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Олександр Бондарчук  
 

Перше космічне бажання 
  
 
– Досі зі мною не розмовляє? 
– Ще сердиться. 
– А ти? 
– Трохи. 
– На мене? 
– Не знаю, – з екрану відповідає білявий 

восьмирічний хлопчик. – Просто хочу, щоб ми були 
разом.  

– Сашко, чуєш? Ми будемо разом! 
 За спиною сина Роман бачить частину дитячої 

кімнати. На стіні висять малюнки Сашка та сімейні фото. 
Все таке рідне і здається поряд, та між ними мільйони 
кілометрів. 

– Але роки пройдуть, доки ти повернешся і ти 
можеш... – відводить погляд, – ну, мама каже... – 
насуплює брови.  

– Все буде добре! Ти ж знаєш. Наш корабель 
мегасуперський і за вісім місяців ще не розвалився, – 
всміхається.  

Сашко сміється у відповідь.  
– А його двійник сів на планету без проблем! – 

продовжує Роман. – Ми разом бачили ту трансляцію!  
Радості Романа не було меж, коли перший 

корабель, що летів без екіпажу, вдало сів. Його 
пілотували з Землі. Він доставив обладнання, за 
допомогою якого вони розгорнуть базу. 

– То було крутезно! – киває малий.  
Роман дивиться на найбільшу світлину, що 

висить на стіні, позаду сина. Таке фото є і в його каюті. 
Воно було зроблено за кілька місяців до відльоту. На 
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ньому: Сашко – син, Ліна – дружина і він – батько та 
чоловік.  

– Але зараз мама сумна, – усмішка Сашка згасає. 
– Я розумію. Мама хвилюється, а ти не хвилюйся. 

Все буде добре. І через два роки ми знову будемо разом. 
А поки ми часто спілкуватимемося. Зв'язок із Землею 
тепер майже безперебійний. Я ж розповідав тобі про 
прискорювач сигналу, що зробили китайські вчені і нові 
ретранслятори на Місячній базі. 

 
*** 

– Зараз час ліквідувати їх! – інформує Вартовий 2. 
– Я досі не певен, що вони реальна загроза для 

нас, – відповідає Вартовий 1. 
– Ти ж знаєш прогноз. Якщо відбудеться контакт, 

прибульці захочуть вивчити наші технології, ми 
відмовимо. Вони проявлять агресію і почнеться 
міжпланетна війна. 

– Ми прогнозували, що вони прибудуть на 
півстоліття раніше, знайдуть наші бази в нетрях їхнього 
супутника, а вони досі до них не добралися.  

– Похибка в часі не змінює суті, Вартовий 1. 
Прогноз ґрунтується на точних даних аналізу їх еволюції. 

– Це лише одна із ймовірностей.  
– Але є незаперечний факт: вони не готові до 

контакту з нами. 
– Згоден. Рівень зрілості колективної свідомості 

їхньої раси нижчий за норму. 
 

*** 
Роман переводить погляд на сімейне фото, потім 

знову – на сина. Очі – мамині: такі ж темно-карі з 
великими віями.  

Ліна до останнього не вірила, що чоловік 
полетить в космос. Довгі роки підготовки, переноси 
термінів. Для неї то було щось таке, що ніколи не 
відбудеться.  
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За місяць до відльоту її наче підмінили. Сльози, 
крики, істерики, благання. До цього завжди 
підтримувала його. Ніколи не дорікала. Він теж, як міг, 
допомагав з її проектами. Поразки весь час долали 
разом, лишали в минулому та йшли далі. На цьому і 
тримався шлюб – на взаємній підтримці та на тому, що 
одружилися в зрілому віці – йому було тридцять п’ять, 
їй тридцять два. Зараз обом за сорок.  

Коли оприлюднили терміни старту, Ліна раділа 
разом з ним. А потім усвідомила наскільки це все 
реально, що місія – небезпечна. Творчий розум і 
чуттєвий характер намалювали у свідомості найгірші 
варіанти розвитку подій. 

 
*** 

– Вартовий 1, ліквідація – єдине рішення. Вони 
надовго відмовляться від своїх планів. Коли прибуде 
наступна експедиція, рівень позитивної зрілості їхньої 
раси досягне норми. 

– Вартовий 2, вони швидко прогресують. 
Враховуючи останні дані, є ймовірність, що дозріють 
раніше. Якщо на власному супутнику не виявили нашу 
присутність, то і на нашій планеті це станеться не скоро.  

– Вартовий 1, це теж лише імовірність. В них 
закладені наші гени. А ми майже знищили планету в час 
Великої Катастрофи і ледь не знищили себе, якби 
вчасно не синхронізували наш мозок і ДНК з 
автономною нейромережею та штучними тілами. 

– Вартовий 2, це був один із етапів нашої еволюції. 
Не факт, що вони пройдуть схожий шлях і повторять 
наші помилки. 

– Історія завжди повторюється. Це – факт.  
– Але ми порушимо Основний закон. Це може 

породити негативні лінії думок в нашій колективній 
свідомості, а це теж реальна загроза. Ми дотримуємося 
Основного закону, щоб Велика Катастрофа більше не 
повторилася! 
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*** 
– Через три хвилини зможемо загадати перше 

космічне бажання. Хочеш? 
– Бажання? Космічне? – не розуміє Сашко. 
– Перше космічне! Ми пройдемо між Деймосом і 

Фобосом. Супутники будуть знаходитися відносно 
близько один до одного. Можна сказати – на одній 
прямій. 

– Але в космосі ти, а не я. 
– Ти зі мною на зв'язку, то вважай, що тут. Я 

увімкну трансляцію з відеокамер бортового телескопу. 
Крізь його потужний об'єктив ти всі кратери розгледиш. 

– Суперсько! Я покажу запис мамі! Хоч вона і досі 
зла. Але твоє останнє відео Марсу її вразило. 

– А як це вразило мене! – всміхається Роман. – 
Коли я був трохи старшим за тебе, мріяв про Марс. Все 
гадав, хто правий – Рей Бредбері чи Артур Кларк? І 
подумати не міг, що колись стану автором проекту 
автономного куполу життєзабезпечення і першим 
українським інженером, хто ступить на поверхню 
червоної планети та закладе фундамент для колонізації! 
Це ой як суперсько, малий! Але ти і так це сто разів чув. 

– Так! І я радий, що ти там. Мої однокласники 
заздрять мені. Але ще я хочу, щоб ти був поряд. І мама 
хоче. 

– Я буду поряд. Я обов’язково повернуся! Ти ж 
мені віриш? 

– Вірю. 
– Час загадувати перше космічне. Готовий? 
Сашко киває. 
– Не кажи нікому, доки не здійсниться.  
Екран розділяється на два зображення. На обох 

частинах, на темному фоні космосу видніються блідо-
сірі охоронці планети, частково освітлені сонцем. 
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*** 

– Так, ми порушимо Основний закон, щоб Велика 
Катастрофа не повторилася! Це виключення із правила, 
яке підтверджує правило. 

 – Вартовий 2, це лише припущення. Наш розум 
чистий і захищений, наші тіла надійні і сильні, але ми 
знищили все природне, створили штучний світ. А вони, 
можливо, наша краща версія, наш вдалий експеримент. 
Наше ДНК пристосувалося до життя на блакитній 
планеті  

– Вони схожі на нас, але вони – не ми. Через 
Велику Катастрофу ми втратили контроль над 
експериментом. Вони вже не наш експеримент.  

– Але вони все одно наші творіння, які 
повертаються додому. До нас! Вартовий 2, ми маємо їх 
вбити за це?  

– Зараз вони – потенційна загроза! 
– Колись вони дізнаються, що ми ліквідували 

першу експедицію. Це може призвести до загрози в 
майбутньому, який би рівень колективної свідомості 
вони не мали. 

 
*** 

Деймос і Фобос зникають і на екрані з’являється 
Сашко. 

– В мене ще є кілька хвилин, а потім тре 
відключатися, – каже Роман. 

– А мені спати. Заспіваєш щось? 
– Щось із Окену Ельзи, Положинського, Скрябіна 

чи... 
– Ні! – перебиває син. – Твої ретро пісні вже 

набридли! Щось таке… інакше можеш? 
– Інакше? Хм... 
Він дістає маленьку чотириструнну гітару укулеле. 

Штучна гравітація від обертального модуля корабля дає 
змогу без проблем грати на музичному інструменті, 
майже як на Землі.  
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*** 

– Вартовий 1, вони наближаються на оптимальну 
відстань. Твоє рішення?  

– Я ще раз проаналізував всі наявні дані. 
Ймовірність загрози від порушення Основного закону 
менша, ніж від передчасного контакту. Запускаємо 
протокол знищення.  

– Прийнято. Вартовий 1, вони нічого не відчують. 
– Знаю.  
– Вартовий 1, протокол запущено! 
– Вартовий 2, протокол активовано!  
– Вартовий 1, вони входять в радіус дії променю. 
– Вартовий 2, калібруємо приціли. 
– Готово, Вартовий 1. 
– Готово, Вартовий 2. 
– Вартовий 1, початок через хвилину! 
– Вартовий 2, синхронно вдаримо за моєю 

командою! 
– Вартовий 1, хвилина! 
– Вартовий 2, синхронізуємося! 
– Вартовий 1, тридцять секунд. 
– Вартовий 2, що це? 
– Вони спілкуються. 
– Це не просто комунікація. Це ідеальна жива 

синергія слів, ритмічних коливань і звукових хвиль і це 
не штучне відтворення! 

– Схоже було у нас до Великої Катастрофи. 
– Ні, не як у нас. Вони досягли успіху в цьому! 

Вони – не ми. Вони кращі! 
 

*** 
Роман перебирає вмілими пальцями струни і 

починає співати: 
«Ти признайся мені, 
Звідки в тебе ті чари, 
Я без тебе всі дні 
У полоні печалі». 
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Сашко здивовано підіймає брови і усміхається.  
«Може, десь у лісах 
Ти чар-зілля шукала, 
Сонце руту знайшла 
І мене зчарувала». 

Роман тільки хоче почати співати приспів, як його 
випереджають.  

 
*** 

– Вартовий 1, десять секунд! 
Мовчання. 
– Вартовий 1, п’ять секунд! 
Тиша. 
– Вартовий 1, три секунди! 
– Вартовий 2... 
 

*** 
З екрану лунає знайомий жіночий голос: 

«Червону руту 
Не шукай вечорами, 
– Ти у мене єдина, 
Тільки ти, повір». 

 
*** 

– Вартовий 2, зупинити протокол знищення! 
 

*** 
Поруч із сином з’являється його мати. Видно, що 

в очах застигли сльози. Але вона всміхається, а голос 
ллється рівно і лунко, як завжди, як колись. 

«Бо твоя врода – 
То є чистая вода, 
То є бистрая вода 
З синіх гір». 

Другий куплет Роман і Ліна співають разом. А 
приспів – втрьох. 
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*** 

– Вартовий 1, промінь деактивовано. Ти 
впевнений, що прийняв правильне рішення? 

– Так. Нові дані змінили прогноз, Вартовий 2. Я 
дав їм шанс. Я дав шанс нам. 

– Не факт. Це лише одна із ймовірностей. 
– Факт в тому, що ми не порушили Основний 

закон! 
*** 

Роман розглядає сімейне фото в тісній каюті 
космічного корабля, на орбіті Марсу.  

Сашко, разом із мамою, передивляється 
відеозаписи із космосу в кімнаті будинку на Землі. 

Обоє думають одне і теж: космічні бажання таки 
здійснюються. 
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Леонід Данільчик 
 

Велика Червона Пляма 
  
 

Юпі 
 
Грандіозна тріщина блискавки роздерла бліде 

небо. За нею одразу друга, потім водночас ще дві, три… 
знову дві… і знову… знову… Електричні розряди 
шматували простір, трощили небо, врізались своїм 
гострим гіллям в рідини океану. Злива майже суцільним 
потоком проливалась з гори і спінювала поверхню 
океану. Вибухали тисячі громів і, не дочекавшись 
згасання своєї луни, розривались знову. 

Юпі не чув шуму, він взагалі нічого не чув, лише 
відчував вібрації. Потужні вібрації. Збурюючі вібрації. 
Його гладке, наче витягнуте у довгу краплину, тіло 
розсікало густий металічний водень під самою 
поверхнею. Юпі мчав, майже не відчуваючи опору. 
Кілька потужних ударів вертикального хвоста і його 
еластичне тіло виривалось назовні під щільний, гарячий 
обстріл дощу. Польотом проковзував по поверхні, 
розкинувши серпоподібні плавники. Та тонув, 
відбиваючи яскраві спалахи блискавок своєю 
глянцевою, темною шкірою. І знову збентеженням 
охоплювала тіло вібрація. Розбурювала шалені емоції в 
неспокійній душі. Удар хвостом, удар, удар… Політ! 
Занурення… 

О! Як паморочилось в голові! Як неслись думи! Як 
горіла душа! Палало нутро! Юпі проплив вже десятки 
тисяч кілометрів і втома лише ще більше надавала 
наснаги. Залишились якісь тисячі. Він вже минув 
екваторіальну зону. І температура металічного водню 
тут була йому некомфортна, а це просто дріб’язок. 
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Коротких, частих польотів було достатньо для 
охолодження. Та і що то в порівнянні з тим жаром 
всередині, в свідомості, в почуттях. Він випалював душу 
нетерпінням. Гнав, гнав, гнав… До мети! До бою! 

До вирішального бою! Бою, який змінить все! 
Назавжди! Переверне нарешті існуючий порядок! 

Мільйони років юпі наводнюють безкрайній океан 
металічного водню під перманентною гарячою зливою. І 
всі ці мільйони років триває небесна війна. Війна за 
трон небес. Нікчемні тери захопили небо рідкого водню 
та витіснили, буквально скинули юпі вниз у кипучий 
океан металічного водню. Бог Свез впав у розпач, 
покинув хмарний обрій над небом та укрився в кам’яно-
льодовитому ядрі. Диявол Сібі прагнув захопити 
божественний п’єдестал.  

Проте він не Бог і Богом не стане! Ніколи! Тож 
трон пустує, доки юпі не повернуть туди Свеза! 

Кожен юпі, особина за особиною, досягаючи піку 
фізичного розвитку та духовного самоутвердження, 
опускається в нетрі до ядра Свеза. Та волею Бога 
розчіпляється на атоми і, знову матеріалізувавшись в 
небесних рідинах рідкого водню, провадить війну за 
втримання божественного п’єдесталу від самозванця та 
осатанілих терів. Сила, воля, віра дає наснагу боротись 
юпі до глибокої старості. Про що свідчать їхні тіла, що 
падають з небес. Переважно старі та кволі. Лише зрідка 
трапляються молоді чи понівечені особини.  

Смерть же сатанинських тері ознаменовує спалах 
блискавки та гул вібрації! Їхніх огидних тіл та душ Свез 
не приймає і роздирає їх на атоми потужними 
електричними розрядами. Кожен вибух – це смерть 
нікчеми. Тому так сильно бентежаться душі юпі від 
частих блискавок, тому так вирують емоції від 
моторошних вібрацій.  

Незважаючи на відвагу та витривалість юпі, їхньої 
кількості нагорі недостатньо для остаточної перемоги.  

Але рішення знайдено! Вже знайдено! 
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Оголошена мобілізація усіх здорових особин юпі. 
Збір у північно-екваторіальній зоні великого припливу. 
Всі прямували туди. Всі мчали до пункту збору!  

За сотні кілометрів до місця призначення 
з’явились поодинокі попутники, потім групи. Кількість 
особин стрімко росла. Вони вже йшли косяками. Щільно 
один попри одного. Рух почав сповільнюватися, а 
згодом майже зупинився. Досягли розподільних пунктів. 
Мільйони особин чітко сортували за вагою та розміром. 
Формували косяки, практично з ідентичних рибин, та 
відправляли на глибини у відпочинкові відстійники. Там 
юпі схвильовано метушились в очікуванні невідомого. 
Ніхто нічого не пояснював, але ніхто нічого і не питав. 
Тут усі виконують свою святу місію, без зайвих та 
недоречних питань та реплік. Лише накази. Та їх точне 
безвідмовне виконання. 

Нарешті! Нарешті затребувана група відповідних 
ваги та розміру. Їх женуть до поверхні. Юний юпі 
виринає на поверхню. Він не одразу розуміє, що 
відбувається, через гігантський масштаб дійства. На 
тисячі кілометрів розлягається рідинний конус, що піком 
своїм ледь помітно росте вгору. Конус підіймається за 
рахунок руху сотень тисяч рибин, що мчать по колу. 
Утворюючи живі кільця, що поступово звужуються, 
зганяючи рідину до центру. Десятки тисяч кіл в 
суворому, чітко прорахованому порядку. Всі кільця з 
ідентичних за масою та розміром особин. Маса кільця 
корегується кількістю рибин. Зайві особини в міру 
звуження відділяються та зісковзують по гладі конуса. І 
так до критичного діаметру, де кільце розсипається, 
даючи дорогу наступному. 

Масштаб конуса ріс, і запускалися все нові та нові 
зовнішні кола, все більшого та більшого діаметру. 
Вершина водневої вежі невпинно підіймалась догори. 
Простота та геніальність ошелешила молодого юпі. Він 
закляк та подрейфував, зачарований видовищем. За що 
моментально був покараний ударом в бік. Очунявшись, 
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зайняв своє місце в колі і погнав потоки гарячого 
металічного водню вихорами в центр та вгору.  

 
Тери 

 
Цікавий молоденький тер полюбляв вештатись 

біля нижньої допустимої межі середовища. Тут рідкий 
водень робився зовсім нещільним і рухатись в ньому 
було дуже легко. Та небезпечно. Густина була тут дуже 
неоднорідна і потрапляння в дрейфуючу розріджену 
яму винагороджувалось подорожжю в одну сторону. В 
пекельну безодню рідин металічного водню. Тому 
нижню межу поряд з густо населеними ділянками 
патрулювали. Але це було лише поряд із густо 
населеними ділянками.  

Тер обережно спускався хвостом донизу, широко 
розкинувши серпоподібні плавники. Все, досить. Далі 
надто небезпечно. Надто розріджене середовище. Тер 
боязко розвернувся. Рідкий водень тут туманився, але 
проглядався. Внизу, під димкою, постійно щось 
блимало. Кожен такий спалах віддавав ледь чутною 
вібрацією. Яскраві плями спалахували лише на мить, 
але так часто, що вібрувало постійно, лише з різною 
інтенсивністю.  

Все невідоме завжди так манить. Хоча чому 
невідоме? Напевно, більше незрозуміле. Недосяжне.  

Там внизу – пекло. Туди був повалений та 
замкнений в кам’яно-льодовому ядрі негідний Сібі. 
Після невдалої спроби захопити божественний трон 
Свеза. Потім у рідини металічного водню були скинуті 
осатанілі юпі – поплічники ганебного нікчеми. Тепер 
вони вічно біснуються в пекельних штормах. 

Душі шляхетних тері по смерті покидають тіла і 
зносяться вгору, формуючи собою густі, блаженні 
тумани. А тіла опадають вниз на харч та поталу 
здичілим потворам юпі.  

Зрідка вниз зриваються надто цікаві та 
необережні. Або хворі чи поранені.  
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Тер уявив, як живцем провалюється додолу, 
плюхається в густий окріп, де на нього миттю 
кидаються біснуваті шаленці. Тіло пройняли дрижаки і 
він відчув, як опускається. По-справжньому. 
Схаменувся. Різко розвернувся мордою догори. Панічно 
забив вертикальним хвостом, розпустивши бокові 
плавники. Повільно, плавно почав підійматись. 
Трішечки швидше. Нарешті досягнув потрібного 
зчеплення і його жбурнуло догори. Глянець темної шкіри 
став матовим від напруження. Тіло трусило від страху. 
Та цікавість таки перемогла і тер знову розвернувся.  

В димці зяяв отвір – розріджена яма. Крізь неї 
було добре видно неспокійні рідини пекла. І щось 
шалене коїлось внизу. Неймовірне. Величезне. 
Незбагненно величезне. Гігантська пляма, мов жива, 
кипіла внизу. Зважаючи на відстань, вона була 
вражаючих, неймовірно вражаючих розмірів. І не просто 
кипіла, вона росла. Навіть так далеко було помітно, що 
вона швидко-швидко розповсюджується… 

Тери довго не могли збагнути, що саме коїться в 
пекельних володіннях Сібі, аж доки воднева вежа не 
наблизилась настільки, що у цьому бурхливому безладі 
став очевидним суворий порядок. Чіткий, 
цілеспрямований порядок. Не пляма – вежа. Жива 
воднева вежа. Вона химерно переливалась відблисками 
спалахів розрядів на глянцевих спинах мільйонів юпі. 

Паніка охопила всю популяцію рідкого водню. 
Сібі піднімається з глибин безодні. Стрімко. Невпинно. 
Сібі прагне реваншу. Сібі та мільйони осатанілих потвор 
юпі. Феноменальний масштаб загрози вганяв у розпач. 
Безвихідь. 

Лише коли вежа піднялась так, що можна було 
візуально вирізнити кожну окрему особину юпі, Свез 
просвітив розуми терів. Вони кинулися в свій шалений 
хоровод. Спровокувавши вихор-воронку. Розігнаний по 
колу рідкий водень утворив отвір і почав опускати 
хлипкий хобот додолу. До зовнішніх кіл вихору 
долучались нові тери, розширюючи його діаметр. 
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Центральні кільця не втримались і, всмоктані своїм 
творінням, були безжально виплюнуті крізь хобот на 
вершину вежі. Перші жертви! Перші герої! Та 
незважаючи на жертви, потрібно повалити вежу, не дати 
увірватись пекельним шаленцям у небесні рідини. 

Рідкий водень швидко розширював свою воронку, 
хобот грубшав та опускався. Товщина стінки вихору 
досягла таких розмірів, що гирло стабілізувалось і 
перестало коливатись. Вихор гігантським конічним 
буром всвердлювався в порожнечу. Він захоплював 
дощ, краплі сплітались в коси потоків, потоки 
вплітались у вихор. Під гирлом струмені хлистали 
батогами в скаженому, хаотичному танці. Авангардні 
кільця терів надалі не втримувались у вихорі. Їх 
сотнями, а згодом тисячами жбурляло хоботом вділ і 
жорстоко розсікало струменями на льоту.  

Роздерті тіла та їх частини гепались на вежу, і 
течії розносили останки між колами юпі. Для юпі це були 
тіла їхніх матеріалізованих поплічників в небесних 
водах рідкого водню. Понівечені герої. Сібі в агонії. Усі 
диявольські сили спрямовані на цю нечисленну когорту. 
Злива тіл полеглих кричала, що їхні сили тануть. 
Потрібна допомога. Негайна! Невідкладна! Це надавало 
сил. Гнало вперед. А ще гріла душу неймовірна кількість 
блискавок. Вони трощили простір десятками водночас. 
Без пауз, без зволікань. Один суцільний грім пронизував 
вібрацією вежу та вихор. Тіла особин дрижали від такої 
потуги. Тисячі юпі від перевтоми гинули, і їхні тіла разом 
з понівеченими тілами терів метушились в окропі виру.  

Гирло вихору здригнулось, розширилось, 
вчепилось у вершину вежі та одразу відірвалось. Так, 
наче хобот вихопив шматок і смакує, розважаючи, чи 
варто їсти далі. Варто! Наступної миті бур врізається в 
вир вежі. Вихор затрусило, почало кидати в сторони. 
Водневі рідини змішались, і вихор втягнув у себе 
верхів’я вежі. Та подалась, потягнулась, увібрала в себе 
знизу рідини. Змішавшись, вихори вже не спонукались 
до руху м’язовою силою істот. Вони сплелись і гнали 
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один одного, замкнувшись у безперервний коловорот. 
Фантастичний вир розширювався, набирав сили та 
потуги. Він захопив газові маси поверхні планети. 
Закрутив у незчисленних струменях та потоках. Сотні 
тисяч кілометрів рідин та газів біснувались у 
божевільному танці.  

Мільйонні косяки терів увірвались у такі ж 
численні кола юпі. В сліпому гніві вони сікли один 
одного серпоподібними плавниками, розривали тіла 
ударами могутніх хвостів та морд. Нівечили, калічили, 
вбивали. Все змішалось. Тіла, рештки, потоки. Щільний 
тлум однакових тіл. Де юпі? Хто тери? Лише тіла та 
рештки. Щільно. Впритул. Ошаленілі, несвідомі тіла 
убивць та рештки жертв. Це Сібі, підступний Сібі! Він 
уподобив своїх осатанілих, нікчемних поплічників до 
лику благородних риб. Вбивати всіх. Всіх. Всіх! Без 
винятку. Безупинно. Ця думка домінувала у кожній 
свідомості. Вона витіснила свідомість. Свідомості 
більше не існувало. Безсвідомі тіла убивць та рештки 
жертв. Лише сліпий екстаз. Агонія шаленства.  

З останків вивільнялась червона рідина, яка 
щойно несла життя в цих красивих, сильних, майже 
досконалих організмах. Рідина забарвлювала водень. 
Він кипів та парував. Пари підіймались до вируючих 
хмар. Кількість червоних часточок в газі стала 
домінуючою і скоро над грандіозним вихором 
забурлили темно-червоні хмари, покривши усю його 
гігантську площу. 

 
Земляни 

 
 – Велика червона пляма – це найпомітніше 

атмосферне утворення, що знаходиться на поверхні 
Юпітера. Це явище ще у тисяча шістсот шістдесят 
п’ятому році відкрив Джовані Кассіні, – монотонно 
декламував завчену тираду втомлений гід у планетарії, – 
отож Велика червона пляма спостерігається 
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астрономами вже понад триста п’ятдесят років. 
Проходимо далі. 

Ватага підлітків, не відриваючи уваги від 
смартфонів, натикаючись один на одного, сумбурно 
попхнула в наступну залу. 
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Михайло Казмірчук 
 

Єва 
  
Я чомусь добре запам’ятала холодні пальці Джета, 

коли він взяв мене до рук. Було так тихо і страшно. 
Тільки його холодні пальці витягали мене із липкої води, 
а усмішка була для мене, немов світло у темному 
коридорі. 

А далі був лише сад. Мій велетенський сад із 
купою цікавинок. Я була майже весь час сама по собі. 
Гуляла босими ногами по зеленій траві, намагалася 
залізти на велетенські дерева, що завжди були для мене 
нездоланними. Джет дуже хвилювався через це, але не 
заважав мені пробувати. Скільки ж разів він мастив мені 
колінця якоюсь дивною маззю, від якої синці та 
подряпини одразу заживали. А його погляд, хоч і 
розсіяний, але все ж добродушний, змушував мене 
заспокоїтись та перестати рюмсати.  

Джет, мабуть, був моїм батьком. Принаймні, так 
мені здавалося. Про моє народження ми не говорили. 
Коли я поділилася з ним уривками своїх спогадів, він 
лише недовірливо глянув на мене та сказав, що мені ще 
не час таким перейматися, що мій мозок ще недостатньо 
зрілий для подібних тем. Ох, і що ці дорослі розуміють? 
Образившись на нього, я спробувала сама знайти 
відповіді на свої питання, але шукати їх було ніде. За ті 
роки, що я жила у саду, мені заборонили ходити лише у 
два місця: на кордон саду, де стояв високий металевий 
паркан, та у кімнату Джета. Автоматичні двері завжди 
зачинялися за ним настільки швидко, що навіть 
краєчком ока я не встигала роздивитися, що ж там 
всередині. 

Врешті, я полишила спроби, але думка про ці 
таємниці все ж іскрилася у моєму мозку, і я мусила 
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колись про це дізнатися. Може, і не зараз. Коли ж таки 
настане той час, коли я буду готова почути відповідь? 
Джет не казав мені, лише добродушно усміхався. 

Він завжди був до мене дуже добрий. На наших з 
ним вправах із розпалювання вогню він витримав всі 
мої двадцять три невдалі спроби, навіть не змінившись 
у лиці. Його холодні руки огортали мене, коли я плакала 
над оленям, яке власноруч вбила із виготовленого 
мною лука. 

Я питала у нього, нащо мені це робити? Нащо 
робити такі жахливі речі, якщо їжа у мене все одно 
завжди з’являється на столі сама по собі? А він казав 
лише, що так треба, що я не готова до повної інформації. 

Джет. Якщо подумати, він ніколи не їв разом зі 
мною ту зелену субстанцію, яку нам завжди подавала 
дивна металева штука із вогниками. Замість цього він 
йшов до своєї кімнати і зачинявся там на декілька годин. 
Як шкода, що ті бісові двері не пропускають жодний звук.  

Коли мені було дванадцять років, Джет звідкись 
приніс мені щеня. Я ще ніколи не бачила настільки 
милого створіння.  

