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Реплікація перша. Кіт з Крижополя 

Буря міжгалактичної чорної енергії, що тримає в 
собі інформаційне поле галактик, погнала чорну 
матерію, яка мислить та керує звичайною матерією у 
Всесвіті, утворивши довгі коси, що тягнулися від 
галактик, захоплених стихією. Один з хвостів чорної 
матерії від галактики Маффей 2 проткнув галактичний 
пил навколо Чумацького Шляху та дотягнувся своїм 
пальцем до Сонячної системи. Звичайно, така подія 
відразу спотворила інформаційне середовище 
Чумацького Шляху та потіснила місцеву чорну енергію, 
що допустимо, але чужа чорна матерія змішалася з 
місцевою, чим спотворила управління як живою, так і 
неживою матерією.  

Нежива матерія – це планети, зірки, галактики, 
хоча вона така ж жива, як будь-яка клітинка, тільки 
реагує на подразнення не так жваво. Добре, що нежива 
матерія має інерцію, то втручання чужої темної матерії 
майже не позначилось на русі Чумацького Шляху та 
зіркових систем. Жива матерія, на відміну від неживої, 
більш мобільна, хоча теж має якусь інерцію, тому 
спотворення ноосфери Землі відчули всі істоти, в тому 
числі й люди. Такі бурі – не рідкість у Всесвіті, який 
перебуває у вічному русі, а те, що відбувається з 
матерією на такому дріб’язку, як якась маленька 
планета – то локальна справа, яка не потребує уваги 
Творця.  

*** 

Зорі, що світили на небі, заглядали у вікна великої 
скляної будівлі в містечку Кольцово, неподалік 
Новосибірська, але марно, бо бачили тільки своє 
віддзеркалення, тому покинули непродуктивні справи та 
припинили розглядати сонну сторону Землі. Певно тим, 
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що за будівлею ніхто не наглядає, хтось скористався, бо 
чиясь тінь майнула по темних вікнах та розчинилася в 
одному, наче пірнула у воду. Охорона об’єкту теж нічого 
не побачила, бо хто ж ставить камери посередині 
будівлі, де можуть з’явитися хіба що голуби, які, чогось, 
завжди обминали цю будівлю, наче знали про щось 
погане, пов’язане з цим місцем. 

Тим часом чоловік, чия тінь майнула перед 
вікнами, вже був у середині будівлі та ходив, наче дома, 
напевно, чогось шукаючи. Його лице прикривала якась 
медична маска, схожа на протигаз, що стирчала з-під 
капюшона, а одяг був широкий та вільний, схожий на 
чорний плащ. Руки добродія були в чорних рукавичках і 
чоловік нишпорив ними по всім закуткам та замкнутим 
шафам, що для нього не було перешкодою, бо він 
простягав руку, яка проникала через метал, та виймав 
звідти склянки, на яких читав написи, а потім клав їх на 
своє місце.  

Обшукавши одну лабораторію, чоловік через стіну 
проник в іншу та настирно продовжував пошуки далі. 
Уже стало сіріти надворі, коли незнайомець таки 
знайшов те, що хотів. Він взяв одну із пробірок, та 
безбоязно поклав її до внутрішньої кишені, після чого 
зняв решітку та засунув руку у витяжку. Те, що він туди 
засунув, клацнуло з металевим звуком та продовжило 
своє життя по лічильнику, який став вираховувати 
секунди від відведеного часу. Незнайомець пройшов 
декілька стін та опинився біля вікна з якого він виринув 
назовні, але не впав униз гирею, а полетів на південь. 

Політ тривав довго та й незнайомець не спішив, 
але, все ж таки, аж під вечір долетів до китайської 
провінції Хубей та приземлився в місті Ухань на дах 
циліндричної будівлі лабораторії P4 уханьського 
Інституту вірусології. Далі він спустився вниз, поблукав 
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по коридорах лабораторії, поки не найшов кімнату, яку 
шукав. Витягнувши з кишені пробірку, він перелив рідину 
у нову та закрив її, а на папірці написав китайською 
мовою «新病毒»1, після чого забрав свою майже пусту 
пробірку та знову поклав її в кишеню. Що дивно, ніхто з 
працівників лабораторії незнайомця не бачив, тільки 
мавпи в боксах здіймали шалений крик. Він не став 
морочитись та виплигнув прямо через закрите вікно. 
Звісно, що його не могли побачити, та це незнайомця не 
хвилювало, бо він летів на схід, в сторону Східного 
озера, де приземлився коло гуртового ринку 
морепродуктів. Довго він не ходив, бо вилив залишки із 
пробірки у бак зі свіжою рибою, а склянку викинув поряд. 
Після чого став видимим та підійшов до кіоску з пресою. 
Незнайомець купив «Женьмінь жибао» 2  та довго 
перегортав сторінки, поки не знайшов замітку «У 
новосибірському центрі вірусології «Вектор» в місті 
Кольцове стався вибух». 

