий план.

Майкельсон:
Тепер ми бачимо планети;
Ще тяжко розпізнать які.
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Та відтепер, з цього моменту
Ми будем кликать ЗЕМЛЯКІВ.

ДМИТРО (ДО КЛАРКА):
Нам тяжко знать, що на Землі
За двадцять літ перемінилось...
Чи там приймають кораблі,*
Щоб ми надійно приземлились?
 
(Ганс веде пошук радістанцій Землі)

ГАНС: 
«Земля. Земля», – лиш шум космічний –
Такою відповідь була
На всіх частотах стратегічних...
Ще не почула їх Земля.

МАЙКЕЛЬСОН:
Сигнали глушить шум від зірки –
Їх вітер сонячний стирає.
І буде це, по нашим міркам,
Поки не прийдем з того краю,*

Земля зміститься по орбіті
І з часом стане проти нас;
Якраз ми встигнем долетіти.
Все буде, думаю, гаразд.

КЛАРК (ДО ТКАЧУКА):
Гасити швидкість час настав,
Щоб не прогавити світила.

ТКАЧУК:
Днів залишилось?
Кларк: Десь півста...
Боюся, щоб не запізнились...

(Приймають рішення гасити швидкість)
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Авт.:
Гасили швидкість поступово.
Нагрузка діяла відчутно.
Були до неї неготові –
Її « забули» абсолютно.

ДМИТРО (ДУМАЄ):
Усі роки – лиш невагомість.
Про неї Фея нагадала –
Частково втратили свідомість,
Хоч ми були там зовсім мало...

Квапливо місяць пролетів...
Земля почула їх сигнали;
З далеких зоряних світів
Вони додому повертались...

Земляни встріли зореліт,
Героїв Всесвіту вітали.
У торжества поринув світ –
Всі континенти святкували...

 

ЕПІЛОГ

Згадаєм мандри. Зореліт
Тепер став пам’ятником людям,
Що навіщали інший світ;
І так віки стояти буде.

А людство нові кораблі –
Надійні, сильні, досконалі
Пошле у Всесвіт від Землі,
Щоб «Розум Світовий» шукали.
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Щоб зустрічати нові дива,
І рух матерії пізнати;
Освоїти безмежні ниви
Нових світів... І повертатись

До серця рідної Землі,
До Сонця лагідного всім;
Для них ми – діточки малі;
Вони для нас – це отчий дім.

Мільйони літ промчить Земля,
Галактику освоїть Розум.
Все ж почалося звідсіля;
Та тяжко малювать прогнози...