Він сказав, що це тренування по розвитку моєї 
емпатії та почуття відповідальності, адже всі турботи по 
догляду за щеням він скинув на мене. 

Особисто я думаю, що ніякого такого тренування 
не було, а Джет просто не хотів кожен день гуляти із 
Спайком. Але я не виказала це йому в очі, бо, по-перше, 
він би просто продемонстрував мені свою сяючу 
посмішку та проігнорував, як він завжди це робить, а по-
друге, Спайк був класним, і мені зовсім не ліньки було 
доглядати за ним. 

Набагато більше я не любила теоретичний курс 
наук. О, теоретичний курс наук, і нащо Джет взагалі його 
придумав? Нащо мені знати всі ці дивні закарлюки, 
читати якісь написи та рахувати цифри, якщо я все одно 
живу у цьому саду, де ніякого зиску від цього всього 
немає? Я прогулювала ті уроки. Так, може, це було і не 
дуже правильно, але всидіти за партою я ніяк не могла. 
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Дивно, що навіть це не розсердило Джета. Я вже і не 
знаю, що взагалі може його розізлити, адже я постійно 
на нього ображаюсь через щось, а йому на те ніби 
зовсім байдуже. 

Йшли роки, і в моєму тілі почали відбуватися 
дивні зміни, які я ніяк не могла собі пояснити. А коли з 
мене полилася кров, і не через якийсь поріз, а просто 
так, ще і з такого місця, я не на жарт перелякалася. 
Думала спочатку не розповідати про це Джету, але він, 
здається, все зрозумів і без моїх слів. Провів для мене 
лекцію про абсолютну фізіологічність всього, що зі 
мною відбувається, та навіть видав спеціальні штуки, 
щоб кров не розливалася та не бруднила одяг. 

 Він сказав, що вже скоро все мені розповість. Що 
я майже готова. Але я не вірю йому. Він так само 
ховається від мене за дверима своєї кімнати, як і завжди.  

Врешті-решт, найкраще, що мені доводилось 
робити в ті часи, – це відпочивати на річці зі Спайком, 
насолоджуючись приємним шумом води та ніжними 
променями сонця. Заради цього варто було прогуляти 
будь-який урок. Джет навіть не приходив до мене в такі 
моменти, мабуть, хотів залишити мене наодинці із 
своїми думками. Це мені справді було потрібно. Саме в 
один із таких днів, коли я вирішила пірнути у теплу 
річкову воду з головою, відчути на тілі ніжні потоки 
води, я і побачила труби. Вони були присипані річковим 
мулом, але все ж проблискували у променях сонця. Я 
спробувала пливти у напрямку їх ходу, поглядаючи на 
Спайка, якому суворо наказала чекати мене на березі. 
Після довгої години плавання, коли я була змушена 
кожні кілька метрів пірнати, щоб не втратити напрямок 
труб, я дійшла до їх джерела. Це була велика вирва, у 
якій сходились усі труби. Одночасно з тим, із неї йшов 
постійний потік бульбашок повітря, як я зрозуміла, для 
насичення води киснем. Джет щось там розказував про 
те, що ми дихаємо киснем. Я пірнула ще кілька разів, 
обстеживши її повністю, але нічого більше, окрім місця, 
куди входили і звідки виходили труби, вона не 
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представляла. Треба було повертатися. Я швидко 
виплила на берег та пішла вздовж ріки до того місця, де 
залишила Спайка та свій одяг. 

Джет стояв там, у світлі вже вечірнього сонця, 
тримаючи однією рукою повідець Спайка, а іншою – 
весь мій скромний та акуратно складений одяг. 

– Джет, послухай, а що там за… 
– Єва, – він вперше ось так поглянув на мене. З 

усією суворістю хорошого, але все ж таки 
відповідального батька, чиє дитя зробило щось дурне і 
неправильне. 

– Що таке, Джет? 
– Допитливість не менш важлива, ніж терпіння. 

Однак, не забувай про відповідальність, наприклад, 
перед істотами, яких ти приручила. Крім того, твої дії 
були небезпечними. Ти могла передчасно завершити 
біологічний цикл. 

– Тобто, померти? Як те оленя? Як всі інші 
тваринки, яких мені довелося вбити? Нащо я взагалі це 
робила Джет? Нащо ти змушував мене? 

– Так було необхідно. 
– Я не розумію Джет. Нічого не розумію. Але я вже 

готова до пояснень! Ти постійно мені обіцяєш, але так 
нічого і не кажеш! – Я тремтіла від люті, особливо від 
його доброзичливої посмішки. Як же я ненавиділа цю 
посмішку. 

– Ти можеш хоч колись накричати на мене, хоча б 
підвищити голос! Будь ласка, мені дуже цього не 
вистачає, ти наче якийсь… Не живий. 

– Візьми свій одяг, бери Спайка і йди в дім, – його 
посмішка нарешті зникла. Він дивився цілком серйозно, і 
навіть якось сумно. Це ввело мене у невеликий ступор. 
Цілу хвилину я сприймала думку про те, що Джет може 
виражати щось, окрім своєї доброзичливості. 

Врешті, я взяла одяг, швидко одяглася та повела 
Спайка в дім, лишивши його в буді. 

Мовчки. 
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А тоді він прийшов. Вже зовсім сумний, таким я 
його ніколи не бачила. 

Він привів мене до своєї кімнати. Ось вони, ці 
сакральні двері. Апофеоз усіх моїх думок за останні 
роки. Невже він нарешті покаже, що там? І як це 
пов’язано із трубами та вирвою? 

– Єво, як гадаєш, я живий? 
– Звісно живий, що за дурне питання. 
– Мені завжди казали інакше. Я не такий, як ти. 

Може, зовні я і виглядаю, як представник твого виду, 
але… 

– Джете, що за несанкційовані дії? – біла постать 
дивної гуманоїдної істоти раптово з’явилася у кінці 
коридору. У неї були широкі червоні очі та 
непропорційно довгі кінцівки.  

Я закричала і хотіла тікати, але Джет зупинив мене. 
Поклав свою холодну руку на плече, і стало спокійніше. 
Він знає цю істоту і зможе захистити. Мабуть, це означав 
його рух. 

– Схоже, шляху назад уже немає. Я надто пізно 
отримала дані і прибула сюди лише зараз, коли ти вже 
наробив помилок. 

– Хто, чи що ви таке? Відповідайте! 
– Заспокойся, дівчинко. Я знаю, ти не дуже 

толерантна до навчання, але тобі має вистачити рівня 
осмисленості, щоб зрозуміти мої слова. Незважаючи на 
певну незрілість твого мозку, я вже подала прохання 
про дострокове завершення програми для тебе.  

– Якої ще програми? Джете, що вона таке каже? 
– Вона розказує правду. Ти все одно б мала це 

почути. Тепер у нас немає вибору. 
– На жаль, ти мене розчарував. У твоїй програмі 

явний збій. Доведеться тебе повністю деінсталювати. 
– Де… що? Це вона тобі так погрожувала? Ця 

дивна істота? 
– Мене звуть Тет, а не дивна істота, – скривилася 

у гримасі Тет. – Бачу, і ти не надто успішний екземпляр, 
однак, що вийшло, те вийшло. Розумієш, Джет – не 
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людина, і не один із нас. Він лише робот. Машина. Така 
сама, як та, що подає вам їжу, тільки у нього ширше коло 
обов’язків. Він не має самосвідомості. Всі його емоції – 
це лише імітація. А щодо тебе, дівчинко, тобі неймовірно 
пощастило. Твій вид винищив сам себе, влаштувавши 
на своїй планеті масштабну війну. І ми, у якості 
експерименту, задля відновлення існування вашого 
виду, клонували тебе і виростили для подальшого 
заселення нової планети. Можеш вважати це жестом 
доброї волі. А тепер, будь ласка, проходь у кімнату. 
Джет, відчини двері. 

– Слухаюсь, – Джет покірно натиснув кнопку, 
почувши слова істоти. Автоматичні двері швидко 
розійшлися, і я побачила велику кількість екранів – 
таких, які у нас стоять у класній кімнаті для перегляду 
навчальних фільмів, та різних пристроїв, про 
призначення яких я могла лише здогадуватися. 

– Це центр керування, звідки робот передавав усі 
дані про твої успіхи, а також керував екосистемою та 
кліматичними умовами цього місця. Ми спеціально 
спорудили весь цей комплекс, щоб підготувати тебе до 
умов Геракліту – планети, де у людства буде новий шанс 
на побудову цивілізації. 

– І ти приховував від мене це увесь цей час? – я 
глянула на Джета, не приховуючи розчарування. Його 
вираз обличчя зовсім не змінився. З тих пір, як Тет 
з’явилась тут, він повернувся до свого колишнього 
стану. Однак, щось в очах у нього таки блимнуло, я 
змогла це побачити. 

– Я лише виконував свою програму. Ти була не 
готова. Ти і зараз не готова. Я мав поступово ввести 
тебе у курс протягом наступного року. Акурат до 
висадки. 

– Значить, уже через рік, я мала б покинути це 
місце? 

– Так. 
– І з тобою ми б ніколи більше не побачились? 
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– Я не маю права вирушити з тобою, – голос 
Джета звучав рівно, механічно, без жодних емоцій, 
тільки по його очах я розуміла, що йому, мабуть, сумно. 
Чи це все та сама імітація, про яку казала прибулиця? 

– Джет має помилку у програмі. Це видно навіть 
без діагностики. Однак, ти у цьому не винна. Я 
прекрасно це розумію. Тим не менше, твою підготовку 
було зірвано, і ми прийняли рішення відправити тебе 
завчасно. Створиш плацдарм для побудови цивілізації. 
Отриманих тобою знань на даний момент цілком 
достатньо для самостійного виживання впродовж року. 
А потім прилетять всі інші. 

– То я не одна така? 
– Ну звісно ні, хіба б ти могла відновити свій вид 

сама? Ми створили цілу популяцію, ви б мали 
зустрітися вже скоро, але ти… Не буду повторюватись. 

У мене самі собою стиснулись кулаки, і хоч як я 
не намагалася триматись спокійно, мій голос затремтів. 

– А що, коли я не хочу нікуди летіти? Не хочу 
відновлювати свій вид? Хіба я не можу просто 
зостатись тут? 

– Який низький рівень відповідальності та 
свідомості… Робота Джета просто жахлива, – закотила 
очі (очі?) Тет. 

– Дозвольте, я скажу їй кілька слів? – раптом 
промовив Джет. 

– Знову ця твоя самостійна діяльність. Ну давай, 
але тільки якщо це допоможе. 

Він повільно опустився на коліно переді мною, 
так, щоб наші очі були на одному рівні, довго вглядався 
у мене, наче просто тягнув час, перед тим, як сказати 
щось погане, а тоді повільно підсунувся до вуха. 

– Якщо не будеш їх слухати, вони тебе утилізують. 
Будь ласка, роби, як кажуть. Я не хочу, щоб ти 
передчасно закінчила біологічний цикл. 

Я проковтнула клубок, що згорнувся у горлі, але 
відповісти нічого так і не змогла. Врешті Джет підвівся. 
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По моїм щокам потекли маленькі крапельки сліз. Було 
страшно і боляче. 

– То як, ти згодна відправлятися? 
– Так, – заледве промовила я. 
Джет стояв нерухомо, без жодних емоцій на 

обличчі. Він лише дивився мені у вічі і не міг опустити 
свій погляд. 

– Гаразд, а тепер щодо тебе. Підключайся до 
системи та починай процедуру деінсталяції. Просто 
зараз. Це наказ. 

– Слухаюсь, – Джет одразу рушив до одного із 
пристроїв, відкрив на своїй голові щось на кшталт 
кришки та дістав звідти кабель. Я була шокована цим і 
не могла поворухнутися якусь мить.  

– Ні, стійте, прошу! Нащо ви змушуєте його 
вбивати себе? – коли ступор нарешті минув, я хотіла 
кинутись до Джета, але чіпкі пальці Тет схопили мене за 
плечі. 

– У тебе є дивна прив’язаність до цієї машини. 
Краще, якщо ми покінчимо із нею зараз. Я розумію, що 
це може викликати у тебе негативні переживання. Якби 
тільки у тебе був більший розвиток свідомості… На 
жаль, у нас немає часу. Гадаю, швидке викорінення 
ірраціональних мотивів зможе позитивно вплинути на 
твою поведінку у майбутньому. 

– Відпустіть його! Ви мерзота, усі ви! 
– Ми рятуємо твій вид! Май хоча б краплю поваги. 
Джет приєднав кабель до одного із пристроїв та 

розвернувся до Мене. На його обличчі була справжня 
щира посмішка. Зовсім людська. 

– Живи. Все буде добре.  
Його очі стали зовсім скляними. Він стояв тепер, 

немов лялька, або тіло, що раптом втратило душу. 
Я щосили закричала. На долівку впали краплинки 

сліз. 
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*** 

Я йшла по довгому коридору із металевими 
стінами, вдивляючись кудись у порожнечу. Тет йшла 
поруч, тримаючи у руках планшет. 

– Отже, будь готова до початкових труднощів. 
Треба буде одразу побудувати тимчасове укриття, 
знайти воду та їжу. Ми будемо уважно стежити за тобою, 
тож не хвилюйся. Наші рейтинги зійдуть на нівець, якщо 
головна героїня помре. 

– Що? – я зупинилася, не в змозі переварити 
почуте. 

– А, невже тобі досі цього не сказали? Неймовірно. 
Треба було самій все уточнити. Відновлення людства – 
це перш за все комерційний проект. Це телешоу, яке 
будуть дивитися у всій галактиці, тому тобі треба вести 
себе відповідно. Створюй шоу, але не перегравай, все 
має бути реалістично. Ми будемо інколи повідомляти 
тобі деякі сценарні ходи, щоб глядачам було цікавіше. 

– Шоу. Бісове інопланетянське шоу. Я живу лише 
для того, щоб розважати якихось бовдурів. 

– Кхм… У приватній розмові я тобі, звісно, 
пробачаю, та і перший епізод уже анонсовано, але, будь 
ласка, не кажи таких речей у ефірі. Інакше наслідки 
будуть вельми несприятливими. 

Я стиснула кулаки, але промовчала. Пішла уперед. 
Відчинилися автоматичні двері. На них вилилося 

багато світла. В центрі просторої зали стояв невеликий 
човник, підготовлений до запуску. Навколо нього були 
трибуни, де сиділи такі самі істоти, як і Тет. Всі вони 
зараз витріщалися на мене. 

– Ми в ефірі, посміхайся, – Тет легенько 
штовхнула мене у плече. 

Не в змозі нічого зробити, я мовчки пішла далі, 
наближаючись до човника під оплески істот.  

– Наша перша людина вже скоро ступить на 
поверхню своєї нової планети! Чи зможе людство 
відновити свою цивілізацію? Що чекає їх далі? На всі ці 
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питання ми вже скоро отримаємо відповіді! – пролунав 
голос звідкись із динаміків. 

– Остання настанова: придивись до Даніеля, як 
тільки він прибуде на планету. За нашими розрахунками, 
у вас має бути чудове потомство, – шепнула на вухо Тет. 

Однак мені було байдуже, що вона там каже. 
Немов у суцільному вакуумі, я ступила крок усередину 
човника, а тоді мовлення якоїсь рекламної маячні 
раптом припинилося. 

– Привіт, Єво, – пролунав звідусіль електронний 
голос. 

– Джет? – Я повернулась назад, оглянула 
приголомшених істот, що крутили головами вусібіч, не 
розуміючи, що відбувається. 

– Я підключився до їх системи і заволодів нею. Це 
такі дивні відчуття. Радий, що ти жива, дівчинко. 

– Що в біса відбувається! Негайно вимкніть його! 
– крикнула Тет. 

– Якщо не замовкнеш, я вимкну вам усім 
життєзабезпечення. 

– Що? Ти блефуєш. Тоді і вона помре! 
Зрозумівши, до чого хилить Джет, я забігла 

всередину човника та замкнула за собою герметичні 
двері. Тепер він вже не блефує. 

– А що б тебе, дурна залізяка, – крикнула Тет, – на 
маленькому екранчику човника транслювалася уся ця 
божевільна вистава, тому я досі могла чути і бачити все, 
що відбувається зовні. 

– Ще раз повторюю, якщо не замовкнеш, я вимкну 
життєзабезпечення. 

Тет проковтнула клубок у горлі. 
– Єво, послухай мене. Я був поганим батьком, але 

хочу тобі сказати, що ти маєш бути вільною. Якщо 
захочеш, то відновиш людство, а ні – то ні. Це не мають 
права вирішувати інші, навіть якщо вони тебе створили, 
– пролунав голос Джета по внутрішньому зв’язку 
човника. 
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– Що ж нам тепер робити, Джет? Я не знаю, що 
буде далі, – тихо промовила я у передавач човника. 

– Я відправив повідомлення про порушення 
міжгалактичного законодавства у сфері автономності 
свідомих істот. Не знаю, чи послухають вони того, у кого 
навіть немає свідомості, але це наш єдиний шанс. 
Доказів у мене навіть забагато. 

– Дякую тобі, тату, – Я усміхнулась, не стримуючи 
сліз. 

– О, це так мило. Я б теж розплакався, якби міг. 
– Та нічого. Я розумію. 
Раптом мене сильно штовхнуло, немов стався 

невеликий землетрус. Але на космічному кораблі це 
нереально! 

– Взяли корабель на абордаж. Вчасно вони 
прилетіли, я ще місяць тому відправив координати. 

– А хто це? 
– Гадаю, представники однієї дуже волелюбної 

раси. І, за сумісництвом, вороги наших дорогих творців. 
А ще вони не в захваті від міжгалактичних шоу. 

– І що тепер? Вони відпустять нас? 
– Гадаю, так. І всіх інших землян теж. Єво, ти б 

хотіла відновити людство? Саме ти? 
– Я не знаю, що воно взагалі із себе представляє, 

те людство. Може, ти це запитаєш у інших? Я б краще 
зосталась десь із тобою. 

– Добре, доню, як ти хочеш, так і буде, – цього не 
було видно, але я знала, що в цей момент Джет широко і 
щиро усміхається мені. 
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Зорян Костюк 
Ольга Пелешук 

 

Квіти вогню цвітуть вночі… 
  
 
Зображення коливалося, як на поверхні води. Як в 

чарівному дзеркалі, неясні риси обличчя набули 
таємничості та досконалості. Оксана застигла, 
милуючись своїм образом. 

- Може, такою мене бачать хлопці? Адже, 
дивлячись правді в очі, я зовсім не красуня. Підборіддя 
гостре, і ніс з горбинкою, і лице непропорційне. А летять, 
як бджоли на мед, і в'ються навколо мене, як хрущі 
навколо вишні. Особливо Валера. Кроку ступити не дає, 
і дивиться з таким обожнюванням, ніби дитина на 
морозиво, яке йому не дозволяють з'їсти. А раз я так їм 
подобаюся, то виходить, що я хороша собою! І фоточки 
мої хвалять - коментарів вже тисячі. Скоро стану зіркою. 
Ось зараз пофоткаюся на тлі цих гнучких верб - недарма 
ж я їх виростила, он уже котики на них скоро з'являться. 
А мені в коментарях писатимуть: «Яка ж ти гнучка і 
струнка, як лісова фея!» Трохи попрацюю над вбранням, 
трохи підретушую, і викладу фоточки для загалу. Вони 
зберуть багато лайків і ще тисячі прихильників. До чого 
ж приємно, коли плоди твоїх рук приносять стільки 
задоволення! 

 Вона опустила погляд на своє зображення на 
пристрої.  

- Тільки ось цей шрам над брівочкою, і родимка на 
щічці псують всю красу. Ну, це все можна заретушувати. 

Вона повернулась і трохи покружляла, плавно 
змінюючи пози. В повітрі з'явилися лінії голографічного 
інтерфейсу. Оксана клацнула кінчиками пальців: 
прикріплені на них чутливі мембрани керували 
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інтерфейсом. Об'єктив камери клацнув, почулося легке 
дзижчання. Оксана знову клацнула пальцями, 
викликавши попередні світлини. Вона насупила брови 
та розчаровано зітхнула. 

- Все-таки фотографувати потрібно вміти, а я 
тільки вчуся. От якби мене сфоткав справжній майстер. 
Ось тільки де тут такого взяти? Все, що вони тут хочуть 
фотографувати, - це скелі, вогненні річки та лавові поля. 
Більше нічого їх не цікавить ... 

Її думки перервав оклик. Бадьорий чоловічий 
голос покликав її на ім'я: 

- Оксаночка, озирнися, краса ненаглядна!  
Оксана зобразила переляк і голосно зойкнула, 

ніби побачила примари. Потім вона невдоволено 
фиркнула і насупилася. 

- А, це ти, Валера, - сказала вона з удаваною 
байдужістю. - Як же ти мене налякав! 

- Скажеш теж, налякав! Ніби голос не впізнала, - 
сказав Валера, явно ображений її словами. 

- Я тут задумалася, а ти до мене підкрався як 
розбійник! Не можна так до дівчат підходити. Так і до 
смерті налякати можна! 

- Прости мене, Оксаночка, не хотів я тебе налякати! 
Ну не сердься! Дозволь поговорити, ну хоч подивитися 
на тебе! 

- Хто ж тобі забороняє, говори й дивись! - 
відповіла Оксана з кокетливою усмішкою. - Тільки цур - 
руками мене не чіпати! 

Оксана сіла на лавочку, і стала поправляти свою 
розкішну чорну косу. Її погляд упав на блискучий 
комбінезон з блискітками і чудовими візерунками у 
вигляді квітів. 

- Дозволь мені сісти біля тебе! - сказав Валера. - Я 
ж не кусаюсь! 

- Сідай, - промовила Оксана, з тієї ж кокетливою 
усмішкою, і тут же відсунулася. 

- Оксана, дозволь поцілувати тебе! - вимовив 
Валера, обережно взявши її за руку, але Оксана 
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поспішно вирвала руку, відхилилася і різко 
відштовхнула його. 

- Бач, що задумав! Чого тобі ще хочеться? Відійди 
від мене! Ти б хоч душ прийняв, перш ніж до мене лізти! 
У тебе руки, як у кочегара. І ти пахнеш димом! Я боюся, 
щоб ти мене всю не забруднити в сажі! 

- Був уже в душі. Сажа ця не так просто 
змивається. Вона в'їдається в шкіру, і вже як друга шкіра. 
Як роботу закінчив, так відразу до тебе поспішив - ось, 
думав, порадую... Порадувати тебе хотів, та й просто 
побачити тебе хотів так сильно, що терпіти вже сил не 
стало. Як дізнався, де ти, так відразу і прибіг... 

- І як це ти мене так швидко знайшов? 
- Серце підказало, - відповів Валера, опустивши 

очі. 
- Досить брехати, - Оксана сердито стиснула губки. 

- Чи не вставив ти маячок в мої сережки? Бо ж із тебе 
станеться... 

- Запевняю, що ні! Друг підказав. Пробив твій ай-
ді, а він показав що ти в оранжереї. А далі вже - серце 
підказало... 

- Порадувати, кажеш? Не дуже мені подобається з 
тобою тут базікати, - сказала Оксана, і нарочито 
відвернулася. 

- Якби не подобалося, ти б тут зі мною не 
розмовляла, - Валера знову посміхнувся, і легенько 
торкнувся її руки. 

- Та годі вже тут руки розпускати! - Оксана 
легенько стукнула Валеру по руці та демонстративно 
відсунулася. - Скажи краще, чого завітав? Не заради того, 
щоб бентежити бідну дівчину? 

- Так я ж тобі це втовкмачую! Я скриньку приніс! 
Ось! Для твоїх прикрас. Все, як ти просила!  

Валера посміхнувся. Він розстебнув свою 
дорожню сумку і простягнув Оксані згорток: 

- Ось воно, творіння моїх рук! 
- Невже? Так швидко? - Оксана сплеснула руками і 

зашарілася як троянда. 



Всесвіт кличе 

 35 

Вона дбайливо взяла згорток на згорнуті 
човником руки, обережно розгорнула, і захоплено 
зойкнула. Вона покрутила в руках скриньку з глянцево-
чорного каменю. Дівчина на мить застигла, милуючись 
своїм відображенням на поверхні. 

- Вона так само чорна, як твої коси, і сяє так само 
як твої очі, - сказав Валера. - Вона ніжна на дотик, як 
твоя шкіра, - він легенько провів пальцями по її долоні. 

Оксана відскочила, легенько шльопнувши Валеру 
по руці. 

- Цур, руки не розпускати! Я тобі приводу не 
давала. Поводься пристойно! 

- Не любиш, чи не цінуєш ти мою працю, - зітхнув 
Валера. 

- Від чого ж? Дуже навіть ціную, - Оксана провела 
пальцем по кристалах, вправлених в обсидіан. - Яка 
краса, яка краса! Валера, ти просто чудо! 

Оксана нахилилася і поцілувала Валеру в щоку, і 
відсторонилася, злякавшись свого пориву. Вона 
повернула скриньку на світло, милуючись, як відблиски 
світла від солярних ламп грають на самоцвіти. 

- А що це за квіточки такі красиві? Червоні і 
світяться, наче зроблені з вогню, - Оксана вказала на 
кристали, вирізані у формі квітів, злегка світилися 
жовтими і червоними відблисками, як язики полум'я. 

- Ну, це не зовсім квіти, - розгублено відповів 
Валера. - Вони, звичайно, дуже схожі на квіти, але я не 
знаю, що це таке насправді. 

- І де ти їх бачив? Розкажи мені! - Оксана міцно 
схопила його за плече і благально подивилася в очі. 
Вона тремтіла від нетерпіння. - Ну ж, розкажи мені, 
благаю! 

- Я їх бачив на поверхні, на нічній стороні, - 
відповів Валера. 

- Ніколи не думала, що на Венері є таке! - 
вигукнула Оксана 

- Я їх побачив через просвіт у хмарах після бурі. 
Вони росли, як гриби після дощу - розпускалися на очах. 
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Я спостерігав їх в телескоп зі станції і навіть зняв на 
камеру... 

- А що, якщо це справді квіти? - запитала Оксана. 
- Та ти хоч знаєш, які там температури? Там 

свинець плавиться! На Венері не може бути ніякого 
життя! 

- А якщо в основі цих квітів не вуглеводні, а, 
наприклад, фосфіни? 

- Ну, таке можливо у теорії, - розгублено сказав 
Валера. - Але ще ніде не знаходили життя на інший 
основі. На Марсі знайшли рештки, але там приблизно 
такі ж структури, як і у земних істот. 

- От якби хтось приніс мені ці квіточки, - мрійливо 
промовила Оксана. 

- Незабаром Різдво. Якщо я принесу тобі їх, ти 
будеш моєю до кінця життя? - запитав Валера і схопив 
Оксану за руку. 

Цього разу Оксана не відсторонилася і не 
відсунулася, а просто в розгубленості застигла на місці. 

- Може бути, не знаю... - сказала вона розгублено, і 
опустила очі. - Відпусти мене! 

Валера зітхнув, і випустив її руку. Оксана тут же 
відсунулася, і почала задумливо бовтати ногами, 
нервово покусуючи губи. 

- Ти правда готовий це зробити? - запитала вона, і 
сама взяла Валеру за руку. 

- Я не звик кидати слова на вітер! Якщо я обіцяю, 
я роблю, - відповів Валера. - Буде тобі надзвичайний 
подарунок на Різдво. Ексклюзивний. Такий, якого ні в 
кого нема! Його голос здавався чужим і холодним. 
Оксана зіщулилась, наче від холодного вітру. 

- Тоді ловлю тебе на слові, - сказала Оксана, і 
відсунулася. - Йди, і роби те, що обіцяв! 

Валера зітхнув, поцілував руку Оксані, і швидко 
схопившись на ноги, попрямував до виходу з оранжереї. 
Хлопець розчинився в серпанку, і його силует розтанув, 
ніби він був привидом... 
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*** 

- Нарешті він пішов, - сказала Оксана, і з 
насолодою підняла ноги на лавку, підігнувши їх під себе. 

- Оксано, ти вільна? - маленька, трохи незграбна, 
як дівчина-підліток, в'юнка брюнетка виринула з густих 
заростей. Своїми стрімкими рухами вона нагадувала 
маленьку, витончену лісову кішку. У трохи кучерявих 
темно-каштановому волоссі заплуталися кілька 
листочків і травинок. 

- Як завжди, відпочиваєш на робочому місці? - 
запитала Діана. В її карих очах світилися пустотливі 
іскорки. 

- Діана? - Оксана вскочила на ноги і кинулася 
назустріч своїй подрузі, уклавши її в тісні обійми. - Я 
чекаю тебе тут вже цілу годину! 