Незнайомець усміхнувся, але ніхто цієї усмішки не 
побачив, бо його обличчя, як і раніше, закривала маска. 
Вона в Китаї нікого не бентежила, бо, попри те, що 
захищала від смогу, кожний у Піднебесній робить те, що 
хоче. 

*** 

Вже вечоріло, коли Даша поверталася на 
Золотоворітську вулицю у квартиру Тараса та Маріко, 
несучи в руках здоровенну сумку продуктів, які їй 
замовила Маріко. Вона йшла по Золотоворітському 
скверу, коли побачила на лавочці якусь сіру купку. 

                                                           

1  新病毒 — новий вірус (китайська) 
2  «Женьмінь жибао» — «Народна газета» , китайська 
щоденна газета. 
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«Хтось загубив шарфика!» — подумала Даша, гадаючи: 
чи забрати з його собою та вивісити оголошення про 
знахідку, чи залишити там, де лежить. Коли підійшла 
ближче, то розібралася, що то не шарфик, а маленький 
котик, який скрутився калачиком та безпечно спав на 
дерев’яній лавочці. 

 
— Звідки ти такий гарнюсінький? — спитала Даша 

та поставила сумку на лавочку. Вона підняла сонного 
котика на руки та глянула у його великі очі, які він 
розплющив. Ці очі нагадали їй щось знайоме, а котик, 
замість того, щоб м’якнути, голосно сказав:  

— Я із Крижополя! Тато – шотландський 
прямовухий кіт, а мама – шотландська капловуха кішка. 

Даша, від несподіванки, мало не впала та сіла від 
подиву на лавочку, а вже потім оговталась та спитала, 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

9 

посадивши кошеня на коліна: — Хто тебе навчив 
говорити?  

— Туманний Кіт! — сказало кошеня, а Даша як 
відкрила рота, так і не закривала. 

— А чого ти тут опинився та де Туманний Кіт? — 
спитала Даша. 

— Туманний Кіт сказав, що у нього уже 
закінчилося молоко, то мене мусить годувати 
Олександра, — чітко відповіло кошеня. Даша взяла 
кошеня на руки та сказала: — Пішли до мене в гості, то 
я тебе нагодую! Як тебе звати?  

— Солдати величали Туманним Котом, а 
Олександра називала мене Щасливчиком, — відповіло 
кошеня, а Даша спитала: — Де живе та Олександра?  

— В моєму сні, — чітко відповіло кошеня, 
ховаючись в руках Даші. «Спасибі, Господи, за твій 
подарунок!» — подякувала Даша та почула тихе: «Будь 
ласка!» Їй здалося, що перед нею майнула руда морда 
Туманного Кота, але якщо це й був він, то, мабуть, 
змився, всунувши їй кота на виховання.  

«Це для мене зовсім не кара!» — повідомила вона 
таємного співрозмовника. Даша взяла в одну руку 
котика, а в другу тяжку сумку, та попрямувала додому 
мимо Золотих Воріт. Дивно, що кошеня, яке вміло 
розмовляти, не мало дімензіальної сіточки 3 . Знаючи 
Туманного Кота, як натуру дещо анархічну, Даша не 
сумнівалася в тому, що кіт зробив це спеціально, але з 
якого лиха – не розуміла. Те, що він просто зробив 
подарунок, Даша не вірила, бо бабуся Маргіна на 
прикладі свого життя пояснила, що кіт робить все, що 
заманеться, і не завжди його плани збігаються з 

                                                           
3  дімензіальна сіточка — багатовимірна сіточка, яка 
захищає тіло, та здатна приймати будь-яку уявну форму. 
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намірами людей, які його оточують. Він запросто 
дозволив другій бабусі Даші, Морті, знести Маргіні 
голову в ім’я якоїсь «справедливості», яка до людської 
моралі не має ніякого відношення. Добро і Зло для кота 
мали зовсім інші значення, чим для людини. Як 
звичайно, він це роз’яснював на мишах: «Ось дивись, 
для мишей я Зло, а миші для мене – Добро». 