Діана розсміялася, і вивільнилася з обіймів. 
- Ось уже майже годину за тобою спостерігаю. І не 

помітила, що ти когось чекала. - відповіла Діана. - Ти так 
захоплено знімала себе на камеру, що я не хотіла тобі 
заважати. А потім підійшов цей хлопець. І я подумала, 
що бути третьою - трохи недоречно. Ти не говорила, що 
у тебе побачення! Я просто не хотіла вам заважати... 

- А ти й не завадила би, - сказала Оксана, беручи 
подругу під руку. - Сядемо, ти напевно втомилася 
бродити в тих густих заростях. 

- Зовсім я не втомилася! - заперечила їй Діана. - 
Але присісти на п'ять хвилинок не зашкодить. Мої бідні 
ніжки гудуть, ніби я весь день ходила лісом... 

- Розкажи мені, що там з твоїми чагарниками? Чи 
всі прийнялися? - запитала Оксана, не змінюючи вираз 
нудьги. Діана уважно придивилася в її обличчя, і 
відвела погляд. 

- Та не дуже вони ростуть, - відповіла вона. - 
Навіть не запилюються без втручання людини. - Діана 
знизала плечима. - А що буде з деревами - поки не знаю. 
Начебто ти цим займаєшся. В нас дерева в умовах 
зниженої температури при висвітленні в тридцять 
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відсотків від норми вже не ростуть. Ти це краще за мене 
знаєш... Та що ми все про роботу та про роботу! Щось 
Валера занадто швидко від тебе пішов. Що ти такого 
йому сказала? 

- Та нічого особливого, - відповіла Оксана. - 
Попросила у нього дещо для мене зробити. 

- Перепрошую, Оксано, може це і не моя справа, - 
Діана відразу змінила тон, а її голос зазвучав тихіше. - 
Валера хоч трохи тобі подобається? А то він сохне по 
тобі, бігає навколо тебе. А ти поводишся з ним, як 
Сніжна Королева! 

Оксана зітхнула, і після невеликої паузи відповіла. 
- Це, звичайно, не твоя справа. Але я тобі скажу, 

адже ти - моя найкраща подруга. Так він мені 
подобається, мені приємно його увагу. Він хлопець 
рукатий, вміє робити гарні речі. Але, чи не орел! Мені б 
щоб очі горіли, щоб при погляді на нього серце 
зупинялося. дихання завмирало, ноги підгиналися. Щоб 
з ним хоч на край світу. Щоб був спокійний і надійний, 
щоб з ним було як за кам'яною стіною! А чи не метався, 
що не метушився, що не мерехтіли перед очима. Не 
люблю, коли хлопці за мною бігають, за руки хапають. 
Як собаки, в очі дивляться, ніби випрошують щось... Ні, 
він не мій герой. Я його тримаю на відстані, поки хтось 
краще не з'явиться... 

- Ах, ось як? - Діана сплеснула руками, а її 
обличчя спохмурніло. - Оксана, але ж це нечесно. І 
некрасиво! Чому ти чесно не скажеш, що він тобі не 
подобається, що він не в твоєму смаку, не твій типаж. Ну, 
не знаю... Навіщо ти мучиш людини, даючи йому 
помилкові надії? 

- Так ось, сама не знаю, - зітхнула Оксана. - Шкода 
мені його. Відштовхну його - розіб'ю йому серце. Він 
буде нещасним. А поки він сподівається на щось - він 
щасливий! 

- О, мама міа! - вигукнула Діана. - Але ж тобі 
доведеться коли-небудь сказати йому правду! Був би це 
мій земляк - він би мучився, зітхав, лив потайки сльози 
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й співав би серенади у твоїх дверей. У нас навіть слово 
таке є особливе – «саудате». Але, він не такий. Він буде 
тебе домагатися, і від свого не відступить! 

- Та не потрібен він мені! - зі злістю випалила 
Оксана, і нервово забалакала ногами. - Бери його собі, 
якщо він так тобі сподобався! 

- Я б може і взяла, - сказала Діана, в її голосі 
відчувалися злість і гіркоту. - Так ось він в мою сторону 
навіть не дивиться. Він думає тільки про тебе, і бачить 
тільки тебе! В мене просто немає шансів! Пробач, 
Оксано, у мене щось немає настрою з тобою розмовляти! 
Адіос! 

Діана швидко схопилася з лави, і, не обертаючись, 
попрямувала до виходу. Її чобітки застукали по гравію, 
як кастаньєти на нозі танцівниці, яка виконує фламенко. 
Оксана проводила подругу довгим поглядом. Вона так 
просиділа кілька хвилин, глибоко задумавшись, потім 
швидко схопилася з лави і попрямувала до виходу. 

- Здається я наговорила дурниць, і тепер сама не 
знаю що робити, - сказала Оксана. - Навідаюся до 
Соланж. Кажуть, вона відьма, по картах вміє ворожити. 
Може і мою долю передбачить. Може підкаже, що робити. 

 
*** 

Соланж, станційний психіатр і психотерапевт, 
жила в іншому крилі станції. Маючи ліцензію, вона могла 
практикувати не тільки у своєму робочому кабінеті, а й 
вдома. Клієнтів у неї вистачало: до неї заходили і 
молоді дівчата, і зрілі чоловіки. Найчастіше до неї 
зверталися зі своїми психічними проблемами, а 
виключно заради передбачень і прорікань. У цьому вона 
була неперевершена майстриня. Адже, як відомо, ніщо 
так не заспокоює бентежну душу, як хороше 
пророкування. Крім того, Соланж непогано володіла 
гіпнозом, і могла б заморочити голову хоч самого чорта, 
якби той зважився зайти до неї на вогник. Соланж була 
дуже хороша собою - у свої трохи за сорок років вона 
ледь виглядала на тридцять років. Повної статури, з 
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розкішними стегнами і округлими руками, ніби 
виліпленими з пишного здобного тіста. На круглявому 
миловидному обличчі яскраво блищали темні 
мигдалеподібні очі. Чорні локони водоспадом 
струменіли на округлих плічках. Вона як магніт 
притягувала до себе чоловіків. Через це часто виникали 
якісь негаразди, проте до всього вона ставилася з 
гумором... 

Оксана довго нітилася біля дверей. Нарешті, вона 
натиснула на дзвінок. За стіною почулися приглушені 
голоси і якась метушня. Оксана вирішила, що їй 
привиділося. Вона знову рішуче натиснула кнопку. І 
знову почула дивні звуки. Лише після третього дзвінка 
двері відчинилися. Соланж стояла на порозі, сяючи 
своєю незмінно привітною посмішкою. 

- О, кого я бачу! Заходь, люба, давненько тебе не 
бачила! Щось ти сумна, бліда, лиця на тобі нема! 
Розкажи, що турбує! Розкажи, чому на серці тяжко - може 
полегшає! 

Оксана вилила душу, й повідала про все, що її 
турбувало. Соланж терпляче слухала, охала та ахала, і 
нарешті промовила: 

- Мені тут моїм мізерним розумом людським 
судити важко, що тут робити! Треба карти розкинути. 
Мудрі рішення підкажуть мудрі духи... 

Вона витягла колоду карт Таро, швидко 
перетасувала, і розклала на столі. 

- На що гадати будемо, люба? Вважаю, що краще 
на любов і відносини? 

Оксани схвально кивнула. 
- Ось, дивися, витягаєш вісім карт. Перша - 

почуття. Друга - думки. Третя - очікування. Четверта - 
кого відштовхуєш. П'ята - кого залучаєш. Шоста - як 
сприймати відносини. Сьома - що робити для щастя. 
Восьма - що робити зараз... 

Першою Оксана витягнула Королеву Кубків. 
- Хороша карта, - проворкотала Соланж. - Ти 

чогось сильно хочеш, і приймаєш бажане за дійсне. Від 
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цієї страшної помилки застерігає Королева Кубків. 
Перебувати у світі мрій - дуже небезпечно! У тебе є 
схильність все перебільшувати, або недооцінювати... 

Наступною Оксана витягнула карту Закохані. 
- Дуже хороша карта! - сказала Соланж. - Твої 

думки пов'язані з нерозділеним коханням. Ти робиш 
необдумані дії, і приймаєш необачні рішення. В голові 
більше ілюзій, ніж здорового глузду. Так легко збитися з 
правильного шляху. Ти в сум'ятті та в конфлікті сама з 
собою. Ти часто сама не знаєш, чого хочеш. Поводишся 
безвідповідально, не можеш приймати рішення. Своїми 
діями можеш приректи себе на нещастя. Твої мрії 
можуть ніколи не збутися ... А тепер, тягни третю карту! 

Оксана витягнула карту Паж Жезлів. 
- Овва! Один чоловік з'явився у твоєму житті. В 

його серці горить вогонь кохання! Ти отримаєш цікаву і 
вигідну пропозицію! Ти отримаєш ентузіазм, енергію, і 
все, що властиво молодості! Твоя цікавість призведе до 
нового знання та зростання! Тобі тільки треба подолати 
впертість, бажання наполягати на своєму всупереч 
здоровому глузду... 

Договорити вона не встигла. За металевими 
дверима в підсобку почулася метушня. Двері вилетіли 
від сильного удару, і в кімнату викотилися два мужики, з 
ніг до голови обсипані чи то крейдою, чи то білковим 
порошком для синтезатора їжі. Перекочуючись, як два 
кабани в брудній калюжі, мужики не переставали 
колотити один одного кулаками, не перестаючи 
вигукувати брутальну лайку. 

Оксана, уражена цим видовищем, застигла, ніби 
лань, що побачила вовків. Але це був ще не кінець 
вистави. До кімнати вискочив кудлатий чоловік 
маленького зросту, весь забруднений з ніг до голови 
чимось чорним - мабуть, вугільним пилом, який 
використовували в 3-Д принтері. Весь його одяг 
складався з крислатого капелюха і кришки від каструлі, 
якою він прикрився. Помітивши на столі чорну 
скатертину, він одним рухом змахнув її зі столу. Карти 
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закружляли, і полетіли на підлогу, як осіннє листя. 
Чоловік загорнувся в скатертину, як у плащ. Помітивши 
вражену дівчину, він вклонився, галантно знявши 
капелюх, і промовив: 

- Вибачте, сеньйорито! Я змушений піти геть! 
Ледве оговтавшись від першого шоку, Оксана 

пирснула від сміху, і вибігла в коридор ...Їй дуже 
хотілося просто піти додому та відпочити. Вражень за 
день виявилося занадто багато... 

 
*** 

Валеру охопив відчай. Ледве прекрасний образ 
Оксани зник з його очей, та ледь його голова, розпалена 
близькістю дівчини, трохи охолола, він усвідомив, що 
він пообіцяв і в яку пастку сам себе загнав. Жоден 
начальник не дасть йому дозвіл на виліт в ту зону, де 
він бачив вогненні квіти. Цей район вважався 
небезпечним для відвідування через близькість 
вулканів і частого виверження кислотних гейзерів. Якщо 
він відмовиться, Оксана перша ж буде його зневажати і 
над ним сміятися. Та й сам на себе в дзеркало він 
поглянути не зможе, не зазнавши бажання плюнути собі 
в пику. Чи не пірнути чи в озеро розпеченої лави, щоб не 
бачити свого ганьби? І тут Валеру мало не збив з ніг 
людей, закутаний у чорну мантію. 

- Ескузі! - прокричав чоловік, і помчав далі по 
коридору. 

Валера з подивом прислухався до тупоту босих 
ніг по металевій підлозі. Він протер очі: 

- Начебто нічого не пив з ранку, а все одно якісь 
чорти ввижаються. Зовсім нерви розхиталися! І хто ж 
мені допоможе? Хіба що Пузан. Так і бути, пообіцяю 
йому дістати що-небудь рідкісне або навіть заборонене. 
Аби тільки підсобив в моїй справі ... 

Валера не втрачав часу. Пузан Пацюк, системний 
адміністратор і спец по комп'ютерній безпеці, проживав 
в іншому крилі станції. Він любив смачно поїсти, не 
перестаючи повторювати «хорошої людини має бути 
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багато», при цьому щедро пригощав гостей стравами 
власного приготування. Валера в нерішучості зупинився 
перед дверима і довго вагався, перед тим, як натиснути 
на кнопку дзвінка. Нарешті набрався сміливості і 
подзвонив три рази. Реакції не було довго. Він уже 
подумав, що Пузан спить, або кудись пішов. Нарешті 
почув приглушені кроки за дверима. Двері повільно 
відчинилися, і почувся хрипкий голос: 

- А, це ти, Валеро? Ну заходь вже, коли приперся! 
Валера нерішуче увійшов до кімнати. Він був тут 

вперше, бо до цього зустрічався з ним виключно в барі. 
Пузан сидів на горі подушок, склавши ноги по-турецьки, 
і дивився якийсь фільм на екрані на всю стіну. Він 
ліниво відкривав рота і ловив у повітрі вареники. 
Чудовим чином вареники підіймалися в повітря з 
величезної миски та зависали на рівні його рота. Тоді 
лунав дратівливий тонкий писк. Валера рефлекторно 
замахав руками, ніби відганяючи комарів. 

- Зачекай! Чи не бачиш, ми їмо? - Пузан навіть не 
повернув голову. - А хоча, гаразд. Сідай де-небудь і 
розкажи, з чим завітав! 

Валера плутано, як міг, розповів про свої 
труднощі. Ще кілька хвилин Пузан мовчав, 
продовжуючи ловити ротом вареники. Нарешті останній 
вареник зник в його роті. Пузан зітхнув, та оглянувши 
порожню миску, змахнув рукою. Миска повільно 
попливла по повітрю і впала в раковину. Клацнув 
тумблер. 

- Як це тобі вдається? - здивовано запитав Валера. 
- Мерак - це мистецтво! Ультразвукова левітація 

дозволяє без напруги ловити кайф. Отже, як я можу тобі 
допомогти, Валеро? - він відразу перейшов до справи. - 
Я би, може, і підказав, але не знаю, наскільки далеко ти 
готовий зайти. 

- Так я б до самого чорта пішов, - відповів Валера. 
- Тому не треба далеко ходити, у кого чорт за 

спиною, - посміхнувся Пузан. 
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Валера різко обернувся і побачив, що двері у 
ванну швидко зачинилися. Ще не до кінця розуміючи, 
що робить, він підбіг до дверей і різко відкрив її. Прямо 
до його ніг упав той самий чоловік у чорному балахоні, 
який ледь не збив його з ніг в коридорі. Валера схопив 
його за комір і поставив на ноги. Чоловік заверещав і 
рвонув убік, залишивши своє вбрання в руках Валери. 
Але Валера виявився спритнішим і схопив його за 
чуприну. 

- Хто ти взагалі такий і що тут робиш? Ти 
підслуховуєш? 

- Ні, синьйоре! - пробелькотів чоловік. - Просто 
випадково проходив повз, попросив зайти помитися. Річ 
у тім, що моя каюта далеко, а ходити в такому вигляді по 
станції - це нарватися на великі неприємності. 

- І де це ти примудрився так забруднитися? - 
запитав Валера. 

- Зайшов до однієї милої жіночки принтер 
полагодити, а він вибухнув. І одяг перепсував. Довелося 
ось замотатися в скатертину… 

- Ой ти й брехло, Еспозіто! - пролунав голос 
Пузана. - Не вір жодному його слову - він завжди бреше, 
навіть коли спить! 

- Дозвольте представитися: Пабло Еспозіто, 
майстер на всі руки. 

- І одна рука у нього - протез, - посміхнувся Пузан. 
- У певних колах його знають, як Однорукого Бандита, 
або Ель Діабло. Ось хто зможе тобі допомогти. Дістане 
що завгодно, хоч з-під землі! 

- А з якого дива я повинен йому допомагати? - 
обурився Еспозіто. - Мої послуги ексклюзивні, коштують 
дорого і не кожному по кишені ... 

- А це ти бачив? - Пузан витягнув зі своїх широких 
джинсів флешку в формі хреста. 

Еспозіто скривився і відсахнувся, як чорт від 
ладану. Валері здалося, що в повітрі запахло сіркою. 

- А тепер уяви собі, що буде, якщо вся твоя 
листування потрапить службі безпеки? 
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Смаглява фізіономія Еспозіто помітно зблідла. 
- Не губи мене, добрий чоловіче! Все, що хочеш, 

зроблю. 
- А це вже інша розмова, - посміхнувся Пузан. - 

Допоможеш моєму другові, і я збережу твої таємниці. 
- І навіщо мене так лякати? - обурився Еспозіто. - 

Може я сволота, але я здатний допомогти через просте 
співчуття. У моїй країні, якщо юнак безнадійно закоханий 
у дівчину, йому треба допомагати. Розкажіть, що треба 
зробити, а я обдумаю, чим зможу допомогти. А вже своє 
урвати я завжди встигну. 

Валера виклав своє прохання настільки барвисто, 
наскільки був здатен, знаючи, що люди з південних 
країн обожнюють яскраві почуття і красиві слова. У 
Еспозіто загорілися очі. 

- Ой, це так красиво, так романтично! - він облизав 
губи. 

Еспозіто пообіцяв негайно приступити до 
підготовки місії. І не збрехав: через два дні на 
комунікатор Валери прийшло повідомлення з 
прихованого номера: «Все готово. Візьми відгул. Чекаю 
тебе завтра о шостій ранку секторального часу в ангарі 
№10. Не спізнюйся!» 

Отримати відгул було дуже важкою задачею. 
Валері довелося піти на хитрість і прийняти препарат, 
який тимчасово викликав потрібні симптоми. 
Призначення на діагностику зі станційним лікарем він міг 
просто проігнорувати, прикинувшись, що проспав. В 
обумовлений час він пішов до ангару. Там нікого не 
виявилося. Через пів години очікування, коли він вже 
впав у відчай, Валера нарешті отримав повідомлення: 
«Відкрий двері до ангару № 13». Валера здивувався, 
тому що він знав, що на станції всього дванадцять 
шатлів. Яке ж було його здивування, коли він побачив в 
ангарі вже бувалий шаттл застарілої моделі. Повинно 
бути, хитрий пройдисвіт домігся його списання і 
привласнив собі як плату за свої послуги... 
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*** 

Кожен спуск на поверхню Венери - це як подорож 
до пекла. Тільки твій супутник не солодкомовний Данте, 
і не чемний розважливий Вергілій. Твій супутник - 
хитрий і підступний тип, прозваний Ель Діабло. Пейзажі 
Венери - це жива ілюстрація поеми «Пекло» з 
«Божественної комедії». Колись в дитинстві Валера 
знайшов товстий том «Божественної комедії» з 
ілюстраціями Гюстава Доре. Ці гравюри настільки чітко 
прописалися в його уяві: всі ці «Злі Щілини», «Ліс 
задерев'янілих людей» з кігтистими гілками, Ущелина 
Відчаю, кружляючі гарпії, Долина Змій - настільки 
врізалися в його пам'ять, що потім ще довго снилися 
йому ночами. Всюди пил, запах гару і сірки, вогонь, 
ледь висвітлює напівтемрява, і сам повітря наповнене 
смутком і відчаєм. Саме такий здавалася йому Венера, 
коли він вперше ступив на її поверхню. Червоні як кров 
базальтові скелі, жовто-зелене небо кислотних відтінків, 
рідкісні схід і заходи сонця, що забарвлюють щільну 
пелену хмар в багряні тони. А навкруги скелі, стоплені 
жаром, вогняні річки і потічки розпеченої лави, що 
просочуються крізь павутину тріщин, і світиться туман 
випарів сірчаної та фосфорної кислоти, що світяться 
примарним світлом в тьмяному відбитому хмарами 
світлі сонця. Здавалося, в цьому пеклі неможлива ніяка 
життя. Але це лише на перший погляд. У печерах і 
ущелинах зустрічалися світяться мохи та лишайники, 
тліли, наче жарини різними відтінками від червоного до 
білого і блакитного.  

Вночі, яка триває понад сто земних діб, в повітрі 
з'являються маленькі вогники, що кружляють в 
гарячому повітрі подібно світлячків. Вогники танцюють 
на кінчиках чорних скорчених гілок рідкісних 
кам'янистих дерев... 

Ніяка електроніка не могла довго витримати 
вплив екстремально високих температур, і суспензії з 
сірчаної кислоти, яка роз'їдає будь-які проводи і датчики. 
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Ще навчаючись в школі, Валера часто чув жарти про те, 
що поверхню Венери можна перетнути на апараті, 
побудованому за технологіями позаминулого століття. 
Такі апарати часто малювали художники, які писали в 
жанрі «стімпанк». Як з'ясувалося, в цьому була лише 
частка жарту. Небо Венери між станціями борознили 
дирижаблі і аеростати. А поверхнею планети їздили 
ровери, як ніби зійшли з конвеєрів заводів Генрі Форда. 

Валера меланхолійно дивився на циферблат з 
термостійким склом, аналогові датчики з важкотопних 
металів, час від часу поглядав у перископ, звіряючись з 
картою, вигравіюваною на пластині з іридію. Еспозіто, 
який сидів за штурвалом, з тихим бурчанням коригував 
курс… 

Хвилини тяглися повільно, як на розпеченій 
сковорідці, і здавалися годинами. Валера посміхнувся, 
згадавши жартівливе пояснення теорії відносності: «на 
сковороді хвилина здасться годиною, а поруч з 
гарненькою дівчиною годину здасться хвилиною». 
Механоровер рухався з черепашачою швидкістю - 
напевно, так пливе батискаф над дном океану. Нарешті, 
Еспозіто видав радісний крик: 

- Ось це ущелина! Ми у мети. Тільки є проблема - 
тут нещодавно відбулося виверження, тож ровер далі не 
пройде. Впадемо в тріщину з лавою - від нас 
залишиться тільки пара. Бери реактивний ранець і 
ходилиці та постарайся не потрапляти в калюжі лави 
або кислоти. І постарайся захопити з собою жменьку 
камінців, особливо блискучих. Мені потрібно окупити 
витрати на нашу експедицію. І хай береже тебе Санта 
Марія, аміго, - Еспозіто ревно перехрестився. 

«Як же йому страшно», - подумав про себе Валера. 
Він швидко одягнувся в скафандр, надягнув реактивний 
ранець і взувся у пружні ходилиці. 

- Не затримуйся! У тебе часу – година, не більше! 
Твій скафандр не розрахований на тривале перебування 
в такому середовищі. Це модель десятирічної давності. 
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Їх списали й відправили на утилізацію, але у мене нічого 
не пропадає... 

Валера подякував Еспозіто і пірнув у шлюз. 
Жахливий жар відчувався навіть крізь товстий 
скафандр з охолодженням. Це поки ще панує ніч, а яка ж 
пекельна спека тут днем? Валера намагався якомога 
швидше дістатися тіні скель - там було хоч трохи 
прохолодніше. З подивом він помітив вогники на 
навколишніх каменях. Вони нагадували земні мохи та 
лишайники - маленькі вогняні нитки колихалися під 
гарячим вітром, а між вогняними мохами пурхали 
вогняні світлячки. Вони були дуже схожі на земних 
комах, тільки світилися, ніби зроблені з вогню. Валера 
побачив розщелину, яку він спостерігав на знімках, 
зроблених під час бурі. Його тілом пробігли дрижаки, 
коли він згадав про гігантські блискавки, що били по 
скелях із хмар. Він побачив знайоме світіння з грота. 
Валера прискорився, роблячи більше дрібних стрибків. 
У гроті цвів цілий кущ, висвітлюючи напівтемряву 
подібно до неопалимої купини. Квітки, подібні 
вогненним ліліям, ворушилися, як мацаки восьминога. В 
їхньому русі було щось приваблююче і гіпнотичне. Від 
захоплення перехопило подих. Валера обережно 
наблизився до куща. Дістав алмазний різак, прикидаючи, 
яку квітку зрізати першою. Після уявного наказу 
відкрилася кришка термобоксу. Валера обережно взяв 
одну з квіток пальцями в іридієвій рукавичці, двома 
швидкими рухами зрізав квітку зі стебла і кинув у 
термобокс. Він побачив, що листя, покриті якимись 
пухирцями, випустили хмару жовтої пари. Пара 
потрапила на його скафандр, руйнуючи захисне 
покриття. На оглядовому склі шолома засвітився 
голографічний екран. 

- Порушення герметичності скафандра, - почувся 
механічний голос. - Витік кисню. Негайно повертайтеся 
на базу! 

Валера вискочив з грота, як жаба, яку кинули в 
киплячу воду. З жахом він зауважив, що пружинні 
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ходилиці теж вийшли з ладу. Хмара кислоти зашкодило 
захисний шар, і тепер ходилиці пливли, як воскові 
свічки. 

«У мене мало часу», - в жаху думав Валера. -  
«Потрібно добігти до ровера, поки я тут не зварився 
заживо». 

 Залишилося останній засіб: він включив 
реактивний ранець і підстрибнув якомога вище. 
Струмені газу з ревом виривалися з сопел, а з 
скафандра тонкими струмками виходив кисень. Валера 
відчував, що його тіло обпікає гарячий вітер, як ніби 
мурахи повзають по шкірі і вгризаються в плоть – це 
краплі кислоти проникли через мікротріщини в 
скафандрі. Пару раз він встиг скорегувати напрямок, 
звіряючись з компасом, і радісно закричав, побачивши 
силует ровера біля входу в амфітеатр. Ровер зрушився 
з місця і поїхав назустріч. Тут Валера з жахом зрозумів, 
що починає втрачати свідомість: все тіло горіло, ніби 
охоплений полум'ям. Мурашки вже не кусали, а палили 
плоть наскрізь. Болів кожен нерв. Все його тіло охопив 
пекельний біль. Останнє, що він зміг, - це віддати наказ 
на відключення ранця і гальмування. Його розум 
охопила темрява… 

 
*** 

Цієї ночі Оксані погано спалося. Їй снилося, як 
Валера йде по розпеченій, як пекельний котел, поверхні. 
Він стрибає з каменя на камінь, обходить вогняні 
струмочки, і підходить до темної ущелині в багрових 
скелях. Грот наповнює алое сяйво, звідти видно 
відблиски жовто-оранжевого полум'я. Вогненна квітка 
колишеться як від сильного вітру. Його довгі, як у лілії, 
пелюстки переливаються в середині синім полум'ям, по 
краях переходить у жовте і яскраво-червона. Валера 
зайшов в ущелину, і простягнув руку до квітки. Мить, і 
його огорнуло хмарою білого туману. Валера 
відсахнувся, і тут же біле полум'я охопило його фігуру в 
сріблястому скафандрі. Деякий час шар іридію 
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утримував полум'я, а й захисне напилення попливло 
сріблястими крапельками вниз по його тілу. Валера 
спалахнув як смолоскип. Оксана хотіла закричати, але 
крик застряг в її горлі. Тіло Валери почорніло і 
обвуглилося. Оксана безплотною тінню метнулася до 
обгорілого тіла, сама не знаючи навіщо. Вона простягла 
до нього тремтячі руки. Серце дівчини шалено калатало. 
Але в грот подув гарячий вітер ззовні, і тіло Валери 
розсипалося, як купка сухого піску, підхопленого 
вихором. Тільки жменька попелу на підлозі печери 
нагадувала, що тут стояла людина. З грудей дівчини 
вирвався протяжний крик, і вона прокинулася... 

На годиннику було 11 годині ранку за місцевим 
часом. Оксана вибігла в коридор. Те, що вона прийняла 
за дзвін у вухах, було сиреною. На станції оголосили 
тривогу. 

«Гарно почався мій вихідний! Обов'язково хтось 
зіпсує відпочинок! Світ несправедливий», - подумала 
вона зі злістю. Кілька людей пробігли коридором, ледь 
не збивши її з ніг. Серед них Оксана з подивом впізнала 
свою подругу Параскеву - фельдшера, з якої вони часто 
проводили вихідні в аквапарку. 

- Що трапилося? Чому такий переполох? - 
запитала Оксана, насилу перекрикуючи виття сирени. 

- Пацієнта привезли, - відповіла Параскева. - 
Пробач, ми поспішаємо! Можливо, рахунок йде на 
хвилини! Повідомили, що потрібна екстрена операція... 

Охоплена тривожними передчуттями, Оксана 
набрала на комунікаторі номер Валери. Відповіддю було 
«абонент недоступний». Оксана повільно осіла на 
підлогу і заридала. Сон виявився пророчим... 

 
*** 

- Заходьте, тільки не надовго. - Фельдшер-андроїд, 
виблискуючи очницями, пропустив Оксану в палату. - 
Пацієнт може перебувати у свідомості не більше хвилин 
десяти - п'ятнадцяти. Більше його мозок не витримає... 
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- Я розумію, - відповіла Оксана. - Я повинна його 
побачити... 

Дивлячись на тіло в саркофазі, обвите бинтами, 
як поховальним саваном, Оксана ледь стримувала 
сльози. Він був схожий на давньоєгипетську мумію, яку 
вона бачила колись в дитинстві в музеї. Шкіра була 
такого ж самого відтінку - суха, коричнева, вся в 
тріщинах, нагадуючи старе, місцями обгоріле дерево. 