Даша посміхнулася та зайшла в під’їзд, а потім 
піднялася на другий поверх. Маріко, яка зустріла її 
майже біля порога та побачила котика, мало не розтала 
від розчулення та потягнула до нього руки:  

— Який гарнюсінький! 
— Обов’язково для цього мацати руками? — 

невдоволено спитало кошеня, бо на руках Даші трохи 
пригрілося та заснула. 

— Боже! Та він розмовляє! — ще більше 
розчулилася Маріко, аж сльоза блиснула в оці, але руки, 
таки, прибрала. 

— Про що ви там балакаєте? — спитала Маргіна, 
з’являючись у прихожій. 

— У Даші такий милий котик, — повідомила 
Маріко. 

— Де вона його взяла? — спитала заспана Морті, 
яка прокинулась, коли почула голос Даші. 

— Підібрала на вулиці, — відповіла Даша та 
сказала: — Не лякайте його, бо вас багато, а він один! 

— Давай, я тобі допоможу, — сказав Іджі та 
забрав у неї сумку, яку відніс на кухню. Всі зібрались у 
залі, де Даша сіла на диван та поклала котика на коліна, 
а домашні дивилися на нього, наче він Ісус Христос та 
має читати їм заповіді. Кошеня не звертало на них уваги 
та з закритими очима вивернулося на колінах, відкривши 
рота та показуючи свій рожевий язик.  
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— Що ви мовчите? Хтось наробив шкоду? — 
спитав Тарас, несподівано з’являючись на порозі залу, 
аж кіт підскочив та зашипів на нього, а потім сховався за 
Дашу. 

— Тарас! Ти перелякав кота! — обурилася Маріко, 
яка стояла зігнувшись перед Дашею, роздивляючись 
котика, та сама перелякалась від голосу Тараса. 

— Вам мало Туманного Кота, то ви притягли ще й 
кошеня! — сказав він та безцеремонно сів поряд з 
Дашею. Рукою витягнув кошеня з-за її спини та положив 
собі на коліна  

— Ніколи не роби так, як Туманний Кіт! Зрозумів? 
— наказав Тарас, погладжуючи кошеня своєю широкою 
долонею. 

— Зрозумів, — відповіло кошеня, а Тарас вирячив 
очі. Всі зареготали, тільки Тарас не розкумекав, що це за 
фокуси та хто їх робить. Він поглядав на домашніх, 
намагаючись піймати того жартівника, який це 
придумав, та зрозумів, що не вгадає, тому сказав:  

— Здаюсь! Хто це придумав? Це ти, Даша? 
— Це сказав я, — призналося кошеня та 

відвернуло морду: — У тебе смердять руки!  
Цього вже ніхто не витримав, бо всі попадали на 

перський килим перед диваном, а Даша так сміялася, 
що мало з нього не звалилася. Тарас понюхав свої руки 
та з посмішкою сказав: — Вони смердять ліками! 

— Чим травмувати кота, краще нагодуй його, — 
сказала Морті, а Даша схопилася за голову, бо забула, 
що люди та тварини повинні їсти, щоб жити. 

— Я нагодую, — сказала Маріко та пішли з Дашею 
на кухню, забравши котика. 

— А я зроблю йому місце, де він буде ходити до 
вітру, — нагадав Іджі. 
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Маргіна, яка сіла на дивані, чекала, поки Маріко з 
Дашею нагодують кошеня, та вперше в житті не знала, 
що робити. Так, її родині ніщо не загрожувало, але 
навколишній світ наче сказився та кожного дня 
приносить сюрпризи. Глобальне потепління, яке не було 
потеплінням, а звичайним циклом у планетарному житті 
Землі, загрожувало перетворити зелену планету в 
пекельну пустелю, або, навпаки, замерзлу брилу у 
космосі. До цього додалася пандемія коронавірусу 
«Ковід-19" з непередбачуваними наслідками, яка 
зупинила економіку багатьох країн, підштовхуючи до 
кризи.  