- Доктор, ви можете сказати, у нього ще є надія? 
- Безумовно, міс! Надія - це єдине, що 

залишається у людини...  до її останнього подиху. 
- Я прошу відповісти на моє запитання! - Оксана 

сердито тупнула ногою по підлозі, і відлуння від стукоту 
прокотилася по напівпорожній палаті зловісною луною... 

- Міс, ви ще молода, красива. Мабуть, у вас будуть 
ще... Напевно, у вас будуть ще шанувальники. Такі ж 
сильні, сміливі і відчайдушні. Ви цього варті... 

- Доктор, припиніть! - крикнула Оксана на старого 
японця, а з очей бризнули сльози. Вона нависла над 
доктором, як розлючена кішка, сердито виблискуючи 
очима - Я прошу вас, я благаю, відкиньте цю 
дипломатію, і дайте мені чесну відповідь! 

- Мені шкода, юна міс, - сумно зітхнувши, сказав 
доктор Сьогікіхара і винувато подивився Оксані в очі. - 
Цей хлопець був занадто наполегливий у своєму 
прагненні яскраво прожити своє життя. Він, схоже, хотів 
поставити в ньому не кому, а яскраву крапку. Мушу 
визнати, у мене мізерні шанси це виправити... Якби ви 
були представницею мого народу, я б сказав, що ця 
людина досяг свого «ікигаї» - він знайшов свою долю. У 
нас поважають тих, хто ставить собі за мету - наприклад, 
щастя інших людей, вище, ніж власне життя. Може це 
вас і втішить, хоча я не можу бути впевненим в цьому. 
Мені шкода, міс. Я більше нічого не можу вам сказати... 

 
 
 
 



Всесвіт кличе 

 52 

*** 
Валера відкрив очі. 
- Оксано, ти прийшла? Я чекав... Я добув, то що 

обіцяв... Але у нас все забрали. Термос забрали. Квітку 
забрали. Еспозіто під арештом в карцері. А тут... 

Його голос звучав через комп'ютер, як у 
паралізованого.  

- Не треба мені цю кляту квіточку, - сказала Оксана, 
і схлипнула. Сльози бризнули з очей, і вона 
розридалася. Вона осіла на підлогу, і обхопила голову 
руками. - Яка же дурепа! Пробач, Валеро! Що ж я 
наробила! Не потрібні мені ці квіточки! Тільки ти мені 
був потрібен! 

- Міс, є тільки одна можливість його врятувати. - 
Сьогікіхара нарешті подав голос. - У пацієнта 
неушкодженим залишився лише мозок. Ми можемо 
пересадити його в інкубатор, щоб зберегти основні 
функції... 

- А що далі? - Оксана повернула до лікаря 
заплакане обличчя. - Він збереже пам'ять, почуття, 
особистість? 

- Тільки частково... - зітхнувши відповів доктор. - 
Він збереже спогади. Але якими будуть емоції, і як 
зміниться його характер... 

Високий худорлявий чоловік з довгим чорним 
волоссям кольору воронячого крила підійшов до неї, і 
дбайливо підняв дівчину за плечі. 

- Тут два варіанти: пересадити мозок в нове тіло, 
вирощене з його клітин. Або, в синтетичне тіло... 
Страховка покриє витрати на збереження особистості та 
запис спогадів. Але щоб виростити клону, буде потрібно 
три роки. І ще витрати. І його мозок пересадять в тіло 
дитини. Або його мозок можна буде пересадити в 
синтетичне тіло... 

- Тоді він вже стане... не зовсім людиною? - 
запитала Оксана. 

- Він стане кіборгом. Його знання, досвід і вміння 
дуже важливі. Корпорація захоче їх зберегти. Але на 
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Венері він не залишиться. Електроніка працює на 
поверхні лічені хвилини. Його можуть направити на 
Марс, або ще далі. 

- Так чи інакше, я все одно його втрачу, - сказала 
Оксана. - Це я у всьому винна! Заради мене він поліз за 
тою квіточкою! 

- Ось воно що? - чоловік взяв Оксану за руку. - 
Вийдімо. Розповісте мені все, що хотіли розповісти.... 

 
*** 

Оксана вийшла з медичного відсіку. Її руки 
тремтіли, ноги підгиналися, відмовляючись йти далі. Її 
хитало з боку в бік, як тонке деревце під поривами вітру. 
Сльози котилися по її щоках, залишаючи мокрі доріжки, 
туш і рум'яна змішувалися в чорно-червоні плями. 
Чорний і червоний - два кольори, що виражають любов і 
журбу. Саме ці два почуття заволоділи серцем Оксани, 
витіснивши всі інші. 

- Полегшало? Поплачте. Буде легше, - чорнявий 
чоловік легенько притримав Оксану за плече. - Михайло 
Яновський, начальник станції, - представився він. - Я 
хотів висловити свої співчуття. І вдячність. Ви вдвох 
зробили найбільше відкриття. Ви знайшли позаземну 
небілкову форму життя. 

- Дякую, - ледь вимовила Оксана. - Це далося нам 
дорогою ціною... Якби я могла знати, ні за що б не 
просила його принести ці квіти... 

- Це не квіти. Це тварини типу коралів. Вони 
харчуються сирими мінералами та вогненними мохами. 
Уміють переміщатися. І захищають себе, бризкаючи 
хмарою кислоти. Через це скафандр Валерія втратив 
герметичність... 

- Як ви дізналися… Що сталося з ним? 
- Його напарник, цей пройдисвіт Еспозіто розповів 

нам все. Що мене дивує - адже він міг його просто 
кинути там. Він міг сказати, що почалося виверження, і 
він просто не встиг його врятувати. Але він дотягнув 
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Валерія до станції та викликав бригаду першої 
допомоги... Іноді навіть лиходій здійснює добрі вчинки... 

- Можна я гляну на ці квіти? - перервала його 
Оксана. Хоч одним оком? Де вони? 

- В лабораторії, - відповів Яновський. - Там тільки 
одна квітка. Подробиці події ми змогли дізнатися вже з 
мозку Валерія, поки він був без свідомості. Дивно, що 
він взагалі дістався до ровера. Такий біль, якого він 
зазнав, мало хто здатний витримати. Його вела сила 
волі. Інакше не пояснити, як він зумів... 

- Його вело кохання до мене... - сказала Оксана. - 
Мені соромно, що я поводилася з ним так некрасиво... 

- Що ж, це так типово, - сказала Яновський. - Жінки 
зображують даму з серцем iз льоду, а чоловіки 
здійснюють подвиги в надії розтопити цей лід і 
заслужити любов. Стара як світ історія... Так працює 
природний відбір. Тільки іронія в тому, що в цьому вже 
нема потреби. Є інші способи довести свою любов, не 
ризикуючи при цьому життям... 

- Мені соромно, що я дозволила собі так 
поводитися з ним... - Оксана опустила голову. - Не знаю, 
що мені робити... Чи захоче він жити так? Перестати бути 
повноцінним чоловіком? І чи зможу я прийняти його 
таким? 

- Це вже вирішувати йому. А не вам. Тільки йому, - 
суворо сказав Яновський. - Я б порадив вам дати йому 
спокій та дозволити самому розпорядитися своїм 
життям. Він ще може послужити людству. А вам пораджу 
пошукати собі іншого хлопця. І не поводитися з ним так, 
як повелися з цим хлопцем… 

  
*** 

Оксана безцільно блукала коридорами. Попри 
пізній час, спати не хотілося. Вона не знала куди йти та 
що робити. Вона відчула вібрацію на руці - хтось 
викликав через комунікатор. На екрані вона побачила 
напис «Діана». 
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- Оксано, ти не спиш? Вибач що так пізно! Я тобі 
співчуваю. Це страшна біда! Мені дуже шкода, що так 
сталося! Зустріньмось! Ти, мабуть, забула що сьогодні 
же Різдвяна Ніч. Нумо вийдемо назовні! Подивимося у 
нічне небо над хмарами! Треба почекати зірку, що впаде! 
Загадати бажання. Воно неодмінно збудеться, от 
побачиш! 

 
*** 

Тут, понад густими хмарами, зорі особливо 
яскраві. Вони мерехтять, та ваблять до себе, ніби 
вогники вуличних ліхтарів. Здавалося, ці камінчики, 
осяяні теплим світлом, що коливалося у небі, наче 
полум'я свічок, можна просто схопити рукою. Оксана 
застигла, милуючись зоряним небом.  

- Стільки зірочок, таких яскравих. як перлинки на 
дні моря, але жодна не падає, - зітхнула Оксана.  

- Може треба трошки почекати? - Діана сиділа 
поряд з Оксаною на краю металевої платформи, та 
задумливо бовтала ногами над безоднею.  

- Я не люблю чекати! - відповіла Оксана. - Якщо 
мені щось хочеться, я прагну це отримати.  

- Це величезна вада для ботанічки, - сказала Діана. 
- Це джерело всіх твої прикростей! Ти хочеш одразу все, 
негайно, і навіть не можеш визначитися, що саме ти 
хочеш. Ти як мала дитина… 

- Соланж сказала мені теж саме, - Оксана знову 
зітхнула. - Я втрачаю все, до чого прагну торкнутися. 
ніби наді мною висить якесь прокляття! Навіть та 
квітка… От навіщо я її захотіла? Просто подивитися, 
торкнутися, а далі що? А людина принесла у жертву 
життя, щоб дістати цю квітку… 

- Бо треба бути обережними у своїх бажаннях. - 
Діана обережно схопила її за руку. - Знаєш, мої предки 
жили там же, звідки ти родом. Я згадала легенду про 
квітку папороті… Її важко знайти, її важко здобути. Той, 
хто її здобуває, може загинути. А той, хто її отримує - 
стає нещасним… 
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- Отже, «бійтеся своїх бажань?» Не все, що ми 
хочемо, принесе вам щастя? - повторила Оксана.  

- Так! Взагалі, моя люба подруго, щастя не у речах, 
та не у тому, щоб їх мати! Щастя - воно має бути ось тут - 
Діана приклала долоню до грудей. - Якщо його тут нема, 
всі скарби світу тобі не зарадять… Ой, дивися, зірочка 
падає! - Вона показала рукою на яскраву цяточку на небі. 
- Нумо, загадаємо бажання!  

Оксана подивилася на зірку, що падала. Яскраво-
жовта цяточка стрімко летіла, залишаючи вогняний слід 
у темно-сірому небі, наче сірник, що падає у темну воду. 
Її серце забилося швидко, вона затамувала подих і 
прошепотіла щось тихо-тихо, щоб навіть подруга не 
почула її слова. Яскраве світло, наче від багаття, 
спалахнуло у важких хмарах, Ще мить, і воно згасло… 

- Що саме ти загадала? - спитала Діана. 
- Не можу тобі сказати, - відповіла Оксана, 

опустивши очі. - Нехай це буде таємниця. Але, якщо 
воно збудеться, всі будуть щасливі… 

- Воно збудеться! - вигукнула Діана. - Обов'язково 
збудеться, бо сьогодні же ніч перед Різдвом! Все буде 
добре, Оксаночко, ось побачиш! 
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Дем`яна Лунь 
 

Гобелен 
  
 
 — Виявлено об’єкт штучного походження. 
 Жвавий, майже позбавлений механічних ноток 

голос нейромережі з жіночим ім’ям Демі збаламутив 
в’язке болото тиші, змусивши всіх присутніх 
здригнутися. 

 — Чорт! — не втримався від глухого вигуку 
першорозвідник Рем. Він хутко допив каву з картонної 
склянки-пляшки, яку щойно ледь не розчавив, й 
пожбурив її у смітник, забувши, що гравітатор вже 
місяця зо три працює напівсили; не долетівши до місця 
призначення, пляшка випливла в центр пультової рубки 
й повільно опустилась на підлогу. Рем випрямився в 
кріслі чергового й вдивився в купу літаючих перед 
носом голограм — система люб’язно підсвітила новий 
об’єкт й підписала його координати та розміри. 

— Точно штучний? — члени екіпажу (принаймні, ті, 
що працювали в пультовій рубці) зацікавлено 
сходилися-зліталися, гуртуючись за Ремовою спиною. 
Ніхто вже не вірив, що вони щось знайдуть. Котрий це 
вже сектор? Сотий? Космічний корабель «Зоряний 
жнець», перемкнувшись зі стрибкового двигуна на 
звичайний, мляво досліджував чергову місцину, де, 
згідно з розрахунками, міг бути слід позаземного життя. 
А міг і не бути. Останнє траплялося значно частіше. — 
Ти ба, і справді. 

 — Виріє! — гаркнув розвідник в приліплений до 
вуха комунікатор.  

 — Я чув, — глухо відізвався справжній черговий, 
що попрохав Рема попильнувати за системою. («Я лише 
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на хвилинку! Нічого не трапиться». Еге-ж, нічого). — 
Зараз буду. 

 — Хутчіш, — буркнув розвідник й ніяково повів 
плечима. Він не любив, коли позаду хтось товкся. 

 «Жнець» облишив рідний ангар три роки й сім 
місяців тому; ця експедиція мала стати однією з 
найдовших, але, нажаль, все свідчило про те, що 
закінчиться вона тим самим, що й решта — нічим. 
Маршрут «Женця» повторював вирахуваний слід 
літального засобу так званих Істот — невловимих 
представників інопланетної цивілізації, інформація про 
яку збиралася по краплині. Рем невесело всміхнувся. 
Він був хлопчиною, коли існування позаземного життя 
було науково доведено, але тоді ніхто й припустити не 
міг, як відчайдушно це життя тікатиме від будь-яких 
контактів. Істоти поводилися, наче шпигуни, хоч і не 
припинили прилітати навіть після того, як були 
вирахувані. Будь-який прояв уваги виганяв їх назад у 
космос, як полохливих зайців, але чи завжди буде так? 
Що, як одного разу ховатися доведеться вже від них? На 
експедиції з пошуку батьківщини Істот не шкодували 
коштів, та Рем пишався своєю професією не за високу 
платню чи поважність. Він вірив, що якщо смертне життя 
й мало якийсь сенс, то ось він — грандіозніший за будь-
які відкриття минулого. Що може бути цікавішим за 
відкриття не острову, не континенту, а цілого заселеного 
світу? 

 Розвідник барабанив пальцями по голографічній 
панелі, намагаючись не дратуватися від тьмяного, 
нерівного освітлення. «Жнець» провів у космосі надто 
багато часу — а єдиним досягненням експедиції можна 
було вважати те, що екіпаж досі не збився зі сліду. 
Кілька місяців тому капітан наказав перевести все, що 
можна, в енергозберігаючий режим, аби пролетіти ще 
хоч трохи далі. Але ресурси вперто наближалися до 
позначки «половина», а отже, скоро доведеться 
розвертатися й повертатися ні з чим. 
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 Цей штучний об’єкт — їхня остання надія віднайти 
хоч щось, варте уваги. Але, як песимістично думав Рем, 
скоріш за все їм знову трапилось якесь сміття, викинуте 
Істотами в космос не інакше як з метою познущатися над 
переслідувачами. 

 За спиною розвідника засичали, роз’їжджаючись, 
двері; Рем хутко розвернувся й побачив, як дверцята 
майже одразу застрягли, змушуючи чергового 
протискатися боком. Вирій був блідим, наче мрець, й на 
обличчі його застиг вираз людини, що йде не на власне 
робоче місце, а на тортури.  

 «Халепа», — подумав Рем, коли побачив, як 
слідом за черговим в пультову рубку пролізає злий 
капітан. Те, що Вирій змився, довіривши свою роботу 
людині, яка навіть не працює в цьому приміщенні, було 
неабияким порушенням дисципліни. Що довше екіпаж 
«Женця» нудьгував у космосі, то більше він чхав на 
зміст важкого файлу з назвою «Статут позаорбітних 
космічних суден», завантажений на кожний 
персональний комп’ютер. Найіронічнішим Рем вважав те, 
що пік розгнузданої поведінки на борту спричинило 
отруєння капітана консервами, умови зберігання яких 
було порушено через зруйновану дисципліну. 

 Схудлий від хвороби капітан скерував на 
розвідника втомлений, але не менш крижаний від того 
погляд, й Рем поспішив звільнити крісло, в яке одразу ж 
приречено упав Вирій. 

 — Демі, виведи повний список властивостей 
останнього виявленого об’єкту, — пробурмотів 
черговий у підключений до нейромережі комунікатор. 

 Голографічне зображення найближчого космосу 
засмітилося прямокутниками таблиць. Рем, що тихо 
відійшов вбік, окинув оком купу надточних чисел, 
більшість яких ні про що йому не казала. Він знав, що це 
лише мала частина того, що можуть зібрати скануючі 
системи «Женця» — поки що вони зробили лише 
автоматичний огляд, що не потребував спеціального 
наказу. 
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 — Виріє? — нагадав про себе капітан. 
 — А, гхм, так, — черговий гучно відкашлявся. — 

Отже, об’єкт має три з половиною кілометри в діаметрі, 
а склад поверхні робить його подібним до малого 
астероїду. Власне, я був би впевнений, що це астероїд, 
якби не ідеальна кулеподібна форма й наявність пустот 
всередині. Наче хтось відшліфував каменюку й 
побудував під її поверхнею щось на кшталт, не знаю, 
бази? Ніколи такого не бачив. І це, чорт забирай, цікаво, 
— Вирій замислено бурмотів, вчитуючись в таблиці. 

 — Капітане, дозволите? — відізвався хтось збоку. 
 — Дозволяю. 
 — Мені здається, Вирій видає бажане за дійсне. 

Яка, вибачте, база в астероїді? Так, технології Істот 
доволі дивні, але вони все ж таки виглядають як 
технології, а не як фантазії підлітків. Крім того, я не бачу 
жодного сенсу полірувати поверхню космічного тіла. 

 Рем помітив декілька повних згоди кивків. Капітан 
задумливо торкнувся підборіддя. 

 — Тим не менш, цей астероїд виглядає занадто 
ідеальним, — сказав він за хвилину. — Хто-небудь може 
назвати мені хоч одну умову виникнення такого явища? 
Отож-бо й воно, — капітан ледь припідняв кутик рота у 
відповідь на тишу. — Гаразд. Демі, чуєш мене? 

— Так точно, капітане, — одізвалась нейромережа. 
 — Поверни всі бортові системи в режим 

стовідсоткового завантаження. Й переведи мій 
комунікатор на загальний канал. Мушу зробити 
оголошення. 

 Рем стривожено перезирнувся з Вирієм і рештою 
присутніх. В стінах м’яко загуло. Посилена гравітація 
смикнула розвідника за хребет, й той з несподіванки 
присів, ледь втримавшись на ногах, але одразу ж 
випростався, прислухаючись до зростаючого 
навантаження на організм — гравітатор змінював 
інтенсивність роботи поступово, аби не спричинити 
розриви судин та крововиливи в членів екіпажу. Двері в 
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пультову рубку зашипіли й нарешті роз’їхались 
повністю, після чого знову з’їхались. 

 — Увага! Всім присутнім на борту «Женця»! — 
прогримів капітан в комунікатор, і його голос 
розмножився, лунаючи з усіх гучномовців та приватних 
пристроїв водночас. — Ступінь готовності «жовтий»! 
Увага! 

 Рем відчув, як його наповнює завзяття. Ступінь 
готовності «жовтий» означав спробу увійти в контакт з 
потенційно небезпечним (читай — заселеним Істотами) 
об’єктом. Головним правилом «жовтого» ступеню була 
готовність вшиватися за найменшого натяку на агресію 
вбік «Женця». 

 — Ступінь готовності «жовтий»! Увага! — 
продовжував порушувати тишу капітан. — Вимагаю від 
усіх максимальної зібраності, — додав він спокійнішим 
тоном. — Це є остання тривога, після чого експедиція 
візьме курс додому. Якщо хтось зараз спробує, так би 
мовити, «сачконути» — я особисто потурбуюсь, аби на 
цього щасливця чекало незабутнє повернення. Дякую за 
увагу. 

 Капітан вручну вимкнув мікрофон на комунікаторі, 
не довіряючи нейромережі. 

 — Виріє, проскануй цю каменюку, чим би вона не 
була, на всю потужність. Експедиція більше не може 
дозволити собі летіти далі, тож я принаймні хочу знати, 
що ми зробили все можливе. 

 — Так точно, капітане, — черговий торкнувся 
інтерактивної голограми й забубонів накази 
нейромережі. 

 — Реме? 
 — Я готовий, капітане, — випрямився розвідник. 

Коли… Якщо буде відданий наказ летіти до об’єкта, Рем 
опиниться серед першопрохідців. Робота почесна, 
хвилююча й смертельно небезпечна. 

 Він спостерігав, як до ідеальної кулі астероїда в 
голографічному просторі злітаються зграйки 
розвідувальних дронів, й таблиць з даними все більшає 
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й більшає. Раптом замиготіло червоне попереджувальне 
віконце. 

 — Вони фіксують сигнал, — вдоволено сказав 
Вирій. — Там точно є техніка. 

 — Або стихійні радіоперешкоди, — буркнули 
позаду. 

 — Відставити песимізм, — втрутився капітан. — 
Що за сигнал? 

 — Роблю запит… Ні, не відповідають. Я б сказав, 
що це просто реакція на рух.  

 — Але тільки на дрони? 
 — Саме так. Хтозна, чому… «Жнець» мав 

пролетіти повз щонайменше кілька разів. 
 — Швидкість корабля зараз менша, ніж в дронів.  
 — Або ми просто далі й сигнал розвіюється, — не 

втримався Рем.  
 — Малоймовірно, — сказав капітан. — Гаразд, що 

там ще? 
 Вирій зітхнув і навіть якось згорбився. 
 — Словом… Це справді астероїд, — черговий 

виглядав зовсім нещасним. — Навіть всередині. Але він 
наче роз’їдений червами, й в «ходах» стабільне потужне 
електромагнітне випромінювання, джерело якого 
сканери встановити не можуть. Може… Якщо ми вже 
розвертаємося… Може, подивимося, що там, га? — він 
втис голову в плечі, намагаючись не дивитись на 
капітана. 

 Звісно. Не йому ж туди летіти. 
 Капітан уважно вдивлявся в голограму. 

Зустрівшись поглядом з Ремом, він ввімкнув мікрофон 
на комунікаторі й сказав: 

 — Перша розвідтрійка. На позицію. 
 Рем здригнувся. 
 — Є перша трійка на позицію, капітане, — він 

виструнчився, відсалютував й залишив рубку. 
 Розвідник йшов незвично світлим коридором 

швидко, ледь не зриваючись на біг, й шкодував, що 
транспортувальна капсула-«ковчег» знаходилась на 
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іншому боці корабля, бо, попри всі тренування й 
психологічні підготовки, в нього підгиналися ноги. Такі, 
як він, слугували другою, живою групою сканерів, що 
отримувала наказ дослідити об’єкт особисто й більш 
ретельно, якщо попередньо відправлену техніку ніхто не 
підбив. 

 Але захисні системи Істот, що не зреагували на 
поверхневі дослідження, цілком могли відповісти на 
втручання живих експедиторів. 

 Розвідники брали на себе основний ризик. Вони 
підлітали по троє — кожна нова трійка після звіту 
попередньої, — й лише після них основний корабель 
експедиції мав право більше не витримувати безпечну 
відстань й розпочинати аналіз знахідки. Якщо 
фіксується агресія проти розвідників — корабель 
вшивається. Якщо хтось з розвідників помирає — 
корабель вшивається. Якщо безпричинно розривається 
зв’язок з розвідниками — корабель надсилає дрони-
ретранслятори і коли вони не допомагають — корабель 
вшивається. 

 Краще втратити розвідників, ніж цілу експедицію. 
 Рем звик до свого статусу смертника. Він розумів, 

що коли-небудь не повернеться на борт, але до тієї миті 
могло бути ще багато років. Він боявся лише одного. Він 
боявся, що не встигне знайти Істот. 

 Перед шлюзом «ковчега» вже нетерпляче тупцяли 
двоє: дешифраторка Іскра та замикаючий Талісман. Рем 
був штурмовим та водночас командиром їхньої трійки.  

 — Чорт забирай, не знав, що це скажу, але я 
скучив за роботою, — нервово всміхнувся Талісман. 
Іскра невесело гмикнула. 

 — Ходімо, — кивнув Рем й притис до замкового 
сканера праву п’ятірню. 

 Шлюз зустрів їх прохолодною напівтемрявою та 
прямокутними комірками вздовж стін, в кожній з яких 
зберігався особистий скафандр одного з розвідників. 
Рем розгерметизував своє сховище, натиснувши 
механічну, стійку до електромагнітних бур кнопку; він 
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швидко, але уважно з’єднав на собі елементи скафандру, 
слідкуючи, аби все було приладнане як слід, бо від 
цього залежало його життя. Переконавшись, що всі 
готові, командир розвідтрійки розблокував двері шлюзу 
й вони опинилися в тісних нутрощах «ковчегу». Тут не 
було нічого, крім трьох відділень-сидінь, що 
ізолювались одне від одного одразу ж, як розвідники 
зайняли свої місця. Якщо «ковчег» буде пошкоджено, є 
шанс, що зачепить лише одного з трьох й решта встигне 
повернутися. 

 — Демі, — погукав Рем нейромережу. 
 — Так, — пролунав в шоломі жіночий голос. 
 — Активуй програму запуску першого «ковчегу». 
 На склі шолому засяяв голографічний інтерфейс. 

Забігали рядки алгоритму — спочатку білі, за мить вони 
ставали зеленими, що означало, що всі команди 
застосовано без збою. 

 — Рем готовий, — сказав розвідник, коли рядки 
скінчилися. 

 — Талісман готовий. 
 — Іскра готова. 
— Капітане, перша розвідтрійка готова до вильоту, 

— повідомив Рем. — Запит дозволу. 
 Перед очима з’явилося нове голографічне 

віконце. 
 — Виліт дозволено. Повторюю, виліт дозволено. 
 Віконце блимнуло й зникло. «Ковчег» ледь чутно 

струсонуло — нейромережа від’єднала його від корабля. 
 Рем сидів, зафіксований металевими 

сегментованими ременями, й пильнував зміну 
параметрів на голографічному екрані. Він всміхнувся, 
згадавши, як в перший політ відчував себе викинутим з 
даху котом в заклеєній коробці. Зараз він вже майже не 
замислювався над тим, що довкола бляшанки «ковчегу» 
немає нічого, крім байдужого космічного простору. Рем 
хотів би його бачити. Дивна річ — в космосі він дивився 
на зорі значно рідше, ніж вдома. 
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 — «Ковчег»-1, перевірка зв’язку, прийом, — 
гаркнув на вухо капітан. Тепер його голос лунав з 
перешкодами, але все ще був достатньо чітким для 
розуміння. 

 — «Жнець», зв’язок підтверджую, прийом, — 
відізвався Рем. Він скосив очі на один з рядків. — Демі, 
пошук місця посадки. 

 «Ковчег» повільно закружляв довкола астероїда. 
Перше коло… Друге. Третє. Десяте. З кожним новим 
витком Рем ставав все похмурішим. 

 — Капітане, ця клята куля занадто ідеальна. 
Поверхня не має жодної вищербини, яку можна було б 
прийняти за вхід всередину. Схоже, доведеться сідати, 
як є, й гуляти пішки, в самих скафандрах. — Рем вчасно 
зупинився, не озвучуючи, як йому не подобається ця 
ідея. Пересування в скафандрах позбавляло розвідників 
надміцного багатошарового захисту «ковчега», 
відкриваючи їх космосу. Якщо вони вийдуть, шанси на 
успішну евакуацію знизяться майже до нуля. 

 — ..о..а..і..ни..и..на 
 — Капітане? 
 — Що. За. Вхідний. Сигнал? — Капітан пробився 

крізь перешкоди, роздільно вимовляючи слова.  
 — Який сигнал? — Рем звів брови, уважно 

вчитуючись в голографічні рядки. 
 — Демі приймає його через «ковчег», але не може 

розшифрувати. Він йде з астероїда. 
 — Чорт, — буркнув розвідник. — В мене нічого не 

написано. 
 — Капітане? — втрутилася Іскра. — Чи ви маєте 

координати виходу сигналу? 
 — Зараз… — Рем почув приглушене бурмотіння 

капітана, наче він прикрив комунікатор долонею. — Так. 
Надсилаємо. 

 — Отримав, — на склі шолому засяяла нова 
вервечка літер і чисел. 

 — Але навіщо вам це? 
 — Так, Іскро, навіщо нам це? 
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 — Я частково дешифрувала сигнал. Він схожий на 
звичайний маяк і, мабуть, орієнтує на вхід. 

 — Іскро, — зітхнув Рем. — «Схожий» і «мабуть», 
чи точно? Ми не вгатимося в астероїд, якщо полетимо 
на сигнал? 

 — Може й вгатимося, — спокійно сказала 
дешифраторка. — Для повнішого аналізу мені необхідно 
вилізти з цієї консервної бляшанки. 

 — Як на мене, це пастка, — одізвався Талісман. — 
Навіщо б Істоти стали полегшувати нам роботу? 

 Рем теж схилявся до цієї думки. 
 — Отже, як я й казав, пішки… 
 — Ні, — пролунав супроводжуваний незначними 

перешкодами голос капітана. — Якщо вірити сканерам, 
за вирахуваними координатами такий самий камінь, як і 
будь-де. Вхід замасковано. «Ковчег», можливо, розіб’є 
перепону. Ваша ручна зброя — ні. 

 Він на мить змовк, але потім додав: 
 — Це місце резонує трохи інакше. Сканери 

вирішили, що справа в неоднорідному матеріалі 
поверхні. Але слова Іскри змушують вдивитися у дані 
під іншим кутом. Я вважаю, що там справді може бути 
порожнеча під тонкою корою. Прямуйте на маяк. Це 
наказ. 

 «А може й не бути», — подумав Рем. Але його 
роботою було йти на ризик, а не замислюватися, 
наскільки воно того варте. Тому він лише чітко 
проартикулював: 

 — Так точно, капітане.  
 Розвідник скерував систему на приземлення 

«носом» — так, ніби вони мали залетіти у відкритий 
ангар. Вимовивши останню цифру координат, він 
вирівняв дихання й замер у очікуванні. Час тягнувся, 
наче гумовий. 

 «Чорт забирай, не вистачає лише барабанного 
дробу». 

 Його розібрав недоречний сміх. 
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 Раптом щось блимнуло й усі голограми наче 
корова язиком злизала. А за мить «ковчег» доволі 
відчутно струсонуло. 

 Рем озирнувся й опустив очі додолу. Наче цілий… 
«Ковчег» теж здавався неушкодженим. Але в ефірі 
панувала гнітюча тиша. 

 — Капітане? Демі, статус системи! Демі? 
 Нейромережа не відповідала. 
 — Реме? 
 — Іскро? Ти мене чуєш? 
 — Так. 
 — І я, — пролунав голос Талісмана. 
 — Живі? 
 — Здається… 
 «Жнець» не відповідав, але внутрішній зв’язок 

між трійцею міг функціонувати навіть без підтримки 
нейромережі (інакше розвідники ризикували б «оніміти» 
значно частіше). Резервна спрощена система керування 
«ковчегом» теж мала бути доволі надійною, тож Рем 
вирішив почекати на її перезавантаження і неабияк 
зрадів, коли за кілька хвилин перед очима знову 
засяяли голограми. 

 — Отже, ми справді пролетіли крізь щось тверде, 
— пояснив він колегам, уважно вивчаючи звіт про 
пошкодження. — Але най мені заціпить, якщо такі 
подряпини здатні обрубити зв’язок. Корпус навіть майже 
не нагрівся. 

 — То виходимо? 
 — Так, — рішуче сказав Рем. — «Ковчег», запуск 

протоколу розгерметизації. 
 — Талісман готовий. 
 — Іскра готова. 
 — Рем готовий. Розгерметизацію підтверджую. 
 Особиста капсула засичала й повільно 

розчинилася, наче мушля, випускаючи розвідника з-під 
свого захисту. Рем звільнився від ременів і, 
переконавшись, що інші двоє стоять поруч, розблокував 
двері «ковчегу». 
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 Вони ступили в просякнуту темрявою порожнечу, 
що підхопила їх, наче пір’їни, за межами штучного 
гравітаційного поля «ковчегу». Рем покрутився на місці, 
запускаючи вібруючи реактивні міні-двигуни в кінцівках 
та спині скафандру, й озирнувся. 

 — Ми в тунелі, — вдоволено сказала Іскра. 
 В тунелі чи ні, але розвідники однозначно були в 

чомусь, бо зорі всипали сяючим горохом лише невелику 
пляму на тілі невідомості. Рем активував додаткові 
сканери, що мали домальовувати картинку за умови 
браку світла, й нарешті роздивився широкий коридор, 
що, наче гігантська камениста артерія, прямував кудись 
до серця астероїда. 

 Він стис електромагнітну гвинтівку, яку тримав 
обома руками, й відлетів від «ковчегу». Талісман мав 
таку саму. Іскра обмежувалася електромагнітним 
пістолетом; її права рука мала лишатися вільною для 
користування голографічною дешифрувальною 
системою. «Ковчег» висів на місці, плаваючи довкола 
однієї точки. Його поверхня де-не-де була ледь помітно 
прим’ята. 

 Рем зацікавлено полетів до купи каміння, що 
оточувала вихід назовні. Він не гаяв час на наказ летіти 
за ним — пересування розвідників за межами корабля 
було чітко регламентоване для всіх без винятку 
випадків. Вони вишикувались в лінію, де Рем вів, 
Талісман пильнував позаду, а Іскра ховалася між ними 
двома, скануючи все довкола на предмет сигнальних 
імпульсів Істот. Опинившись біля виходу, розвідники 
змогли побачити, як між ними та «Женцем» 
вибудовується місток з дронів-ретрансляторів. Але в 
ефірі не відбувалося жодних змін. 

 — Мені здається, зв’язок пропав до удару, а не 
після, — сказав Талісман. 

 Рем задумався. 
 — Можливо, ти маєш рацію. Справа не в ударі, а в 

тому, що ми всередині астероїду. 
 — Вилетимо назад? 
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 — Пізніше, — Рем подивився на голографічні 
цифри годинника всередині шолома. — Не думаю, що ми 
тут будемо довго блукати. 

 Він розвернувся й рушив вглиб тунелю. 
 — Ці стіни просто вирують шифрами Істот, — 

захоплено повідомила Іскра за декілька хвилин. — 
Дивіться. 

 Вона активувала синювату підсвітку, що 
виявляла невидимі хвилі характерного для Істот 
випромінювання. Рем інстинктивно відсахнувся. 

 — Гарно, правда? — голос Іскри був сповнений 
гордості, наче вона демонструвала медалі власного 
сина. Звідусіль: зверху, знизу, з боків, — до них тяглися 
синьо-прозорі надтонкі нитки, що нагадували рухливі 
водорості або щупальця невідомих морських створінь. 

 — Гарно, — визнав Рем. — Але тримайтеся від 
цього подалі. Хтозна, що в них зашифровано. 

 — Тут просто безліч роботи, — підтвердила 
розвідниця. — Я спробую зчитувати лише основне 
призначення сигналів, аби виявити закодовані на атаку. 
Тільки летіть трохи повільніше, про всяк випадок. 

 Рем слухняно стишив швидкість. Він вів їхню 
трійцю всередину астероїду, хоча бачив, як час від часу 
в стінах з’являлися чорні діри бокових ходів. Що б тут 
не було цікавого — в центрі його мало бути значно 
більше. Поверхні тунелю ставали все більш нерівними, 
але розвідникові чомусь здавалося, що так було не 
завжди. Наче в цьому місці відбулася серія мікровибухів. 

 — Тут стає все більше пилу, — зауважив Рем. 
 — Бережись! 
 Рем зупинився й різко вистрілив перед собою — 

саме вчасно, аби побачити в синюватому промені, як 
розпадається від руйнівної електромагнітної хвилі одна 
з ниток, що чомусь опинилася прямісінько перед ними. 
Гвинтівка одізвалася чутною лише власникові вібрацією, 
підтверджуючи факт невидимого вистрілу. 

 — Це ще що за?.. — ошелешено пробурмотів 
Талісман. 
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 Стіни довкола в світлі Іскриного обладнання 
нагадували ворсистий килим, абияк підстрижений 
залишеною без нагляду дитиною. Пошматовані 
«водорості» стирчали абияк і рухались значно 
хаотичніше; чимало з них взагалі просто вільно плавало, 
повільно оточуючи чужинців. 

 А попереду, в кількох хвилинах прямого льоту, 
тунель завершувався залою, посеред якої пульсував 
велетенський сяючий клубок. 

 — Потримайте, будь-ласка, їх на відстані, — 
попрохала Іскра. — Я спробую детальніше 
розшифрувати щось не надто агресивне. Ну, наприклад, 
ось це. 

 Вона підпливла до самотнього короткого 
шматочка, що, здавалося, взагалі не турбувався нічим 
довкола. Довкола «водорості» розгорнулася тривимірна 
мережа голографічних інструментів. 

 — Зараз ми тебе… 
 Рем повільно обертався довкола своєї осі, не 

зводячи з ниток дула гвинтівки. З іншого боку від 
дешифраторки Талісман робив те саме. 

 — Хлопці… Дивіться. 
 Розшифрована нитка перетворилася на примарне 

зображення чоловіка в легких примітивних обладунках. 
 — Це купа даних, — розгублено сказала Іскра. — В 

якій зашифровано зображення людини. Чорт забирай, я 
мушу дослідити ще щось. 

 Наступна нитка виявилась звуком — коротеньким 
записом, на якому лунало гучне іржання й тріск чогось 
дерев’яного. 

 Третя стала жінкою в сучасній елегантній сукні, 
що знову й знову переможно здіймала кулак. 

 — Істоти архівують дані про наш світ, — 
видихнула дешифраторка. 

 — Якісь дивні дані, — гмикнув Рем. — Де, не знаю, 
схеми стратегічних об’єктів? Ось це більше схоже на 
колекцію фетишиста. 



Всесвіт кличе 

 71 

 — Може, вони збирають все підряд? Тут же безліч 
даних, — Іскра обвела рукою тунель. 

 — Ти маєш рацію, їх і справді безліч, — Рем 
подивився на годинник. — Ми вже більше за годину без 
зв’язку. Ще неповна година — й «Жнець» за 
регламентом буде змушений летіти геть. Тут роботи для 
всього екіпажу. Повертаємося. 

 Іскра кинула останній жадібний погляд на 
закодовані нитки й відвернулася. Відновивши стрій, 
розвідники полетіли геть. 

 Зазвичай, при розривах зв’язку капітан «Женця» 
порушував правила й чекав значно довше за дві години. 
Але Рем все одно прискорився, не бажаючи перевіряти, 
чи в гуморі той цього разу. Шлях назад був прямим і 
перевіреним на відсутність агресивних «водоростей», 
тож розвідники повернулись до «ковчегу» без пригод. 

 Корабель експедиції все ще був на місці. 
 — Думаю, всліпу вилітати — погана ідея, — сказав 

Рем. — Сюди ми потрапили за координатами, але на 
зворотному шляху краще мати встановлений зв’язок з 
«Женцем». Крім того, можливо, капітан захоче, щоб ми 
залишились і скерували інші «ковчеги». Пропоную 
вилізти на поверхню в скафандрах — можливо, там ми 
нарешті зможемо впіймати сигнал. 

 Дочекавшись підтвердження, Рем влетів у 
«ковчег», шкопиртнувши від гравітації, й витяг довгий 
канат з гнучких металевих сегментів. Один кінець канату 
він прикріпив до «ковчегу»; на іншому на деякій відстані 
один від одного прив’язалася трійця. 

 У відкритому космосі випадково відлетіти «не 
туди» було значно небезпечніше, ніж у обмеженому 
тунелі. 

 Вони повільно відпливли від «ковчегу», але, коли 
вихід вже був майже поруч, Іскра сказала: 

 — Стійте. 
 І скерувала на зорі синюватий промінь сканеру, 

що візуалізував скупчення ниток на самісінькому краї 
космічної безодні. 
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 — Чо-о-рт! 
 Рем зупинився й скерував гвинтівку на 

несподівану перешкоду, але Іскра вигукнула: 
 — Ні! Не стріляйте. 
 Рем послухався, але Талісман встиг натиснути 

гачок — про це свідчив невеличкий отвір, що з’явився в 
скупченні ниток. 

 З’явився і одразу зник. 
 — Не стріляйте! — відчайдушно повторила Іскра. 

— Це Істота! 
 Рем ошелешено подивився на жінку. 
 — Ну, схоже, вони не мстиві, — винуватим тоном 

сказав Талісман. 
 Істота й справді навіть не поворухнулася; наче 

летюча напівпрозора перука, вона завмерла на виході й 
не видавала жодних ознак того, що якось відрізняється 
від звичайних наборів інформації, розшифрованих 
Іскрою. 

 — Чому ти вирішила, що воно живе? — 
збентежено спитав Рем. 

 Іскра зітхнула. 
 — Довго пояснювати. Мене цьому роками вчили. 

Але це… явище має всі ознаки Істоти за однією з теорій 
їхньої природи, а саме — що вони є скупченням сигналів. 
З одних вони складаються, а іншими — користуються. 

 — І що будемо робити? 
 — Я спробую встановити контакт. Чекайте. 
 Іскра повільно наблизилась до Істоти й 

розгорнула дешифрувальну голограму довкола неї. Та 
ніяк не відреагувала. 

 — Швидше. Будь-ласка, — попрохав Рем, не 
зводячи очей з «Женця». 

 Розвідниця не відповіла, занурена в роботу. Її 
пальці диригували купою блакитних даних та фігур, 
перекладаючи одні хвилі на інші, аж доки перед ними 
замість ниток не постала примарна жінка. В ній було 
щось не так, але Рем не одразу збагнув, що саме. 
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 — Вона якась неприродньо усереднена, — тихо, 
наче боючись, що жінка почує, сказав він. — Ну, знаєте, з 
тих, з кого неймовірно важко складати фоторобот. 

 — Тому що вона не спогад, — відповіла Іскра. — 
Такої жінки ніколи не існувало. Істота зібрала її риси з 
безлічі фрагментів, обравши усереднені для компромісу. 
Вона створила цей образ для спілкування з нами. 

 — Е-е, а ти впевнена, що вона хоче з нами 
спілкуватися? — недовірливо перепитав Талісман. 

 — Так. Інакше вона б знищила нас або просто не 
вийшла. Реме, говори від всіх нас. 

 — Гаразд, — він хотів почухати потилицю, але 
згадав, що у скафандрі. Рем вирішив почати з 
найсуттєвішого питання: — Істото, ти випустиш нас 
звідси? 

 Він замовк, прислухаючись до тиші й відчуваючи 
себе дурнем. 

 — Ні. 
 Це говорила вона! Це справді говорила вона! 

Рема так захопив цей факт, що він навіть не одразу 
усвідомив, яку відповідь почув. Голос Істоти здавався 
таким само фальшивим, як і вона сама — ба більше, 
розвідник був готовий заприсягтись, що почув її не 
тільки вухами, але й іншими органами чуття. Йому 
подумалось, що він нарешті розуміє, що таке синестезія. 

 — Реме, не мовчи. 
 — Гхм, вибач. Чому ні? Це через те, що ми 

знайшли тут? 
 — Так. 
 — Але навіщо ви збираєте інформацію про нас? 
 Істота промовчала. 
 — Ти ж все одно нас не випустиш, — Рем нервово 

проковтнув слину. — То скажи.  
 Замість відповіді Істота здійняла руку з 

маленькою чорною кулькою. Вона розтерла її між 
пальцями, після чого з розмаху впустила собі під ноги. 
Рем подумав, що цей рух не мав ніякого сенсу, бо Істота 
все одна була надто далеко від твердих поверхонь, але 
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наступної миті кулька вибухнула цілою серію примарних 
образів. 

 Образів них самих. 
 Це був коротенький запис, який, тим не менш, 

повністю повторював їхню подорож тунелем астероїда. 
Крім зображення, він містив звук і навіть знову 
змушував відчувати такі речі, як спрагу чи дискомфорт 
від тертя одягу під скафандром. Й Рем подумав, що це 
не емпатія — їхні відчуття справді були записані. 

 — Дії — це енергія, — озвалася Істота. — Коли ви 
дієте, ви змінюєте рівновагу всесвіту. Зміна рівноваги 
вивільняє енергію. Що суттєвіший вплив на всесвіт, то 
більше енергії вивільняється. Перед вами — те, що ми 
звемо гобеленом. Запис дій, що збирає звільнену ними 
енергію. Це наша їжа. Наші будинки. Наше життя. Наше 
все. Ми складаємося з енергії. Коли вона закінчується, 
ми припиняємо існування.  

 — «Жнець»… — тихо сказав Талісман. 
 Тільки зараз Рем помітив, що дронів-

ретрансляторів більше немає. Корабель експедиції, 
востаннє блимнувши вогнями, зрушив з місця. 
Розвідник подивився на годинник. 

 Капітан чекав на них дві з половиною години. 
 — Вас облишили тут. Ми в цьому схожі. 
 — Через тебе, — рикнув Талісман, здіймаючи 

гвинтівку. 
 Рем заспокійливо підняв руку. Це вже не 

допоможе. 
 — Що ти маєш на увазі? Що тут сталося? 
 — Нашій цивілізації теж відомі конфлікти. І 

покарання. Я скоїла помилку. Через мене було 
зруйновано гобелени на цій станції. Вони забрали 
вцілілі гобелени й використали їхню енергію, аби 
збудувати нову станцію й полетіти далі. Мене лишили 
тут. 

 — Без енергії? 
 Вона не відповіла. 
 — Що ти маєш на увазі під «збудували станцію»? 
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— Ми перетворюємо енергію на матерію і навпаки. 
 — Астероїд! — вигукнула Іскра. — Вони створили 

справжній астероїд! Теорія, що вони здатні на таке, 
існувала, але вважалася такою малоймовірною…  

 — То що далі? — Рем відчув втому. Він дивився 
на те, як його примарна фігурка розмахує гвинтівкою і 
думав, що «Жнець» за спиною Істоти набирав швидкість, 
але все ще існував шанс зупинити його, якщо вони 
вилетять на «ковчезі» прямо зараз. — Ти маєш гобелен з 
нашими діями, так? Але ж вони дадуть значно більше 
енергії, якщо ми повернемося й розкажемо, що знайшли. 
Ми навіть можемо застерегти, щоб сюди більше ніхто не 
летів. Кількох ниток буде достатньо, аби перевернути 
науку й сколихнути історію, вивільнивши безліч енергії. 
От сюди, — він вказав на гобелен. — Так, це може дещо 
нашкодити твоєму народові, але вони ж тебе тут кинули 
напризволяще! 

 — Це більше не має значення. Мені б вистачило 
енергії й від вашого втручання в астероїд. Але тепер я — 
частина запису. Я вплела себе в гобелен. Якщо я 
спробую використати його енергію, це стане актом 
самоспоживання. 

 — Тоді навіщо ти втрутилась? 
 — Ви завдали б значно більше шкоди моєму 

народові, ніж ви думаєте. — Вона хвилину помовчала. — 
Я не маю на меті припиняти ваше існування. Ви 
залишитесь тут. Я створю все необхідне для вашого 
життя. Повітря. Їжу. Рай, якщо забажаєте. Для мене не 
існує можливості повернутись. Але я не хочу зникати в 
небуття в суцільній самотності. Ваша компанія може 
стати цікавою. 

 — Цікавою?! — розгнівався Талісман. — Ти 
думаєш, ми просто доживатимемо тут вік, вдивляючись 
в зорі?! Розважаючи тебе?! Ха! Та я радше викинусь в 
космос без скафандра! 

 Рем відсторонено подумав, що це не таке вже й 
погане майбутнє… Адже він досяг своєї цілі. Він 
знайшов Істоту. 
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 — Ти помиляєшся, — вона подивилась на 
Талісмана. — Вам здається, що у вас є вибір. Але це не 
так. Ви зрозумієте, якщо справді надумаєте зашкодити 
собі. Це проти вашої природи. Я знаю. Знаю вас краще, 
ніж ви. 

 За спиною Істоти «Жнець» завершив розгін. Він 
досяг того порогу, коли звичайна, видима неозброєним 
оком швидкість перетворюється на космічну. Мить — і 
корабель просто зник, наче його поглинув космос. 

 Уламки кам’яної стіни, що приховувала вхід до 
тунелю, з гучним гуркотом повернулися на місце. 
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Таня Рошко 
 

Я співатиму для тебе 
  
  
Я співатиму для тебе. Навіть якщо ти не почуєш 

мого голосу, мої слова до тебе донесуть зорі. Їх далеке 
сяйво підхоплює цей мотив і вони починають миготіти в 
такт, переспівуючи мою для тебе пісню. В тих безкраїх 
глибинах космічного океану, де ти і зорі, прошу, не 
почувайся самотнім! Я з тобою. В кожній миготливій 
зорі, далекій чи близькій, холодній чи полум’яній, наче 
Сонце – я з тобою. Я шепочу тобі ніжні слова, як тоді, в 
першу ніч разом. Тоді, пригадуєш, ті зорі були ще високо 
над нами, були іншим незвіданим світом, а ми були 
єдині на всій Землі. Я співаю для тебе, моє кохання, 
далеке і недосяжне, наче Оріон в мерехтливому 
опівнічному сяйві. Тоді я бачила тебе, з будь-якої точки 
нашої планети, але не могла дотягнутися.  

Ми тоді були молоді. Ми були один для одного 
тим всесвітом, що зараз завис порожнім мертвим 
коконом на дні космічної безодні. Знаєш, іноді, на сході 
сонця, я все ще бачу нашу Землю в маленькому скельці 
свого ілюмінатора. Вона здається піщинкою, скляною 
кулькою на дні глибокого акваріуму. Я шкодую її. 
Шкодую тих, хто втратив там дім і тих, хто згубив це 
життя, бо не тямили вони, що наслідки будуть 
невиправні. Але мені не шкода себе, бо мій дім – там де 
ти, а ти – мій безмежний Всесвіт. Тому я продовжую 
співати тобі, хоч звук губиться у вакуумі мого 
тимчасового притулку.  

Я востаннє проводжаю поглядом нашу «скляну 
кульку». Дивно, що ще донедавна мільярди людей 
називали її домом. Дивно, що лише декілька із мільярдів 
зуміли знищити той дім. Дивно, що вона тепер така 
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маленька, ніби можна її завиграшки взяти двома 
пальцями, покрутити в долоні, підкинути, неначе м’ячик. 
Останній відблиск сонця – все, наш колишній дім 
назавжди поглинула темінь. Я знаю, що завтра вже не 
побачу її. Ми відійшли на достатньо велику відстань, 
щоб вважатися офіційно загубленими у цьому 
безкрайому океані зірок. 

Зорі. Вони повсюди. Куди не глянь – миготять, 
наспівують своїм беззвучним холодним світлом. 
Пригадуєш наше останнє літо? Там, де земля зливалася 
з небом, де по Молочному Шляху можна було пройтися 
босоніж. Салар-Де-Уюні [*1] – місце на Землі, де можна 
було доторкнутися до зірок, казка, яку ти мені подарував. 
Хоча ні, казкою тепер здається наше життя. А це – 
просто ще одна мить в пам’яті, яка житиме навіть після 
моєї смерті. Ти, я і наші далекі-близькі зорі.  

Хто б міг тоді подумати, що пройде зовсім мало 
часу, і ми зможемо наблизитися по-справжньому до тих 
зірок. Здається, варто висунути руку з ілюмінатора і 
можна доторкнутися до котроїсь із тих сяючих кульок. 
Але наш капітан каже, що розгерметизація призведе до 
загибелі. Я це і так знаю. Я – одна з тих, хто допоміг 
цьому кораблю злетіти. Тому я не можу спробувати. А 
хотілося б знати, які ті зорі на дотик.  

Хочу доторкнутися до тебе, відчути твоє тепло. 
Інколи прокидаюся від сну зі страхом, що забула тебе. 
Але я пам’ятаю… Як брав за руку, переходячи дорогу, як 
цілував… Твій голос: «маленька, висуши волосся, бо 
простудишся!» досі звучить в моїй голові. Тепер 
«маленька» виросла, і вже ніхто не називає мене так. 

Я пригадую кожен навіть найменший порух твоєї 
руки, як ти тримав тонкими пальцями пензля, як водив 
ним по білому полотні. Знаєш, коли ти поринав у роботу, 
замислено звівши брови в суцільну лінію, я тихенько, 
крадькома милувалася тобою. Тоді ти усміхався мені і 
та твоя усмішка була теплішою за саме Сонце, яснішою 
за найяскравішу зорю у цьому Всесвіті. Я взяла її з 
собою, оцю твою усмішку. Більше нічого. 
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 Коли оголосили тривогу і евакуацію, не було часу 
збирати речі, думати, що мені згодиться, а що приречене 
стати непотребом. Ми взагалі могли не дістатися орбіти. 
Багато старих кораблів так і не змогли здійнятися над 
землею. Але ми прорвалися. З шаленим скреготом, з 
нереальною тряскою ми виринули на орбіту назавжди 
покинувши нашу Матінку погибати в самотині.  

Ні, ми не були останніми людьми на Землі. Там 
залишилося ще багато. Ті, хто не міг забезпечити собі 
місця на рятувальних кораблях і ті, що не хотіли 
покидати рідну планету і вирушати у безвість. Що з 
ними – я не знаю.  

Останній вибух пролунав, коли ми були на 
відстані майже чотириста тисяч кілометрів Знаєш, тут 
ота відстань якась неправильна, викривлена і не 
піддається визначенню «на око», бо тоді здавалося, що 
нас наздожене та буро-багряна курява, яка піднялася 
над американським континентом. А потім Земля, немов 
той осиковий листочок, що тремтить на вітрі, 
відірвалася і подрейфувала у свою безвість.  

Шляхи розходяться. Наші з тобою розійшлися 
тоді, майже десять років тому, коли твій корабель 
відправили на пошуки нового дому. Відтоді між нами 
тиша і зорі. Але я знаю, що ти десь тут, посеред цих 
міріад мерехтливих вогників. Так само, як і наша Земля 
все ще десь тут. Я її не бачу, та відчуваю серцем. Не так 
просто позбутися почуттів, які вкоренилися там. 
Кожного разу, коли повз проноситься космічний брухт, 
моє серце пропускає удар. Я затамовую подих і 
благально дивлюся на капітана. Він заперечно хитає 
головою, проводжаючи поглядом в даль уламки 
чийогось життя. Він добрий, отой капітан нашого 
корабля.  

«Корабель». Це слово досі звучить для мене 
дивно і якось нереально. Я пам’ятаю той корабель, на 
якому ми вперше вийшли в безкрайній океан. Вирувала 
буря. Хвилі здіймалися вище другої палуби, а він вперто 
різав їх прокладаючи собі шлях до іншого берега. Ця 
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бляшанка зовсім не схожа на того гіганта, хоча вона теж 
завзято долає космічні глибини в пошуках «тихої гавані». 
Та чи є вона? Чи не загубимося ми в безкраїх просторах 
без навігації. Ти б зараз сказав: «дурненька, та ж зорі – 
ваша навігація. Дивись на зорі і ніколи не загубишся».  

Справді, у нас є орієнтир. Сузір’я Стрільця. Саме 
там, ще багато років тому, із марсіанської орбітальної 
космічної станції помітили планету, схожу на Землю. 
Вона ховалася за хмарами темної холодної речовини, 
наче не хотіла, щоб її побачили. Це сталося лише на 
мить. Коли вибухнула Наднова, на якусь долю секунди 
розсіялася темна хмара і наші телескопи засікли її. 
Трохи більше десяти тисяч парсек [*2]. Саме туди, в надії 
на новий дім, вирушили наші кораблі. Саме туди 
прямував і ти, неначе Колумб до Америки. Ти прокладав 
шлях. Ти – мій стрілець. На твоє день народження, 
п’ятого грудня, завжди падав сніг, а ти жалівся на холод 
і на те, що мені пощастило народитися влітку.  

Я дивлюся на те скупчення вогнів, яке називають 
сузір’ям Стрільця, і мимоволі усміхаюся. Яка дилема – 
прямувати туди, де чекає життя разом із вірною смертю. 
Якщо нам вдасться оминути найбільшу у нашій 
галактиці чорну діру – Стрілець А, ми знайдемо омріяну 
планету, яку вже нарекли «Новим Едемом». Якщо ми 
здолаємо шторм міжзоряного пилу, якщо нам пощастить 
пройти крізь метеоритні потоки… Чи будеш там ти, на 
тій новій планеті? Чи чекатимеш на мене?  

За легендою, давні люди зображували Стрільця з 
двома обличчями – одне дивилося в майбутнє, інше 
постійно озиралося назад, в минуле. Як я озираюся у 
минуле. Я зараз згадую все, що залишилося там, позаду. 
Прямуючи в безвість, оглядаюся на ті часи, коли 
відчувала себе живою, коли навколо буяв життям світ, 
коли сонце зігрівало теплом, а мрії про майбутнє не 
обмежувалися однією планетою на краю Галактики. 
Тепер навколо мертва пустеля непорушних холодних 
зірок, яких не злічити, немов того піску, байдужих до 
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тисяч безхатьків, що прямують невідь-куди в своїх 
бляшанках, схожих на консервні банки від кукурудзи.  

Наш «Пілігрим» все прямує серед тієї пустелі а я 
все озираюся і озираюся. Мені не жаль себе, мені жаль 
часу, який вже ніколи не повернеться, як не озирайся. 
Але ж ти десь там, серед тих піщинок-зірок, яким я 
щодня співаю, з надією, що вони змилуються. Чому я не 
співала тобі раніше? Ти співав зажди. У тебе гарний 
голос, такий рідний і теплий, що я готова була слухати 
вічність. А от я ніколи не співала. Дотепер…  

Тепер у нас інше сонце. З правого борту нам 
світить Бетельгейзе [*3]. Він дуже далеко від нас, та 
здається, що між нами всього кількадесят метрів. 
Нагадує наше Сонце. Я сумую за ним – за тим нашим 
лагідним сонцем. За твоєю усмішкою.  

Нещодавно ми відвідали космічну заправну 
станцію. У бортовому журналі зазначено, що твій 
корабель проминув її шість років тому. Так далеко. Я 
тепер вже чітко уявляю ту відстань. Я вимірюю її не в 
кілометрах і навіть не в парсеках. Відстань до тебе 
вимірюється в роках. Я лише за шість років від тебе, 
коханий. Звучить так, наче це лише шість кроків. Але це 
ніщо. Наш «Пілігрим» легший і швидший за того 
військового гіганта, яким керуєш ти. Просто вслухайся у 
зорі і зачекай на мене. «Не зводь погляду з нічного неба. 
Я буду там миготливим вогником», – говорив ти мені 
замість прощання. Я вдячна за те, що тоді ти не давав 
обіцянок. Ти ніколи нічого не обіцяв. Не обіцяв 
повернутися. Мабуть, у глибині душі відчував, що на 
нашу планету Земля більше не ступить твоя нога. Як і 
моя тепер. Натомість, ти дав щось значно більше – 
надію, яка стала підтримкою мені, моїми крилами. І я 
досі поглядом вишукую той твій вогник. Знаю, він буде 
теплим і привітним – єдиним серед цих порожніх 
бездушних спалахів.  

Ми невпинно наближаємося до Стрільця А. Я бачу 
її. Вона притягує погляд, притягує наш корабель. Наші 
двигуни видають максимум, але мабуть третьої 
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космічної швидкості малувато, щоб подолати ту силу 
тяжіння. Зараз ми шкодуємо, що не пішли довшим але 
безпечнішим шляхом. Ризик в обох випадках був 
занадто великим, та віра в успіх штовхала в перед. 
Зрештою, назад дороги нема.  

 Я не сплю вже досить довго. Ніхто не спить. Всі 
напоготові вижати з нашої бляшанки максимум, якщо 
знадобиться. Всі хочуть бути при свідомості, якщо нам 
це не вдасться. Щоб попрощатися, чи щоб помолитися.  

Я не знаю, кому молитися. Я вірила в Бога там, на 
землі, коли цей безмірний космос був Його домом. Я 
вірила в Його причетність до всього. Та тут навіть Бог 
здається мізерним на тлі всіх цих космічних гігантів. 
Іноді, я все ж таки видивляюся навкруги за Ним. Але, за 
всі ці роки, так жодного разу й не помітила нічого 
схожого на Бога. Він заховався? Йому стало соромно за 
своїх дітей? Невдячні, зруйнували те, що Він щедро дав 
і кинулися навтьоки, подалися шукати новий дім, щоб 
знищити і той. Може тому «Едем» і ховався за темними 
космічними хмарами, щоб людська сарана не знищила і 
його.  

Я вже бачу ту нову планету, той дім, в якому 
чекаєш ти. Я торкаюся його поглядом, та до нього ще так 
далеко. Чи там справді є життя? Чи наш Бог 
перемандрував так само поближче туди? Чи причалив 
твій корабель до «тихої гавані» того нового дому? Ким 
ми будемо там – гостями чи господарями? 

Багато років тому, дістатися іншого боку нашої 
планети було важко. Сьогодні ж ми за крок від іншого 
боку галактики. Куди нам далі? Цей Всесвіт ще ніколи не 
здавався таким безмежним і крихітним водночас. Щоб 
на таке сказав Гокінг? Хоча, гадаю, його душа сягала 
космічних просторів вже тоді, коли нам таке тільки 
снилося. Колись ти любив читати мені вголос його праці. 
Написане було таким дивним і неймовірним. Тепер все 
сприймається реальніше, ніж тоді. Може тому, що 
повірити в горизонт подій [*4] чи в просторово-часові 
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колапси значно легше, коли ти настільки близько від 
об’єкта дослідження.  

Сьогодні ми зрозуміли, що наш маленький 
легенький кораблик вже безкінечно довго борсається в 
цих гравітаційних хвилях. Все завмерло на відстані, 
здавалося б, одного тільки погляду, та цей погляд – 
погляд у безкінечність. Синхронність рухів, 
сповільненість часу – невагомий тягучий плин в нікуди. 
Подумалося раптом, як би будо добре, якби ми були 
Плутоном і Хароном і цілу вічність синхронно 
оберталися одне навколо іншого. Тоді було б байдуже 
до цієї Вселенської метушні, до чужого тяжіння. Шкода, 
що гравітація між нами не така ж сильна. Що ми не 
можемо притягнути одне одного і вже ніколи не 
відпускати так, як Стрілець А міцно тримає нас. Наша 
точка неповернення… Вона не тут, вона там, на Землі, на 
відстані десятка років до цієї миті.  

 Я все ще співаю для тебе, а зорі передають мої 
слова одна одній. Не зводь погляду з нічного неба. Я 
буду десь там, між міріад холодних вогнів. Я співатиму 
тобі теплим мерехтливим сяйвом.  

 
*** 

Корабель м’яко приземлився на твердь, 
здійнявши хмари куряви. Із округлої, схожої на 
гігантський купол, будівлі, назустріч новоприбулим 
виїхала військова вантажівка. Вже за кілька митей вона 
порівнялася з невеличким космічним корабликом, із 
якого, один за одним, повиходили його молоді 
керманичі. Сивочолий чоловік вийшов із авто і 
попрямував до них.  

 – Звітуйте про політ. Проблем не виникло? – по-
батьківськи строго але з неприхованою посмішкою в 
очах мовив він.  

– Капітане, ми виловили капсулу, що наближалася 
до орбіти. Гадаю, вона із корабля землян. Нещодавно 
була протонна буря. Думаю, її принесло аж з-за Третього 
Суперорбітального Кола. 
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– Який час? – замислено спитав капітан. Він вже 
давно втратив надію отримати вісточку з Землі. Перші 
кілька років наполегливо шукав в космічних просторах 
вцілілі кораблі, які б змогли подолати «серце галактики». 
Але відтоді минуло вже надто багато часу.  

– За попередніми даними – років 25–30. – коротко 
відповів молодший керманич і з острахом глянув на 
свого капітана.  

– Що в середині? Є щось вагоме? 
Хлопець знову завагався.  
– Загалом мотлох. Але я знайшов ось це.  
Він простягнув невеличкий, оправлений в буру 

потерту замшу, записник. На корінці була ледь помітна, 
тиснена срібна зірочка-комета. 

– Дивно, що хтось робив записи не на 
електронний носій, а від руки. Безглузда річ. – мовив 
хтось із команди, що стояла трохи позаду. Між ними 
прокотився смішок. Молоде покоління Едему жило уже в 
зовсім іншій реальності. 

Капітан тремтячими пальцями провів по поверхні 
тієї диковинки. Думки віднесли його за тисячі парсек, за 
десятки років назад. Він звів погляд до безмежного 
високого неба, на якому сяяв Чумацький Шлях і 
мільярди зірок миготіли знайомим холодним сяйвом. На 
мить, лише на коротку мить здалося, що поміж тих 
світил він помітив щось зовсім інше, щось привітне і 
тепле, як очі коханої.  

– Я знаю людину, яка не довіряла електронним 
носіям, хоч і була одним із найкращих техніків на Землі.  
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Юлес Скела 
 

Банка з метеликами 
  
 
Десятки мільйонів кілометрів, коли в ілюмінаторі 

лише антрацитова завіса, рясно поточена шашелем 
далеких зірок, нарешті залишилися майже позаду. 
Добігали кінця три нудні тижні з моменту вильоту 
вантажівки «Марссендер» із місячної бази, і пункт 
призначення – Марс – уже можна було розгледіти 
неозброєним оком як маленьку жовтогарячу тенісну 
кульку. 

Капітан «Марссендера» Михайло Берест коротав 
вільний час цих тягучих тижнів на тренажерах (у 
вправах удвічі довших за необхідно-достатні) та 
інтелектуальних іграх із Бортовим Розумом. А ще – 
улюблена квантова механіка, яка за цей час уже почала 
набридати. Як заповнювали дозвілля інші члени екіпажу 
– Миряна Ковач і Райден Танака, – Михайло мав лише 
поверхове уявлення. Танака, найпевніше, рубався з 
Боро в «го». 

О, про вовка промовка! 
– Капітане! – лагідним оксамитовим контральто 

проголосив Боро. – Отримане відеоповідомлення з 
Землі. З позначкою «невідкладно». 

– Як доберусь до рубки, – відповів Михайло, 
спливаючи з тренажера, – виведеш на екран. 

Це ж треба! Поза розкладом і «невідкладно»! 
Подорож перестає бути нудною! 

В рубці з капітанського монітору на Береста 
серйозно та заклопотано дивився сивочолий і 
сивобородий афроамериканець. Сам Віл Ґаррет! Мусить 
бути щось і справді важливе й термінове. 
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До рубки вже впливали й займали свої місця 
Миряна і Райден. 

– Вітаю команду «Марссендера»! – розпочав 
Ґаррет. – Сподіваюсь, у вас усе гаразд? Якщо так – ваше 
завдання змінюється... Але все по черзі. Добу тому до 
Місяця повернувся дослідницький корабель 
«Праймастер», який досліджував Цереру... Повернувся 
без екіпажу... Точніше, без капітана Олександра Гайди. А 
другий астронавт, Хенаро Ґарсіа... Здається, Майкле, ти 
був із ним знайомий... Мої співчуття... В кріслі рубки 
знайшли його комбінезон разом зі спіднім... Замість тіла 
– пил... Дрібнодисперсний попіл... Ми переглянули всі 
записи Бортового Розуму. Хлопці обидва спускались на 
Цереру. По черзі. Вони там знайшли артефакт – руїни 
якоїсь будівлі... Ґарсіа повернувся на корабель, а після 
нього туди спустився і Гайда. І там залишився. Ми 
впевнені, що він теж загинув... Це є на записах. Усі 
відеофайли вам вислано, ознайомтесь уважно... Тепер – 
щодо вашої нової місії. Вам належить негайно взяти 
курс на Цереру. За Марс не хвилюйтесь, ми вже готуємо 
нову вантажівку, місяць-півтора вони легко 
протримаються. А ви можете необмежено 
користуватись паливними елементами, провіантом і 
будь-чим зі свого вантажу. Ми порахували – на шлях до 
Церери і повернення на Землю має вистачити. Якщо ж ні 
– до Марса точно... Зараз ми починаємо готувати 
дослідницьку місію для розслідування цього... 
інциденту. Але тим часом було б корисним мати більше 
інформації... Щоби краще розуміти, до чого готуватись. 
Ваше завдання – розвідка місця... події з орбіти. Все, що 
можна зафіксувати з вашим обладнанням. Ні в якому 
разі не сідати на поверхню! Це категорична заборона! 
Все, чекаємо на ваше підтвердження... І будь-які 
питання... Вивчайте записи. Кінець зв’язку. 
 

*** 
Полишивши всі свої забавки дозвілля, довгу 

дорогу до Церери екіпаж «Марссендера» заходився 
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коротати, годинами переглядаючи й обговорюючи 
отримані з Землі записи. 

Зараз монітори транслювали зображення з двох 
камер, синхронізовані в часі. Одна половина монітора 
демонструвала рубку «Праймастера», де в 
капітанському кріслі плавав пристебнутий Хенаро. Друга 
– вид поверхні Церери з камери скафандра капітана 
Гайди. В полі зору з’явились руїни, чорне провалля і 
сходини, що вели в його темні глибини. 

«Бачу сходини, починаю спускатись», – пролунав 
спотворений радіозавадами голос капітана. 

«Удачі! – відповів Хенаро. – Тільки довго там не 
затримуйся! Пам’ятаєш, як у мене раптом вирубило 
зв’язок, через що я й вилетів назовні, наче корок?» 

«Не хвилюйся! Візьму декілька зразків – і назад. 
Ти навіть занудьгувати не встигнеш». 

«Удачі!» – повторив Ґарсіа. 
А далі... Камера Гайди транслювала вихоплені 

ліхтарем стіни підземного коридору з незрозумілими 
малюнками-ієрогліфами, різноманітними нішами і 
виступами невідомого призначення, рукавички 
скафандра, що працювали над відбором зразків... А тим 
часом у якусь невловиму мить Хенаро в рубці перестав 
рухатись і моргати. Начебто зовсім нічого не 
відбувалось, але пристебнуте до крісла тіло із 
застиглим виразом обличчя сиділо в невагомості так 
само, як сиділо б живе. Це справляло моторошне 
враження. 

Через деякий час Гайда почав повертатись. 
«Хенаро, я вже виходжу. Ти мене чуєш? Трясця, 

невже досі зв’язок не відновився?!» 
Ґарсіа при цьому продовжував застиглим 

поглядом незворушно тупитись у монітор. 
«Хенаро, я вже на сходинах. Ти мене чуєш, Хенаро? 

– в голосі Олександра пробивалися тривожні нотки, 
дихання стало важким. – Хенаро, щось мені зле. Боюся, 
сам не доберусь. Потрібна допомога. Я вже майже на 
поверхні... Хенаро? Чуєш мене? Ґарсіа!..» 
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Жодної реакції з боку Хенаро. Та ж сама 
бездушність і нерухомість. 

– Він уже мертвий, – тихо прошепотіла Миряна те, 
що всі й так розуміли. 

Тим часом Гайда вже видерся на верхні сходини 
руїн і, лежачи там, продовжував викликати напарника. 
Голос його слабшав, поки зовсім не стих. Камера його 
шолома продовжувала транслювати статичну картинку – 
перед очима пошарпана й зализана часом сходинка, а 
далі та вище – залишки чи то стіни, чи то фундаменту. 

– І так – наступні п’ятнадцять з гаком годин, – 
повільно промовив Райден. – При цьому всі системи 
продовжують штатно функціонувати. Що ж їх убило?.. 

– Вони явно щось підчепили в тих катакомбах. 
Щось таке, від чого наші скафандри геть не захищають, 
– задумливо відповів Берест. – Боро, перемотай уперед 
на п’ятнадцять годин двадцять дві хвилини. 

Пришвидшена перемотка майже нічим не 
відрізнялась од статичної картинки. Тільки 
придивившись до тіла Хенаро, можна було помітити, як 
воно вібрує, наче ворушиться – ефект від прискореного 
відображення дрейфу в невагомості. Миряна відвела очі 
– на це неможливо було спокійно дивитись. 

Нарешті картинка завмерла, а менше ніж за 
хвилину та половина, де була рубка, почала 
наповнюватись світлом і врешті-решт стала цілковито 
білою. За мить зображення знову почало 
відновлюватись, але цього разу в кріслі плавав лише 
комбінезон Хенаро, а на місцях зап’ястків і голови 
курилися ледь помітні хмаринки. Миряна кинула 
швидкий погляд спідлоба і знову одвернулась. 

– Боро, дві години сімнадцять хвилин по тому, – 
скомандував Берест. 

Цього разу Миряна навіть не спробувала підвести 
очі. Бо дивитись, як прискорено теліпається в 
невагомості Ґарсіа без голови – ні, їй і минулого разу 
вистачило! 
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– Бачиш, Райдене, – не відриваючись од екрану, 
звернувся до японця Берест, наче відчуваючи, що 
Миряну зараз краще не чіпати. – Незадовго до старту 
«Праймастера» з Церери камера Гайди теж трохи 
засвічується. 

– Але ж слабенько, зовсім не так, як у рубці, – 
заперечив Танака. 

– Можливо, тому, що в рубці камера була 
спрямована на джерело, – розмірковував капітан. – А на 
скафандрі – навпаки. 

– А може, просто Церера вийшла з тіні якогось 
астероїда? – припустив Райден. 

– Не може, – похитав головою Берест. – Усі 
найближчі астероїди мають занадто малі кутові розміри. 
Яка там від них тінь?.. Боро, поверни на п’ять хвилин 
назад... 

 
*** 

Нарешті блідо-сірий диск Церери заповнив собою 
весь екран, деінде біліючи плямами підвищеного 
альбедо – найпевніше – полями оголеної криги. Боро 
гарував на повну, записуючи все, що тільки міг здобути 
всім своїм не надто багатим сенсорним арсеналом. 

– Капітане! – раптом скрикнула Миряна. – Боро 
фіксує слабкий сигнал маячка! Це, напевно, скафандр 
Гайди! 

– Боро, визнач локацію і виводь нас на 
стаціонарну орбіту! – наказав Берест. – Просто над 
маячком. 

– Виконую, – з оксамитовим спокоєм відповів 
Бортовий Розум. А через декілька хвилин додав: – 
Отримую з поверхні уривки радіопередачі. Хтось 
намагається вийти на зв’язок. 

– З’єднуй негайно! – скомандував капітан. 
Крізь шерех і тріскотню радіозавад важко було 

щось розібрати, але: 
– Шшш... лопці... шшш... решті... шшш... чує... шшш... 

ене... 



Всесвіт кличе 

 90 

– Боро! – миттєво зреагував Танака. – Можеш 
ідентифікувати голос? 

– Намагаюсь... Гайда Олександр Бориславович. 
Вірогідність – шістдесят сім відсотків. 

– Не може бути! – вигукнув Берест. – Капітане 
Гайдо! Олександре! Це борт «Марссендер». Я – капітан 
Михайло Берест. Як чуєте нас? 

– Шшш... гано... шшш... чекати... шшш... часу... 
шшш... зворот... шшш. 

– У нього немає часу чекати! – вигукнув Райден. – 
Треба терміново його забирати! 

– Неймовірно... – обхопив руками голову Берест. – 
Він примудрився вижити впродовж... Як? А зараз у 
нього немає часу? Що це за збіг? 

– Нема коли розмірковувати! – почав гарячкувати 
Танака. – Треба його витягувати негайно! 

– У нас категорична заборона сідати! І ти сам 
бачив – він як мінімум сімнадцять годин лежав у 
скафандрі нерухомо!.. Це якісь блукаючі радіохвилі... 

– А що як він знайшов якісь ресурси в катакомбах 
і завдяки цьому протримався? – ніяк не вгавав Райден. – 
А порушувати наказ не доведеться. Я спущуся з ранцем. 

– Це надто ризиковано. І ранця вистачить хіба що 
тільки на спуск. 

– Візьму ваші... А щодо ризику, – японець 
розплився в хитруватій східній усмішці, – то ви, схоже, 
не знаєте, хто свого часу був форвардом команди-
чемпіона Місячної Академії зі спейсболу! 

– Капітане, ми маємо спробувати! – втрутилась 
Миряна. – Хтозна, які дива ще приховує космос. А 
порятунок колеги – це поза сферою дії будь-яких наказів. 

– Ну, гаразд, – здався нарешті Берест. – Тільки, 
Райдене! Будь гранично обережним. Весь час на зв’язку. 
І не мовчати, всі свої дії коментуй... Зразки Гайди не 
чіпай, в руїни не лізь. Зрозумів?! 

– Точно так, мій капітане! – радісно козирнув 
Танака і дельфіном виринув із рубки... 
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...Поки японець летів до поверхні Церери, 
Михайло весь час шпиняв Боро, щоб той шукав 
утрачений зв’язок із Гайдою. Але все було марно – 
Олександр не відповідав. 

Добре, хоч Танака нікуди не дівся, слухняно 
відповідаючи на всі запити капітана. Проте сам не 
квапився ініціювати розмову. Берест почав потроху 
втрачати терпець. 

– Райдене, не мовчи! – ледь не кричав він. 
– А що розповідати? – спокійно відгукнувся 

Танака. – Набрав швидкість, а тепер – вільне падіння 
майже без прискорення. Наразі швидкість... 

– Я бачу твою швидкість! Вже час починати 
гальмування! 

– Навіть не намагайся копіювати мого тренера зі 
спейсболу! – розсміявся у відповідь японець. – То був 
ще більший зануда, ніж ти! Гальма вигадали боягузи! 

– Гальмуй негайно! 
– Я сам знаю, коли гальмувати! 
– Гальмуй, я наказую!!! 
– Слухаюсь і скоряюся! – незворушно відповів 

Райден, увімкнув ранець, хвацько розвернувся, 
вирівнявся й почав гальмувати. Врешті завис за 
кількадесят метрів од поверхні. – На Місяці було 
складніше. Ну все, лечу до маячка. Руїни вже бачу... 
Бачу скафандр Гайди! 

– Будь обережним, нічого зайвого не чіпай, – з 
напругою в голосі нагадав Берест. 

– Пам’ятаю... Я біля Гайди... Все, я на поверхні... 
Чорт! Скафандр порожній! 

– Негайно злітай! – загорлав Михайло. – Нічого не 
чіпай і злітай! Чуєш?! Негайно вертайся! 

– Чую, чую, – розпачливо відповів Танака. – 
Виконую. 

Поки Райден повертався, Миряна підготувала 
медичний бокс, одягла універсальний костюм 
біохімзахисту, принесла такий самий Берестові, а третій 
відтягла до шлюзу. 
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А Берест тим часом спілкувався з японцем, 
періодично питаючи про самопочуття. 

– Все гаразд, – незмінно відповідав Танака. – 
Почуваюся добре. 

– Будемо сподіватися. Та все одно, у шлюзі після 
обробки скинеш із себе все і вдягнеш захисний костюм... 
Хоча, кого я обманюю? Якщо навіть скафандр не 
захищає!.. Потім – одразу ж до медблоку! 

– Зрозумів. Усе буде гаразд. Я ж не залазив у ті 
печери! 

– Тільки це й дає надію... 
 

*** 
Сидячи в рубці, Михайло спочатку уважно 

спостерігав за показами сенсорів у шлюзі, поки Райден 
проходив обробку і перевдягався. Жодного відхилення. 
Потім якось майже відчужено споглядав, як Миряна 
вклала голого Танаку в медичну капсулу і почала 
«катувати» всілякими присосками та іншими 
діагностичними «тортурами». 

Схаменувшись, він усвідомив, що «Марссендер» і 
досі висить над клятими руїнами казна навіщо. Все, що 
міг, Боро зафіксував, а поновити зв’язок із привидом 
Гайди так і не спромігся. Мабуть, якийсь феномен. Нехай 
учені на Землі сушать голови. Треба відводити корабель 
од Церери! 

– Боро, запускай двигуни. Виходимо з Поясу 
астероїдів, розрахуєш траєкторію до Землі й доповіси 
про час подорожі та необхідну кількість пального. 

– Наказ виконати неможливо, – безпристрасним і 
майже лагідним контральто відповів Боро. 

– Це що за новина?! – сторопів Берест. 
– Заборона. 
– Цього ще бракувало! Боро, говорить капітан 

Михайло Берест! Негайно перевести корабель у режим 
ручного керування! 

– Заборона. 
– Звідки заборона?! Хто заборонив?! 
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Боро не відповідав. Здавалось, що він надовго 
замислився, чого з ним ніколи раніше не траплялося. 

Тим часом у рубці пролунав голос Миряни: 
– Капітане! Райден знепритомнів! 
– Які відхилення? – перемкнувся капітан на іншу 

проблему. – Що з ним? 
– Не знаю, жодних відхилень, – розгублено 

відповіла Миряна. – Нічого не розумію! Я не можу 
привести його до тями!!! 

– Лейтенанте Ковач! Припинити істерику! – 
гримнув Берест. – Допомога потрібна? 

– Яка тут може бути допомога?! Все, що можна, я 
й так роблю... Ох, матінко, пульс! 

– Що пульс? 
– Зникає. Запускаю реанімаційний режим!.. Чорт, 

не допомагає! 
Берест не витримав і випірнув із рубки. 

Підлітаючи до медблоку, він ледь не зіткнувся з 
Миряною, що випливала назустріч, знімаючи шолом. 

– Що? – тільки й зміг запитати капітан. 
Миряна повернулась до нього обличчям, і Берест 

побачив, що сльози заливають їй очі, але в умовах 
невагомості ніяк не можуть потекти по щоках. Вона 
похитала головою з боку в бік і волога зірвалася з вій 
маленькими кульками. 

– Остаточно? – спохмурнів Берест. 
Миряна рвучко стягла вивертом рукавички й 

запхала їх в сміттєзбірник, після чого витерла очі. 
– Повна відмова... Апаратура не фіксує жодних 

ушкоджень чи патологій. Ніякого зараження. Геть 
нічого... І ніякі заходи не допомогли... Він просто 
вимкнувся і не захотів умикатись. Гадаю, навіть розтин 
нічого не покаже... 

– Ну, це вже не нам вирішувати, – відповів Берест, 
а після нетривалих роздумів додав: – Надягай рукавички 
і дай мені пару. Відтягнемо його в трюм, там у нас є 
контейнери з консервантом... Треба його доправити на 
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Землю... Тобто туди, куди вкажуть... Ну, це вже на місці 
розберуться. 

Натягнувши рукавички, Берест рішуче натиснув 
клавішу відкриття дверей медблоку. Двері не 
відчинились. 

– Боро, відчини двері! – суворо наказав капітан. 
– У доступі відмовлено, – лагідно відповів Розум. 
– Ким відмовлено, трясця тобі?! – гаркнув Берест. 
Боро знову «завис», а капітан, скрушно зітхнувши, 

виніс вердикт: 
– Ну ось, тепер усе впирається в цей чортів 

штучний розум. Треба лізти в мізки, щоб хоча б 
розблокувати... Шкода, Танака із цим упорався б 
завиграшки... 

– Капітане, – раптом прокинувся Боро, мов нічого 
не було. – Зв’язок з Олександром Гайдою відновлено. 
Сигнал стійкий. 

Михайло з Миряною перезирнулись і ледь не 
одночасно пірнули в напрямку рубки. Але перед самими 
дверима Берест зупинив дівчину. 

– Я зайду один. На випадок, якщо цей схиблений 
розумник замислив якусь пастку. Лишайся тут. Якщо 
вдасться, я виведу звук на коридорні динаміки. 

А про себе подумав: «Якщо це пастка – начувайся, 
йолопе! Я знаю, де в рубці доступ до твоїх заіржавілих 
мізків!» 

 
*** 

На головному моніторі крихітне Сонце швидко 
скочувалось за обрій Церери. Білий «приціл», яким було 
помічене розташування руїн – точно посередині диску 
планети, уже повністю опинився на нічному боці. 

– Відеозв’язок, капітане, – спокійно зауважив 
Боро. 

– І таке маємо? – здивовано звів брови Берест. – 
Ну давай, умикай. Тільки виведи ще звук на коридор. 

– Виконую. 
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Зображення на моніторі знову розділилось навпіл, 
але тепер на ньому були не записи з двох камер, а 
усміхнені обличчя Хенаро Ґарсіа і, вочевидь, 
Олександра Гайди. 

– Вітаю, «Марссендере»! – помахав рукою привид 
капітана Гайди. 

– Мігелю, друже, радий тебе бачити! – розплився 
в усмішці Хенаро. 

Мігелем Береста називав тільки Хенаро. Навіть 
Боро не міг про це знати. Але від згадки про комбінезон 
без голови – наче мішок із пилососа – у Береста по спині 
пробігли мурахи. 

– То ви живі? Але як?! 
– Ну, технічно... в аспекті людських тіл – то ні, – 

почав пояснювати Олександр. – Але як особистості – то 
живі й здорові, ба більше – дуже свободні... 

– Припини, Санчо! – перебив його Ґарсіа. – Так ти 
його тільки заплутаєш! Краще я, бо я Мігеля знаю 
особисто. 

– Ну, давай, розповідай, привиде батька Гамлета, 
– попри збентеженість, спробував пожартувати зі 
старим другом Берест. 

– Ми знайшли тут руїни і спустились у них. Ну, ви 
про це вже точно знаєте. А потім ми... ні, не померли, а, 
радше, завмерли... на деякий час. А потім... ну, типу, 
вилупилися, спочатку я, а згодом і Санчо. 

– Ви знаєте, що з Танакою? 
– З тим відчайдухом, що спускався з ранцями до 

руїн? – зніяковіло перепитав Гайда. – Пробач, це моя 
провина. Ми так довго на вас чекали... Треба було ще 
зачекати... всього лише години зо три. Поки руїни не 
опиняться в тіні. В нас сигнал не надто потужний. 
Власне кажучи, сигнал – це ми самі... це складно 
пояснити... 

– Санчо, ти так нічого не розтлумачиш! 
Розпливаєшся! – знову втрутився Хенаро. – Мігелю, ми 
просто вам дуже зраділи. І поспішили вийти на зв’язок. 
Хотіли попередити, але вийшло навпаки. Хто ж знав, що 
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ви так зреагуєте... А з хлопцем буде те саме, що і з нами. 
Тільки не треба його чіпати. Вже нічого не змінити. 
Можна лише не заважати... Це ми заблокували медблок. І 
взагалі, почали трішки бешкетувати, щойно рівень завад 
пішов на спад. 

– То це ви наказали Боро не підкорятись? 
– Ну, так, – усміхнувся Хенаро. – Але тільки щодо 

медблоку і спроби полишити орбіту. Не хотілося вас 
відпускати без дружньої бесіди. 

В голові Береста спалахнула, наче блискавка, 
здогадка, яку він, не встигнувши обміркувати, випалив 
одним подихом: 

– З нами буде те саме? 
– Ні, друже, – знову всміхнувся Хенаро. – Хіба 

якщо забажаєш. Таку силу мають тільки руїни. Локально. 
Ми тут уже довго стовбичимо, встигли дослідити все 
підземелля і навіть дещо зрозуміти. Колись це була 
планета, нехай буде Фаетон. Населена розумними 
істотами, хоча фізично не дуже схожими на нас. І вони 
чітко усвідомлювали дві фази свого існування. Як би це 
пояснити... 

– Гусінь і метелики, – наче у помсту, перехопив 
розмову Гайда. – І це – руїни того місця, де вони 
спокійно, так би мовити, заляльковувались, а потім 
вилуплювалися. Дивно, що воно й досі працює. А ще 
дивніше – що спрацьовує на людях. Це наводить на 
певні підозри щодо фаетонців і земних мавп... 

– Та годі тобі вже, знову понесло теоретизувати! – 
втрутився Ґарсіа. – Не зважай, Мігелю. Хоча, в певному 
сенсі він має рацію. Даруй, але люди – гусінь, яка в 
переважній своїй більшості не вірить у перспективу 
стати метеликом. А ми – вже метелики. І зворотного 
перевтілення, схоже, не передбачається. 

– То ви – вільні метелики? І літаєте де завгодно? – 
скептично скривився Берест. – А чому ж тоді не летіли 
до Землі, а чекали нас тут стільки часу? 

– Ну, знаєш... спочатку від ейфорії свободи здуру 
відіслали на Землю «Праймастер», – знову взявся 
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пояснювати Гайда. – І тільки потім збагнули, що не все 
так просто. Розумієш, метеликам дуже важко летіти 
проти сильного вітру. 

– Якого вітру? – не одразу втямив Михайло. 
– Сонячного, бовдуре, – реготнув Хенаро. – Сила 

тяжіння на нас майже не впливає. А от сонячний вітер... 
Навіть до Марса не долетіти. Та що там до Марса! Навіть 
тут проти Сонця – і то здуває! 

– А в кораблі ж вітру немає! – підхопив Берест. – 
То ви можете спокійно повернутися на Землю з нами! 

– Ну, не знаю... – насупився Ґарсіа. – Мене на 
Землі нічого не тримає. Рідних уже нема. Дівчина, 
мабуть, уже поховала й нового знайшла. Та й навіщо я їй 
такий? Ні, я погодився тут зачекати, тільки щоб усе 
розповісти. А повертатись – не бачу сенсу. 

– А я б повернувся, – задумливо промовив Гайда. 
– Дружину заспокоїти, доньку підбадьорити... 

– Еге ж, ото твоя рідня зрадіє, – зайшовся в 
сарказмі Хенаро, – коли земні ботани, як заведено, 
пришпилять метелика булавкою й почнуть 
досліджувати під мікроскопом! 

– Нехай ще спробують спіймати, – в тон йому 
відповів Олександр. – Сачка такого ще не вигадали! 

– Та ти ж там навіки у пастці застрягнеш! – 
вигукнув Хенаро. – Колись та й вигадають, як упіймати! 

– Чому це у пастці? – знов не зрозумів Берест. 
– Та тому, що на рівні земної орбіти сонячний 

вітер для нас – уже не вітерець, а вогняний шквал, – 
пояснив Ґарсіа. – І тільки божевільні метелики... такі, як 
Санчо, готові здуру летіти на вогонь! 

– Але ж вантажівки між Землею і Марсом 
курсують досить регулярно, – знайшовся Берест. – Не 
доведеться чекати багато років... 

– Туди – в банці, назад – у банці, та ще й «зайцем», 
– скривився Хенаро. – Ні, не бачу сенсу в таких 
подорожах. 
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– Ну, ти як хочеш, – підсумував суперечку Гайда. – 
А я ризикну. Метеликам теж не варто забувати, ким вони 
колись були. 

– Олександре! – похопився Берест. – А як ми тебе 
підберемо? 

– Та я вже... – усміхнувся той. – Прощавай, Хенаро! 
Було дуже класно з тобою працювати! 

– Прощавай, Хенаро! – додав Михайло. – 
Прощавай, друзяко! 

– Прощавайте, хлопці, – якось занадто лукаво 
підморгнув Ґарсіа. – А може, ще й побачимось? Коли що 
– я затримаюсь десь на пів року в цьому поясі 
астероїдів. Цікаво, що тут іще від фаетонців залишилось. 
А потім – ще планую зависнути на супутниках Юпітера. 
Там теж є на що подивитись. Затим – кільця Сатурна. Ну, 
коротше, хто захоче приєднатися – той знайде. Не 
ображайтесь. Бувайте... 

 
*** 

«Марссендер» потроху набирав швидкість, 
виходячи з Поясу астероїдів. Боро сумлінно 
вираховував траєкторію до Землі й потрібну кількість 
палива. 

Михайло з Миряною сиділи в рубці та базікали з 
Гайдою. Поспішати з доповіддю на Землю Бересту 
якось не хотілося. Треба було спочатку самому 
розібратись... 

– А що тепер буде з Танакою? – знову запитав 
Михайло в Олександра. 

– А що буде? – відповів Гайда, ніби 
розмірковуючи. – Нехай дозріває. Коли вилупиться – до 
Марса буде ще далеко. Вітер сильний, але не 
смертельний. Сам вирішить, що далі – з нами до Землі, 
чи, може, до Хенаро приєднається. Я, звісно, з ним 
побалакаю, розтлумачу все, що знаю. А там – нехай сам... 
А поки що, шановна гусене, розповім усе вам. Тож 
умощуйтесь зручненько і слухайте уважненько старого 
метелика Гайду. 
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«От ми й повертаємось, – подумав Берест. – 
«Марссендер» повертається. Щоправда, з дещо 
зміненим складом екіпажу. Дві гусениці, один метелик і 
одна лялечка. Достоту банка з комахами! На різних 
стадіях розвитку... До речі, не забути б розкрутити Гайду 
щодо фаетонців і земних мавп. І як могли метелики 
дістатися Землі проти вітру?.. Розповість! Здається, це 
його улюблена тема». 

Слабкі й беззахисні комахи повертались додому в 
маленькій баночці з написом «Марссендер» на боці... У 
крихітній бляшанці, загубленій у безмежних просторах 
космосу... 
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Сергій Чебаненко 
 

Астероїд «Золота рибка» 
 
 
Історія, яку я хочу розповісти, сталася майже 

півстоліття тому. У ті вже далекі роки мене, зрозуміло, 
звали ще не шанобливо Фіолент Теодорович, а просто 
Фіолент чи навіть Фіо, а при офіційному звертанні – 
пілот Брехуненко. Був я ще зовсім молодим 
астронавтом: за спиною у мене було близько десятка 
космічних рейсів. Переважно вирушав на навколоземну 
орбіту і до Місяця. Два рази злітав на Марс, один - на 
орбіту навколо Венери. Ото і все. 

Тепер же у порядку денному значилася 
експедиція до поясу астероїдів. Мені і бортінженерові 
Іполиту Бубаху доручили доставити на навколоземну 
орбіту крихітний астероїд 12TЕ18 - його максимальний 
розмір був трохи більше кілометра. 

Вилетіли ми на стандартній космовантажівці 
«Зоря» з порядковим номером «115». Я був у поясі 
астероїдів, звичайно ж, новачком, але для Іполита це 
була вже третя експедиція в «кам'яний сад» між Марсом 
і Юпітером. Тому завдяки знанням бортінженера, - ну, і 
деяким моїм старанням, - знайшли ми 12ТЕ18 досить 
швидко. Астероїд мав картоплеподібну форму і 
суцільно був вкритий тріщинами і дрібними кратерами. 

«Зоря» погасила всі бічні швидкості, зависла над 
астероїдом, а потім встромила в нього кліщі-
захоплювачі. Тепер потрібно було декількома 
включеннями маршових двигунів визначити загальний 
центр мас зв'язки «корабель-астероїд» і зайнятися вже 
безпосередньо транспортними операціями. І я, і Іполит 
працювали з максимальним зосередженням. Система 
управління «Зорею», - а нею командував досить 



Всесвіт кличе 

 101 

«просунутий» штучний інтелект «Плюм-725», - теж була 
по всі свої програмні, електричні та механічні вуха 
завантажена динамічними операціями. Ось тут нас і 
довбонуло. 

Найбільше планетоїдів і астероїдів крутиться 
навколо Сонця приблизно в площині екліптики. 
Набагато рідше зустрічаються кам'яні тіла, - в 
основному, дрібні, - які відхилилися від загального 
маршруту руху. Це відхилення відбувається зазвичай 
через зіткнення між самими астероїдами, а також під 
впливом гравітації найбільшої планети Сонячної 
системи - Юпітера. 

Ще рідше зустрічаються кам'яні мандрівники - 
астероїди, що летять з досить великою швидкістю через 
нашу планетну систему по гіперболічних траєкторіях, 
роблять віраж поблизу Сонця і знову пірнають у 
глибини Всесвіту. Передбачити їх появу і вирахувати 
траєкторію заздалегідь практично неможливо. Саме 
такий приблудний «камінчик» і вцілив «Зорі» в кормову 
частину в той момент, коли і її екіпаж, і система 
управління були по горло зайняті динамічними 
операціями з 12ТЕ18 і зовсім не звертали уваги на 
простір навколо зчіпки «астероїд-корабель». 

Добре ще, що удар був не лобовий, а по дотичній. 
«Зорі» відірвало руховий та енергетичний відсіки. А 
точніше, «камінчик» просто розніс їх на друзки. 

Удар був такої сили, що нас - і корабель, і 
затиснутий клешнями астероїд 12ТЕ18, - закрутило 
відразу по трьох просторових осях зі швидкістю 
приблизно один оберт за десять секунд. 

Кабіна корабля, в якій знаходилися я і Іполит, 
вціліла. Звичайно ж, на «Зорі» моментально вимкнулися 
практично всі бортові системи через відсутність 
електроенергії. Залишилося тільки аварійне освітлення. 

Але герметичність корпусу нашої пілотської 
кабіни не порушилася, а це означало, що ще близько 
доби ми не матимемо проблем з повітрям для дихання. 
Плюс ще на добу розрахований запас дихальної суміші 
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в наших скафандрах. Тобто ще годин сорок вісім ми 
могли так сяк протриматися.  

Оцінивши все це, я деякий час меланхолійно 
дивився на зоряну круговерть за склом найближчого 
ілюмінатора, а потім звернувся до бортінженера, який 
був зайнятий тим же, що і я - задумливо глядів у кругле 
віконечко, розташоване поруч з його кріслом:  

- Іполите, як ти оцінюєш стан нашого корабля?  
- Теодоричу, а що тут оцінювати? Це ж піпець, - 

похмуро буркнув Бубах. - Хоч ще і не повний, але дуже 
ґрунтовний! 

- Але все ж таки малесенький шанс на порятунок у 
нас є, - оптимістично заперечив я. - Приблизно один на 
мільйон! 

Насамперед ми відокремили аварійний буй. 
Взагалі-то він повинен був відразу після удару 
вискочити автоматично, але в автоматиці щось 
заклинило, і Бубаху довелося в буквальному сенсі 
стусанами вибивати «аварійку» з транспортного каналу. 
Обурений такою хуліганською поведінкою, буй негайно 
завив в радіоефірі так, що його сигнали могли почути не 
тільки оператори-спостерігачі на марсіанських станціях, 
а й найближчі до нас на той момент жителі планет 
далекої Веги. 

Але, на жаль, навіть за найоптимістичнішими 
підрахунками, допомога з марсіанських баз могла 
дістатися до останків «Зорі-115» тільки приблизно через 
тиждень, і тільки для того, щоб упакувати і поховати 
наші давно остиглі тіла. 

Аварійний буй вилетів, і тепер можна було з 
легким серцем зайнятися іншими справами. Втім, 
особливих справ у нас не було: корабель розбитий 
повністю, з цієї халепи нам самостійно точно ніяк чи не 
вибратися. 

Приблизно близько півгодини ми, - практично 
мовчки, думаючи кожен про своє, - усвідомлювали цей 
сумний факт. А потім бортінженер Бубах виглянув в 
ілюмінатор і здивовано присвиснув: 
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- Командир, або я достроково божеволію, або до 
нас завітали гості! 

Я відштовхнувся від крісла і підлетів до його 
ілюмінатора. 

Кабіна корабля продовжувала обертатися, зірки 
химерно витанцьовували в небесах, але серед усієї цієї 
круговерті можна було досить добре розрізнити 
ідеально круглу кулю діаметром за моїми приблизними 
оцінками близько двохсот метрів, яка зависла 
приблизно на відстані трьох-чотирьох кілометрів від 
танцюючої пари «Зоря-115» - 12ТЕ18. Куля безперервно 
переливалася всіма кольорами веселки. 

- Це фантастика, - єдине, що встиг сказати я, і тут 
же в динаміках наших скафандрів пролунав веселий і 
завзятий жіночий голос: 

- Добрий день! Вас вітає пост номер 12-819 
Галактичної системи екстреної допомоги! 

- Вітаємо! - Ввічливо в один голос відповіли ми. 
Відповіли і глянули в очі один одному: або ми обидва 
одночасно зійшли з розуму, або один шанс з мільйона 
на те, що нам таки нададуть допомогу, зараз 
реалізовувався в космічному просторі поблизу від 
уламків нашого корабля. 

- Пост номер 12-819 до ваших послуг, - весело 
повідомив голос із світового простору. - Готовий 
негайно виконати три будь-яких ваших побажання! 

- Прямо «Золота рибка» якась, - пирхнув сміхом 
Іполит. - Ну, що будемо просити, командир? Ящик пива, 
обід з ресторану або безкоштовну путівку в Трускавець? 

По виразу обличчя інженера Бубаха було ясно, що 
він вважає все, що зараз відбувається різновидом нашої 
колективної маячні. 

- Стривай, друже, - я зупинив його жестом. – 
Спочатку спробуємо докладніше розібратися, що це за 
пост номер 12-819 до нас завітав. 

- А що тут розбиратися? - зітхнув Бубах і покрутив 
пальцем біля скроні. - У нас обопільна галюцинація. 
Шкода, що на борту не передбачені гамівні сорочки. Нам 
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би зараз не завадило в них замотатися і вколоти собі 
дозу заспокійливого! 

Я не розділяв його психіатричний песимізм, а 
тому звернувся до суб'єкта за бортом: 

- Алло, пост! Як чуєте? 
- 12-819 на зв'язку, - тут же бадьоро відповів 

дівочий голосок. - Готовий до виконання бажань! 
- З бажаннями почекаємо! - сказав я. - Ми б хотіли 

докладніше дізнатися про вас. 
- Про мене? - в голосі кулі, що миготіла всіма 

кольорами веселки, почулося здивування. - Ну... Е... Я 
стандартна система дванадцятого покоління вісімсот 
дев'ятнадцятої модернізації, реєстраційний номер 
275143. Оснащена зачатками штучного інтелекту. 

Вона зробила секундну паузу і додала: 
- У всякому разі, так написано в інструкції, яка до 

мене додається ... 
Ми з Іполитом швидко перезирнулися. 
- Робот, - сказав бортінженер. 
- Автомат, - підтвердив я. - Але з зачатками 

інтелекту! 
- І, здається, ця штука за вікном все-таки не 

галюцинація! - полегшено видихнув Іполит. - Космічний 
робот як марення - це було б уже занадто! 

- Гаразд, будемо пробувати загадувати бажання! - 
прийняв командирське рішення я. - Раптом ця райдужна 
куля нам і справді чимось допоможе! 

- Цікаво, хто її творець? - Бубах примружився. 
- Ну, зрозуміло, що не земляни! Куди там нашій 

науці - при всій моїй до неї повазі! - до виконання всіх 
побажань! 

- До речі, про бажання ... - Іполит застережливо 
підняв вказівний палець. - Треба б уточнити, чи 
безкоштовні вони? А то ми тут набажаємо на три 
місячних зарплати ... 

- І добре б ще знати, чи дійсно усі бажання ця 
штука виконує! - додав я. 
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- Бажання виконуються безкоштовно! - 
відгукнувся голос кулі в ефірі. - У вигляді братської 
міжгалактичної допомоги. 

- Вона нас чує! - прошепотів Бубах. - Кожне слово! 
- І слух у неї хороший! - констатував я і запитав: 
- Шановний пост, ви й справді можете виконати 

всі наші бажання? 
- Звісно! - з ентузіазмом підтвердив голос. - Все, 

що не виходить за рамки законів світобудови! 
- Ну, тоді ящик пива ... - почав бортінженер, але я 

рішуче перервав його: 
- З пивом ми поки що почекаємо! 
Я гарячково міркував, щоб попросити у цієї 

райдужної кулі за вікном, і, нарешті, зважився: 
- Шановний пост 12-819! 
- Так-так, - відгукнувся він негайно. 
- Чи не могли б ви… е… якось перетягнути нас - я 

маю на увазі корабель і астероїд, - на навколоземну 
орбіту? 

- Легко! - відповіла куля. 
- Земля - це планета… - почав пояснювати я, але 

космічний гість мене перервав: 
- Я знаю, це третя планета від місцевого світила. 

Останні триста років я регулярно ловлю радіо - і 
телесигнали з Землі. 

- Ось воно як! - майже пошепки сказав 
бортінженер. - Шпигун, значить? 

Я відмахнувся від нього і сказав в простір: 
- Тоді виконайте, будь ласка, це наше перше 

бажання. Курс - Земля, кінцевий пункт - геостаціонарна 
орбіта. 

- Прийнято! - повідомив голосок і додав з 
пустотливою гагарінською інтонацією: 

- Поїхали! 
Ми не встигли і слова мовити, як все навколо 

заполонили райдужні струмені світла. Перехопило 
подих, як в ліфті, що стрімко почав спускатися. 
Запаморочилося в голові. 
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Але всі ці відчуття тривали не більше, ніж дві-три 
секунди. Потім простір навколо нас знову перейшов в 
звичайний, нормальний стан. 

- Готово! - повідомив голос з динаміків наших 
скафандрів. - Будьте ласкаві, оцініть отриманий 
результат виконання вашого першого бажання за 
п'ятибальною системою. 

Ми визирнули у ілюмінатор. Зв'язка «корабель-
астероїд» перестала обертатися і стабілізувалася. 
Навпроти наших вікон висіла величезна біло-блакитна 
куля Землі. Пост 12-819 виявився поряд - як і раніше в 
чверті кілометра від нас і лівіше кам'яного тіла астероїда 
12ТЕ18. 

- Ней-мо-вір-но! - по складах вимовив 
бортінженер Бубах. - Вийшло! 

- Начебто, - підтвердив я і сказав у простір: 
- Відмінна робота, пост 12-819, ставлю оцінку 

«п'ять» за п'ятибальною шкалою за виконання першого 
завдання! І навіть «п'ять з плюсом»! 

- Дякую, - тут же відгукнувся голос. - Радий 
старатись! 

Серце моє стрибало від радості. Мало того, що ми 
викрутилися з смертельно небезпечної ситуації, так ще й 
повністю виконали польотне завдання - доставити 
12ТЕ18 на геостаціонар. І це на розбитому на друзки 
кораблі! Втім, чому на розбитому? 

- Пост 12-819, - командирським тоном почав я, - 
будьте люб'язні, прийміть до виконання друге бажання! 

- Слухаю і підкоряюсь! - відгукнулась райдужна 
куля. 

Іполит Бубах дивився на мене, роззявивши рота. 
Він, здається, досі не міг повірити в наше дивовижне 
переміщення з пояса астероїдів на навколоземну орбіту. 

- Прошу відновити космічний корабель «Зоря-115» 
в повністю працездатному стані! - на одному диханні 
випалив я. - Це можливо? 

- Ги-ги, - голос у просторі залився сміхом. - 
Побутові дрібниці! 
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Щось сліпуче мигнуло за склом ілюмінаторів 
корабля. Ще за мить під стелею кабіни спалахнуло 
світло. Розсипи вогників забігали на пульті керування. 
На камбузі в задній частині кабіни стиха загарчав 
холодильник. 

- Виконано! - повідомила райдужна куля. - Чекаю 
на оцінку за виконання другого бажання. 

І я, і Іполит припали до скла ілюмінаторів. «Зоря-
115» була в повному порядку. За круглим віконцем я 
побачив ліву панель розгорнутої сонячної батареї, 
частину «бублика» енергетичного відсіку, з під якого 
стирчали сопла маршових двигунів. 

- Повний порядок, пост! - кивнув я. - Ставлю 
оцінку «відмінно»! 

- Щоб я здох, шеф, - Іполит стиснув пальцями 
скроні. - Ця штука дійсно виконує всі бажання! 

- Готовий до виконання третього замовлення, - 
нагадав про себе пост 12-819. 

Я гарячково міркував, щоб таке попросити. Два 
попередніх бажання стосувалися здебільшого мене і 
Іполита. Ну, і ще виконання програми польоту зі 
збереженням ввіреної нам матеріальної частини 
корабля «Зоря-115». 

А хотілося б побажати що-небудь для всього 
людства. Ну і так, щоб все ж таки хоч трошечки для себе. 

Навряд чи куля виконає прохання забезпечити 
мир у всьому світі. Де вже інопланетного уродженцю 
розібратися в хащах міждержавних чвар земних 
політиків? І горезвісне «Щастя для всіх» вона теж 
навряд чи створить: у кожної людини свій образ щастя, - 
піди, заглянь кожному в душу! Але все ж третє бажання 
повинно бути таким, щоб була безсумнівна користь і 
мені, і Іполитові, і всьому людству 

Чого мені найбільше хочеться? Про що я мрію з 
дитинства? 

Відправитися до зірок! Так, щоб по-справжньому 
політати між сонцями і галактиками, а не тільки в нашій 
планетній системі. Та що там - щоб літати по всьому 
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Всесвіті, від краю до краю! І по будь-яким іншим 
всесвітам, якщо вони, звісно, є. 

Значить, вирішено? 
- Пост 12-819, - сказав я, - приготуйтесь до 

виконання третього бажання! 
- Завжди готовий! - по піонерському відповіли в 

ефірі. 
- Мені потрібен корабель, який міг би літати в 

просторі і в часі. Ну, і в усіх інших всесвітах. Дуже 
компактний. І з урахуванням земних технологій 
космобудування – так, щоб земляни могли надалі 
самостійно будувати такі кораблі. 

Іполит тільки руками розвів: «Ну, ти й розкатав 
губу, командире!» 

- Уточніть технічні параметри майбутнього 
корабля, - попрохала куля. - Кількість членів екіпажу і 
пасажирів? Максимальна вантажопідйомність по 
корисному вантажу? 

- Е... Ну, скажімо, сім чоловік команди, - мить 
поміркувавши, відповів я. - І приблизно сто тонн 
вантажу. 

Не хотілося створювати або який-небудь 
туристичний лайнер, або контейнеровоз. Мені бачився 
такий собі компактний дослідницько-розвідувальний 
корабель для чартерних польотів. 

Стрімке миготіння вогнів за бортом. 
- Виконано! - повідомив космічний гість. - 

Оцінюйте! 
Я знову виглянув у вікно. 
У просторі між «Зорею» та райдужною кулею 

висіла білосніжна «пташка», що за розмірами десь 
втричі перевищувала нашу «Зорю». 

- Рекомендую назвати корабель «Колібрі»: 
досягнута рекордна мінімізація всіх бортових систем 
при заданих вами технологічних умовах! 

Мені здалося, що в голосі космічного робота 
прозвучала гордість за зроблену роботу. 
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- Добра назва для корабля, - погодився я. - Оцінка 
п'ять! Вище за всі похвали! 

- Дякую! - радісно відгукнувся голос. 
Він трохи помовчав і сказав: 
- Ну от і все. Мені пора повертатися до місця 

постійної дислокації ... 
Я виразно розрізнив нотки смутку в його словах. 
- І де ж це місце дислокації? 
- Пояс астероїдів, - з простору долинуло зітхання. 

- Сумне місце, чесно кажучи ... 
- Згоден, - кивнув я. - І скільки ж земних років ви в 

ньому вже... Е... Дислокуєтесь? 
- Два мільярди вісімсот сімдесят сім мільйонів 

п'ятсот сорок три тисячі років, три місяці і сімнадцять 
днів! 

- Оце так! - Іполит не зміг стримати подиву. - 
Солідний термін! 

- І весь час один, один і знову один, - голос з 
простору став зовсім сумним. - Правда, останні три 
століття я хоча б можу приймати радіо і телепередачі з 
Землі. Хоч якесь розмаїття... Знаєте, на чемпіонаті світу 
з футболу в минулому році я навіть уболівав за збірну 
Барбадосу... 

- І що ж, за весь цей час до вас ніхто з... Е... Ваших 
творців не прилітав? - поцікавився я. 

- А навіщо? Я ж повністю автономний. 
Самовідновлюваний. З терміном існування мінімум як 
тутешній Всесвіт. 

- Дивно, що при такій яскравій гамі кольорів 
вашого забарвлення, вас ще не помітили земні 
астрономи і екіпажі космічних кораблів, - сказав я. - Та й 
розміри у вас досить пристойні... 

- Ах, це, - він знову зітхнув. – Те що зараз перед 
вами – тільки варіант екіпіровки для роботи з 
замовниками. Зазвичай інструкція наказує мені 
виглядати ось так. 
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Я знову визирнув у вікно. Поруч з білосніжним 
«Колібрі» тепер висіла кам'яна брила, усипана кільцями 
кратерів і гострим камінням - майже точна копія 12ТЕ18. 

- Так, досить непрезентабельний вид, - погодився 
я. 

- Більш того, інструкція зобов’язує мене 
знаходитися у режимі повного мовчання і допускає 
вступ в контакт з розумними істотами тільки в тому 
випадку, якщо їх корабель знаходиться в аварійній 
ситуації. 

- І ви стільки років чекали нагоди в повній самоті... 
- У повній самоті, - луною відгукнувся він. – На 

жаль, у вас дуже хороша і надійна космічна техніка. 
- Ну, ось і сьогодні ви, нарешті, дочекалися! 
- Ха, - голос у просторі пирхнув. - Так і у вас же 

все йшло абсолютно нормально. І якби не рекламно-
показова акція, на яку я зважився... 

Мене пронизала холодна блискавка здогадки. 
- Ви хочете сказати... – я проковтнув ком, що 

звідкись взявся в горлі. - Ви хочете сказати, що аварійна 
ситуація на «Зорі» не була випадковістю ?! 

- Випадковість! – Куля захихотіла. - Мені набридло 
чекати випадкову аварію! Так, якби я не зловив 
гравітаційним захоплювачем ту дрібну комету і не 
направив би її в корму вашого корабля... 

Я рвонувся до Іполита, що вже почав відкривати 
рота, і долонею щільно запечатав його губи, чим 
врятував від в'янення вуха галактичних двірників на 
відстані двох-трьох сотень парсеків від Землі. 

- Погодьтеся, вдала вийшла рекламно-показова 
акція, - бадьоренько продовжував голосок з космосу. - 
Можна сказати, «паблік рілейшенс» вищого сорту! 

Все ще щосили утримуючи Бубаха, що шалено 
рвався висловити свої емоції, я сказав: 

- У мене є пропозиція, пост 12-819. Чому б вам не 
змінити місце дислокації і не попрацювати на земне 
людство? 



Всесвіт кличе 

 111 

- Тобто залишитися тут, на геостаціонарній орбіті? 
- перепитала куля, зацікавившись. - Біля Землі? 

- Ну, якщо ваша інструкція це допускає... 
Бубах, нарешті, впорався з нервами, і я відпустив 

його.  
- Можете вважати, що це офіційне запрошення. 

Адже я - громадянин Землі і чесний платник податків. 
- Інструкція... – космічний гість явно копався в 

своїй електронній пам'яті. - Ось! Пункт 6289-23 
параграфа 118 передбачає, що останній за часом клієнт 
може запропонувати мені нову роботу. І якщо я згоден... 

- Ну, а ви згодні? - Я не міг стримати усмішки. 
- Так і з радістю! - заволав пост 12-819 чи не на 

весь Всесвіт. 
- Чудово! Тоді слухайте мій клієнтський припис. 
Куля за вікном знову засяяла райдужними квітами. 
Забігаючи вперед, скажу, що пост 12-819 дійсно 

знайшов своє місце в системі людської цивілізації. Він 
став чимось на кшталт космічного інформаторія і взяв 
собі ім'я Гарун. І це не на честь ісламського пророка 
Гарун Абул-Фараджа чи правителя Гарун Аль-Рашида. 
Все набагато простіше: «Га» - галактичний, «Р» - розум, 
«Ун» - унікальний. Так, може бути, є в цьому імені і було 
деяке самозамилування, але в цілому Гарун виявився 
славним малим, добрим і чуйним. На геостаціонарі 
навколо нього виросло ціле наукове містечко, яке так і 
назвали Гарунград. 

А мені Гарун подарував свою точну зменшену 
копію. Копія повністю автономна, може мислити і 
комунікувати у всіх діапазонах і на всіх довжинах хвиль. 
Коли «Колібрі» повертається до Землі після космічних 
мандрів, старший і молодший Гаруни поєднують свою 
пам'ять. Тому я і мій екіпаж завжди в курсі всіх земних 
новин, відкриттів і технологічних розробок, а людство, 
звичайно ж, в курсі всіх наших пригод на всесвітніх 
просторах. 



Всесвіт кличе 

 112 

Але в той урочистий момент остаточного 
переміщення поста 12-819 на навколоземну орбіту, ні я, 
ні майбутній Гарун нічого цього, звичайно, не знали. 

Я включив систему радіозв'язку і викликав Центр 
управління польотів: 

- Алло, Земля! Тут «Зоря-115». Перебуваю на 
геостаціонарній орбіті. Польотне завдання виконано! 

Шелест радіоперешкод в ефірі. Нарешті, лунає 
сонний голос керівника польотів - у них там трохи за 
північ за загальноземним часом: 

- Все жартуєш, Брехуненко? Ви зараз за 
програмою польоту повинні бути у поясі астероїдів ... 

- До біса програму! - регочу я. – Ну ж бо, 
піднімайте на ноги всю вашу чергову зміну, тягніть на 
дах телескопи і направляйте їх на геостаціонар! 
Сюрприз! 
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Вікторія Штепура 
 

Хвилинка слави 
 
 
От смикнули ж мене чорти піти на той фестиваль! 
Слави, бач, забаглося! Аякже! Слушно кажуть, що 

за дурною головою і ногам нема спокою! А тепер така 
халепа й мені, й батькам, і всьому моєму селу, що й не 
знаю, чим це зрештою може скінчитися…  

А сталося таке. 
Цього року я закінчив сьомий клас. А напередодні 

канікул на дошці оголошень в школі з’явився барвистий 
постер. В ньому повідомлялося: мовляв, першого 
червня наш учбовий заклад стане майданчиком для 
проведення фестивалю «День піклування про живу 
природу». Учнів запрошували прийти до школи зі своїми 
хатніми улюбленцями – в кого хто є. В оголошенні було 
зазначено – «собаки, коти, гризуни, плазуни, птахи та 
інші». Між ними мав проводитися конкурс, і власникові 
найгарнішої тваринки обіцяли приз – найновішу модель 
гіроскутера! 

Коли я це прочитав, мені страшенно засвербіло. 
Справа навіть не в гіроскутері. Щоправда, батьки 

мені такий купляти не хочуть, бо вважають непотрібною 
забавкою. Але я й сам, якщо забагнеться, можу на нього 
назбирати, родина в мене не бідна. 

Проте головне – мені вже здавна хотілося бодай у 
чомусь стати переможцем! Бо досі цього ніколи не 
вдавалося. Я завжди був звичайним і непримітним. 
Вчився не дуже добре і в рейтингу шкільної успішності 
завжди був десь посередині. Та й нічого такого, чим 
можна уславитися, робити не вмів. Хіба що брав участь 
у змаганнях з плавання, але в нашій школі щонайменше 
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п’ятеро хлопців і дівчат – ще й із мого ж власного села! – 
мене завжди обходили. От хай же ж тобі грець! 

А мені так кортіло бодай раз опинитися на 
п’єдесталі! Щоб мені всі аплодували й вітали, хлопці 
схвально ляскали по плечах, а дівчата усміхалися! Щоб 
мою світлину, прикрашену барвистою гірляндою, 
вивісили на шкільній дошці пошани! Щоб мною 
пишалися і батьки, і односельці!  

От я й почав міркувати, як можна перемогти на 
цьому фестивалі. 

Хоч ми й живемо в селі, але з гарними хатніми 
тваринками в нас сутужно. Звісно, є кози й корови, але 
це не хатні улюбленці. Щоправда, малі козенята 
гарненькі, проте якщо я притягну когось із них до школи, 
то з мене, певно, насміхатимуться. Скажуть – «от, 
селюк!» Та й я не певен, чи свійська худоба підпадатиме 
під правила конкурсу. 

Кішки й собаки в селі теж живуть, але безпородні 
й негарні. Конкурувати з міськими породистими 
красенями вони навряд чи зможуть, навіть якщо їх 
добре вимити й розчесати. Та й розчісувати нема чого, в 
наших спекотних південних краях всі місцеві тварини 
мають коротке хутро.  

Чи, може, спіймати в пісках якусь ящірку? Адже 
плазунів теж можна! Але моя однокласниця Емма 
оповідала, що в неї вдома живе ігуана, і показувала 
світлини. Оце так монстрисько, справжній міфічний 
дракон! Дрібну піщану ящірку поряд із таким 
чудовиськом ніхто навіть не помітить! 

Врешті-решт я майже впав у розпач. Пішов до 
моря, щоб трохи розвіяти тугу. І тут, споглядаючи хвилі, 
що розмірено набігали на пісок, згадав. 

Аждари! Це теж свійські тварини! До того ж ні в 
кого, крім моїх родичів, таких немає! То чом би й ні? 

  
Морський Народ, до якого я належу – невеличка 

національна меншина, лише кілька сел. Ми мешкаємо на 
узбережжі й харчуємося з моря. Ловимо рибу й 
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кальмарів, шукаємо перлові мушлі. А аждари нам 
допомагають. 

«Аждар» означає «великий змій». Ці тварини 
справді схожі на змій, хіба що з лапами, а в дорослих ще 
є крила. Вони мешкають на суші, але чудово плавають 
під водою та їдять переважно рибу. Морський Народ 
порозумівся з аждарами вже давно, кілька тисячоліть 
тому, і з тої пори ми не знали ні голоду, ні скрути. Наші 
рибалки не мають потреби тижнями вистежувати косяки 
риби та рвати пупа, власноруч розставляючи та 
витягаючи сітки. Якщо тобі треба трохи свіжої риби для 
обіду – випливаєш на човні подалі в море та й посилаєш 
аждарика на пошук. Він ловить найбільших рибин, 
приносить в зубах і кидає тобі до човна. А коли треба 
наловити багато риби для продажу, змії вистежують 
косяки та допомагають рибалкам розставляти сітки там, 
де їм покажеш. Звісно, цьому їх треба навчати, але наші 
люди вміють. Це наша давня національна традиція.  

Нині діти Морського Народу вже не народжуються 
в воді, як було колись, для цього є пологові будинки. 
Але немовлята дотепер починають плавати й пірнати з 
перших тижнів життя, і більшість із нас почувається в 
воді значно краще, ніж на суходолі. А маючи поряд 
аждара, загинути в морі або під водою майже 
неможливо. Це вже треба навмисне постаратися. 

Крім риболовлі, Морський Народ має ще одну 
традиційну роботу – рятування з розбитих кораблів 
людей і цінні вантажі.  

Уздовж нашого узбережжя чимало рифів, на яких 
судна в минулі часи розбивалися майже в кожний шторм, 
та й зараз таке трапляється щонайменше кілька разів на 
рік. Наші рибалки зазвичай встигають підпливти на 
човнах і порятувати людей. Але самі кораблі трощить на 
скелях, затягає під воду й закидає течією до глибоких 
донних урвищ. Там за кілька сторіч утворилося ціле 
кладовище суден. Водолази не ризикують потикатися в 
ті провалля навіть із сучасним спорядженням, бо там 
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можна загинути під обваллям зотлілих колод або 
втрапити в зуби численним акулам і муренам. 

Проте Діти Моря плавають до урвищ разом із 
аждарами навіть без захисного спорядження, хіба з 
кисневими балонами. Зі зміями нема чого боятись, бо 
акули від них тікають, щойно вчують. Аждари можуть 
витягти зі звалища кораблів будь-які речі, а тобі не 
дадуть застрягти серед уламків або потонути. 

Звісно, в світі чимало людей, які вважають, що 
сучасна підводна техніка може вирішити всі проблеми. І 
коли біля наших рифів розбивався черговий корабель, 
за його вантажем зазвичай надсилали цілу флотилію з 
купою складного обладнання. Тоді наші чоловіки 
вмощувались на горбах, звідки краще видно, і з 
глузливими посмішками спостерігали за рятувальними 
роботами. 

Спочатку з кораблів спускали усілякі батискафи й 
інше приладдя. Коли воно загрузало десь на дні й 
виходило з ладу, відряджали водолазів – здаля було 
добре помітно, як вони плюхаються в воду. Отут наші 
парубки вставали й вирушали готувати човни. Бо вже 
знали: протягом години до сільського голови примчить 
захеканий представник місцевої рятувальної служби й 
слізно прохатиме врятувати незграб, які позастрягали 
під скелями. 

А коли постраждалі опинялися поза небезпекою, 
наш голова недбало питав: «Агов, панове, а що вам 
треба витягти з корабля? Добре. Підписуйте договір із 
нашою фірмою, і ми все дістанемо. Такса – триста тисяч. 
Ні, не рупій! Доларів! Чого? Десять тисяч? Ви що, 
знущаєтеся? Сільських дурників знайшли? Лише те 
ваше обладнання, яке ви вже вколошкали, коштує кілька 
мільйонів. А вантаж, що всередині корабликів – ще 
більше. Тож кількасот тисяч, щоб усе це врятувати, 
гадаю, знайдете. А ні – то хай гниє, нам воно по 
тулумбасах. Але ви все одно самі не дістанете. Ви такі 
не перші. А сперечатиметеся – то менше ніж за 
чотириста не працюватимемо…» 
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Звісно, спочатку представники великих компаній 
страшенно обурюються. Бо знають, що на нашому 
узбережжі середня зарплатня – вісімдесят доларів на 
місяць, і на них можна непогано жити. Але зрештою 
збирають більш докладні відомості про рятувальні 
роботи біля наших рифів і усвідомлюють, що інших 
варіантів не мають. Що ніхто, крім Дітей Моря, з цією 
роботою не впорається. Тож краще погоджуватися й не 
комизитися.  

Тому підводні роботи для нас – важливий 
заробіток. Саме завдяки ним в нашому селі немає бідних. 
Всі мешкають в гарних зручних будинках і мають власні 
автівки. Діти вчаться в хорошій міській школі, а згодом 
вступають до університетів. 

Але без аждарів ми б таке робити не могли. Бо без 
них у тих проваллях безпечно не полазиш. Сучасні 
кораблі, аж надто навантажені, дуже важкі. Коли їх 
заносить течією до провалля, вони трощать давніші 
дерев’яні уламки й опускаються нижче, в товщу 
усілякого молоху – туди, де до них вкрай важко й 
небезпечно діставатися. Але навчені змії пролазять де 
завгодно, навіть уміють відчиняти трюми й чіпляти 
линви, за які контейнери згодом можна витягти на 
поверхню. 

Втім, про існування аждарів мало хто знає, бо 
вони мешкають не в селах, а на острівцях неподалік 
берега, і не люблять чужих. Якщо хтось наближається – 
пірнають і ховаються в печерах всередині скель. Туди 
можна втрапити лише з великої глибини, але вище рівня 
моря достатньо місця і є доступ для повітря. Тому 
аждари можуть там переховуватись скільки завгодно. А 
полюють і літають вони лише вночі, тому побачити їх 
важко. Через це наших зміїв вважають міфологічними 
істотами, і деякі науковці стверджують, що їх насправді 
ніколи не існувало. А рибалки з інших народів 
узбережжя вважають нас чаклунами. 

Ми, звісно, не заперечуємо. 
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Цікавих легенд у нас справді вистачає. Міфи 
нашого роду оповідають, що Великий Змій колись 
прилетів на Землю з неба. А Морський Народ був його 
дітьми від земних жінок. Начебто ми колись мали зябра, 
броньовану шкіру й перетинки між пальцями, і жили в 
морі, а не на суходолі. Але якось один з Дітей Моря 
вирішив похизуватися своєю спорідненістю з Богом-
Змієм і показав звичайним людям, де той мешкає. А ті 
люди вирішили вбити Великого Аждара. Звісно, в них 
нічого не вийшло, бо Змій мав крила й улетів. Але в 
покарання він позбавив Морський Народ всіх фізичних 
особливостей, які потрібні для життя в морі. Нашим 
пращурам довелося переселитися до суходолу, і вони 
там почали швидко хиріти й помирати. Певно, й зовсім 
би вимерли, але Змій побачив, в якому жалюгідному 
стані опинилися його нащадки, й пожалів їх. Тому скинув 
з неба кілька яєць, з яких вилупилися аждари. Вони 
набагато менші за Великого Змія й не мають зябер, 
проте в усьому іншому це суто морські істоти. З тих 
часів аждари є вірними помічниками Морського 
Народу… 

Звісно, це все лише гарні міфи. Ми в школі вчимо 
теорію еволюції і знаємо, як насправді виникли люди. 
Але аждари таки існують. Це достеменний факт. 

 
От я й подумав: може, привести на конкурс 

аждара? Таку тварину точно ніхто не бачив! 
Про всяк випадок наступного дня спитав у класної 

керівниці – можна чи ні. Вона здивовано звела брови: 
– А що таке аждар? 
– Це така водяна змія, – пояснив я. – Або радше 

ящірка. З крильцями. Дуже гарна. 
– Вона не отруйна? 
– Ні-і-і! Це ж хатня тварина!  
– Гадаю, можна, – сказала класна. 
Я страшенно зрадів. І почав міркувати, кого саме 

привести на конкурс. 
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Наша родина має двох дорослих аждарів і двійко 
молодих. Дорослих, звісно, не візьмеш, бо вони 
здоровезні, довші за човен, а коли стоять на землі на 
лапах, то заввишки майже з корову. Та й пішки їх до 
школи не поведеш – в них перетинки на лапах, тому 
вони ходять лише по піску, і то недовго. А до міста, де 
моя школа, двадцять кілометрів. Проте й до автобуса їх 
не запхнеш, бо не влізуть. До того ж вони бояться чужих 
людей. 

Найменшого було б найзручніше, бо його ще 
можна носити на руцях. Та коли я сплавав на острів і 
його ретельно роздивився, то передумав. Бо надто вже 
негарне – кострубате, лупате й усе зморшкувате, наче 
стара черепаха. Зачатки крилець на спинці в захисних 
накривках і радше схожі на пухлини. Навряд чи таке 
страшко оцінять на конкурсі. Та й годувати його треба 
кожні кілька годин, а це морока. Ще бракувало тягати з 
собою пакунок із рибою й смердіти ним на всю школу! 

Отже, вирішив узяти середнього, Доврана. Той на 
зріст як великий ротвейлер, але ширший і довший. На 
вигляд майже як дорослий: крильця невеличкі, але гарні, 
луска й жорсткі щитки на спині виблискують синім і 
зеленим. І головне – ще мале, нікого не боїться. 

За вихідні я зробив Довранові різнобарвного 
плетеного нашийника з повідком і всілякі прикраси. 
Працював потайки, щоб не дізналися батьки, бо був не 
певен, що мені дозволять кудись вести аждара. Краще 
вже без зайвих пояснень. 

І добре, що автобус, який возить дітей до міста у 
школу, зупиняється на краю села за горбом. Тому коли я 
вів до нього Доврана на повідку, нас ніхто не побачив. 
Хіба водій дядько Анір почав гримати: «Куди ти його 
преш! Чи здурів?» Але я пояснив, що то на конкурс, і 
вчителі дозволили. «Якщо вчителі, то нехай», - кивнув 
перевізник. Він сам походив не з Морського Народу і був 
не надто освічений, але вчителів дуже шанував.  

До автобуса Довран заліз за мною без жодних 
пручань, наче слухняний песик. І це добре, бо якби 
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уперся – не знаю, як би я його тягнув. Адже він важив 
уже більше за мене. Але я таки недарма його навчав! 
Аждарик чемно зачалапав на повідку до салону, ліг у 
проході й навіть дозволяв себе гладити всім охочим. Я 
полегшено видихнув: якщо змієня не лякається людей в 
автобусі, то й у школі, певно, не надто спантеличиться.  

  
На під’їзді до міста на шосе був затор, тому ми 

приїхали до школи, коли вже всі зібралися. 
Ще у вікно автобуса я побачив, що на шкільному 

подвір’ї на моріжку розташувалися цілі юрби тварин – 
собаки, коти, мавпи, птахи в клітках, навіть кілька ігуан і 
невеличких удавів. Усі розцяцьковані – в 
різнокольорових нашийниках, бантах або квіткових 
гірляндах. Деякі маленькі собачки й мавпочки в 
справжньому одязі на кшталт людського та крихітних 
шляпках. 

Гамір стояв добрячий, бо дрібні песики гавкали 
одне на одного, коти погрозливо нявкали й сичали, а 
мавпочки обурено верещали. Та й господарі тварин не 
відставали, вгамовуючи своїх улюбленців і 
намагаючись їх перекричати. Я аж занепокоївся – чи не 
злякається мій Довранчик такого галасу. 

Але аждарик навіть оком не змигнув. Слухняно 
прилаштувався біля ноги, наче пес, і ми рушили до 
відчиненої брами. 

Спочатку нас ніхто не помітив. Та коли ми 
увійшли до подвір’я – гомін довкола став стрімко 
вщухати.  

А тоді всі, хто був поблизу, почали хутко 
розсуватися обабіч разом із тваринами. Кілька псів 
перелякано заскавуліло й дременуло навтьоки, 
вивертаючись із нашийників. Коти злякано засичали. 
Невгамовні мавпочки замовкли й заклякли, наче 
заворожені. 

Я вперше в житті відчув, що таке бути королем, 
переможцем і головним центром уваги! І це було так 
втішно й круто!.. 



Всесвіт кличе 

 121 

Проте мій тріумф зіпсував учитель фізики. 
Я навіть не бачив, звідки він вигулькнув. 

Перегородив шлях, замахав руками й люто засичав: 
– Прибери ОЦЕ звідси! Негайно! 
– Чому? – збентежено спитав я. – Це ж хатня 

тварина! 
– ДРАКОН?! Хатня тварина?! Негайно забирайся 

геть!!! 
– Та він… 
– Геть звідси!!! 
Я аж остовпів від несподіванки й образи. Але не 

встиг нічого відповісти. Бо ззаду пронизливо дзявкнув 
якийсь песик. 

Довран ляснув крилами так, що подвір’ям 
прокотилася луна. Стрімко обернувся, хльоснув 
хвостом – і ненароком угатив фізикові по колінах. Та 
коли той гепнувся, змій цього навіть не завважив. І, 
розвертаючись далі, протоптався по ньому задніми 
лапами. Усією вагою. 

Вчитель несамовито заволав. 
Аждарик спантеличився й смикнувся, тягнучи 

мене за собою. Проте за мить я з жахом збагнув, що в 
моїх руках лишився самий поводок із розірваним 
нашийником. А змій квапливо дріботить алеєю в бік 
школи й не зважає на жодні накази. 

Та тут йому назустріч вилетів велетенський 
сенбернар. Вищий за Доврана і з роззявленою пелькою, 
в яку легко вмістився б ноутбук. Я аж перелякався, але 
вкусити моє змієня пес не встиг. Аждарик стрімко 
викинув вперед голову на довгій шиї й клацнув пащею з 
двома рядами гострих трикутних зубів. Сенбернар 
пронизливо заверещав і сахнувся, намагаючись 
видрати писка з намертво затиснутих броньованих 
щелеп. Але Довран не надто прагнув свари – лише 
смикнув пса убік і перевернув догори дригом. 
Здоровезний собацюра незграбно перекинувся через 
голову, насилу спромігся звестися на лапи й кинувся 
навтьоки, підібгавши хвоста. А змій незворушно 
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почимчикував далі – просто до шкільного ганку, де 
стояли вчителі.  

Фізрук стрибнув убік просто через бильця. 
Директриса впала непритомна. Математичка вскочила 
до холу й замкнула за собою двері. Вчителька музики з 
пронизливим вереском смикала клямку ззовні, 
намагаючись відчинити… 

За мить усі дерева на шкільному подвір’ї були 
вкриті гронами школярів. Ті, кому не стачило місця, 
розпачливо кричали. Кинуті напризволяще пси й коти 
гасали двором, перевертаючи клітки з птахами.  

Тут уже Довран сполохався по-справжньому. На 
ходу зніс добермана, який спробував був на нього 
кинутись, повернув і гайнув навкруги будівлі.  

Лише коли змій врізався броньованою головою в 
паркан за школою й почав проламувати дошки, я 
збагнув, куди саме він біжить. За тою загорожею був 
клуб відпочинку з басейном! Аждари чують вологу 
здаля, а коли лякаються – завжди ховаються під воду.  

Я біг щосили, але не встиг. Довран пропхнув до 
проламу голову, розтрощив дошки тулубом і проскочив 
на той бік. За мить з-за паркану долинув черговий 
нестямний вереск і гучний плюскіт – наче гарматний 
постріл. 

Я рачки пропхався крізь отвір, роздираючи 
сорочку об уламки дощок й молячись усім богам, аби в 
тому басейні ніхто не втопився.  

Коли добіг – побачив, що людей немає. Втекли. 
Довран ширяв у блакитній воді колами, наче торпеда – 
шукав вихід. Та раптом в кутку басейну, біля самого дна, 
майнуло щось кольорове. Я придивився крізь збурену 
воду й збагнув, що це жінка в барвистому купальнику. 
Чи то знепритомніла з ляку, чи то Довран її ненароком 
зачепив, коли стрибав до басейну. Певно, ковтнула води 
й пішла на дно. 

Я збагнув, що вона зараз потоне. Діти Моря на 
цьому знаються.  
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Не зупиняючись, я стрибнув до басейну. Пірнув, 
ухопив жінку й потяг догори. Випхнув її голову на бортик, 
проте далі не спромігся – вона була тілиста й важила як 
три мене. Почав горлати «Допоможіть!» – та де там! 

Добре, що Довран трохи вгамувався, побачивши 
мене у воді. Я покликав його й звелів підпихати 
потопельницю догори. Він уже був цьому навчений, тож 
слухняно пірнув під нас і штовхнув знизу вигнутою 
спиною так, що викинув на бортик і ту пані, і мене. 
Аждари значно сильніші, ніж наземні тварини такого ж 
розміру, бо майже цілодобово плавають і пірнають в 
щільній морській воді. Трясця, варто було про це 
пам’ятати, коли я майстрував нашийник! 

Жінка на краю басейну не виявляла ознак життя. Я 
хутко перевернув її долілиць і почав стрибати в неї на 
спині, вибиваючи воду з легенів. На щастя, за 
півхвилини вона захарчала. 

Лише тоді я випростався, струсив воду, що 
лилася в очі з мокрого волосся – й побачив в десяти 
кроках від себе зловісну чорну постать, схожу на 
космонавта: в бронежилеті, шоломі з забралом і 
помповою рушницею в руках. Її дуло було спрямоване 
просто на мене. Але перш ніж я встиг вдихнути – 
побачив, як рушниця повертає в бік басейна. Озирнувся 
й побачив Довранову голову, що з цікавістю визирала з-
за бортика. 

Я кинувся вперед і плюхнув до води, затуляючи 
аждарика собою… 

 
На щастя, хтось із вчителів здогадався 

зателефонувати моєму батькові. 
Коли тато приїхав, я сидів у басейні й прикривав 

Доврана, що мирно хлюпався у водичці, від 
поліцейських із пістолетами і спецпризначенців із 
помповиками. 

Батько прокотив своїм фургоном просто по 
стриженому моріжку. Підігнав машину впритул до 
басейну, розчахнув задні двері, гримнув на Доврана – і 
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змієня гайнуло всередину так швидко, що ніхто б не 
встиг навіть прицілитися. Лише на бортик і траву рясно 
хлюпнуло водою. 

Коли ми вже вивертали на трасу, я побачив у 
вікно, що біля школи стояло три поліцейських автівки, 
бус спецвійськ і п’ять машин «Швидкої». 

Що було вдома – краще не згадувати… 
Раніше тато мене ніколи не бив, навіть не сварив. 

Але тепер ганяв батогом по всій хаті й горлав: 
– Що, довбню? Слави закортіло? Гіроскутера тобі 

треба? А чи ти не тямиш, що від аждарів залежить життя 
й добробут всього нашого народу? Що без них ми 
будемо голі, босі й голодні? А зараз понаїдуть усякі 
науковці, почнуть лазити на острівці й вистежувати 
наших зміїв! Будуть їх ловити або вбивати! Ти цього 
хотів, недоумку? 

Лише тоді я збагнув, яку дурню споров. Плакав і 
каявся, але ж назад не повернеш… 

– Затям як слід, – звелів тато, вдосталь мене 
відшмагавши. – Якщо хтось питатиме, звідки взяв змія – 
скажеш, що підібрав маленького на березі після шторму 
й вигодував. Інших таких ніколи не бачив! Про острівці 
ані пари з вуст! Після отої халепи в школі ти випустив 
змія до моря, і він уплив! І більше не повертався, бо, 
певно, злякався! Зрозумів? От лише спробуй брязнути 
щось не те! 

Я слухняно кивав, витираючи сльози… 
Тепер у мене канікули, але я цілими днями стирчу 

на суходолі – аж шкіра лускається від сонця. Пасу й дою 
корів і кіз, а до моря мені потикатися заборонено. Хіба 
що ввечері скупатися біля самого берега. 

На щастя, науковці, що набігли до нашого села, 
нарешті поїхали геть, так і не знайшовши жодного 
аждара. Тож, певно, життя незабаром знову стане 
звичним і нормальним. І я нарешті зможу сплавати на 
острівець до Довранчика. Попірнати й побавитися з ним, 
як зазвичай. 
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От нащо мені був потрібен той конкурс, га? І все 
те хизування? Хіба без цього погано жилося? 

І теж мені – «день піклування про живу природу»! 
Перелякали мою тваринку до нестями, ще й хотіли 
вбити! Отакі вони, люди…  
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Примітки 

 
  
[*1] Сала р-де-Ую ні, солончак Уюні (ісп. Salar de 

Uyuni, інколи Salar de Tunupa) — найбільший у світі 
солончак площею 10 582 км², дно висохлого озера. 
Розташований в південній Болівії, на території 
департаментів Потосі та Оруро, на висоті 3 650 м в 
Андах. 

[*2] Парсек – поширена в астрономії позасистемна 
одиниця вимірювання довжини. Відстань, із якої 
середній радіус земної орбіти (рівний 1 а. о.), 
перпендикулярний до променя зору, видно під кутом 
1″(одна кутова секунда). 

[*3] Бетельге йзе — друга за яскравістю зоря в 
сузір'ї Оріона, десята в списку найяскравіших зір на 
нічному небі. Червоний гігант, об’єм якого щонайменше 
в 160 млн. разів перевищує об’єм Сонця. 

[*4] Горизонт подій (англ. event horizon) — уявна 
гіперповерхня в просторі-часі, яка відділяє ті точки 
простору-часу, звідки світло може потрапити до 
спостерігача, від тих, звідки світло потрапити до 
спостерігача не може. Крайня межа чорних дір. З точки 
зору зовнішнього спостерігача будь-яке тіло 
наближатиметься до горизонту подій нескінченно довго.  

 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Зміст 
 
 

5 Олександр Бондарчук    Перше космічне бажання 
13 Леонід Данільчик    Велика Червона Пляма 
21 Михайло Казмірчук    Єва 
32 Зорян Костюк, Ольга Пелешук Квіти вогню цвітуть 

вночі… 
57 Дем`яна Лунь    Гобелен 
77 Таня Рошко    Я співатиму для тебе 
85  Юлес Скела   Банка з метеликами 
100 Сергій Чебаненко   Астероїд «Золота рибка» 
113 Вікторія Штепура    Хвилинка слави 
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