Папа в Римі молився Творцю, прохаючи його 
допомогти землянам. А ще турбувала поява в Московії 
живого Сталіна, тіло якого, як виявилося, лежало не в 
кремлівській стіні, а зберігалося в якійсь бочці. До того ж 
він мав дімензіальну сіточку, яку украли в Іджі. Маргіна, 
після поранення, відпочивала у домі Тараса, але, час від 
часу, бродила по світу своїми симпотами4 та знала, що 
війська московітів стоять в республіці Білорусь та на 
кордоні Литви, Естонії та Латвії, чекаючи наказу 
захопити ці країни та Польщу. До того ж в Україні, де 
вона отепер знаходилася, все відбувалося якось по-
дурному: Тимофій Єрмак, який, всупереч легендарному 
Єрмаку, не пішов завойовувати Сибір, а поїхав у Мінськ 
здаватися та мало не вивів з-під Європейських санкцій 
Московію, бо хотів знівечити Мінські домовленості. 
Президент Зелененько, намагаючись продати українські 
землі, ввів надзвичайний режим на час коронавірусу, 
щоб знищити будь-який супротив народу. 

Маргіна не надіялась на Туманного Кота, який 
зовсім загрався та бовтався десь на одному з 

                                                           
4  симпота — органи чуття дімензіальних істот. 
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Сейшельських островів разом з Андрієм Воданом. 
Звичайно, Земля, це одна із багатьох планет, яких у 
цьому Всесвіті невідомо скільки гуглів5, то якщо на ній 
щось станеться, то коту це до лампочки, бо в історії 
планети все може бути, як не на цій планеті, то на такій 
же в паралельному Всесвіті. Якщо по правді, то він не 
може вибирати, щоб Земля йшла найкращим шляхом 
для її жителів, бо доля має бути випадкова.  

Але хоч трошки допомогти міг би, та, напевне, не 
хоче. Вона знову послала свою симпоту на острів Мае, 
що на Сейшельських островах, а тоді знайшла віллу, в 
якій поселився Андрій Водан з Туманним Котом. Видно, 
вона знайшла їх якраз вчасно, бо побачила дивну 
картину: Туманний Кіт стояв на колінах, а Андрій, 
намочивши рушника, шмагав кота по пиці, аж гай шумів. 
Від цієї мальовничої картини у Маргіни відразу з’явився 
хороший настрій, бо вона б теж отак відшмагала б кота, 
якби мала можливість. «Видно, щось програв у карти, 
тепер мусить терпіти!» — злорадно подумала Маргіна та 
прислухалася до розмови.  

— Це тобі за те, що я терпів від тебе, — сказав 
Водан та ще раз вперіщив кота по пиці, аж той 
беркицнувся та впав на долівку. Потім розстебнув 
ширінку, витягнув свій сечостатевий орган та направив 
струмінь на голову бідного кота. Аж Маргіні стало шкода 
обпісяного кота, хоч він заслуговував більшої кари. 

— Будеш кожного ранку приносити мені сніданок, 
бо в Україні карантин, то ми тут надовго, — сказав 
Водан, а кіт кивнув мокрою головою та приречено 
сказав: — Слухаюсь, пане Андрію! 

— І не загиджуй мені кімнату, йди та помийся в 
морі, — сказав Водан, а кіт приречено поперся на вихід. 

                                                           
5  гугл — найбільше число, десять у сотій ступені. 
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Він підійшов до берега та став, а потім тихенько 
повернувся та почув голос Водана: — Я все бачу! 

— Піду втоплюсь, — сказав Туманний Кіт та 
поплентався до води. Маргіна заглянула йому в душу та 
мало не впала на місці – у кота не було дімензіальної 
сіточки й він, дійсно, хотів втопитися.  

«Щось трапилось!» — подумала Маргіна та як 
сомнамбула поперлася до балкона. 

— Ти куди? — здивовано спитала Морті, а 
Маргіна автоматично відповіла: — Я на хвилину! 

Коли Маргіна вийшла та закрила двері балкону, 
Морті заклопотано сказала: — Вона, після поранення, 
стала якась дивна.  

— Ми всі змінюємося, — дипломатично сказав 
Тарас, бо, як лікар, знав, що люди, які хоч раз були на 
межі життя та смерті, по іншому дивляться на світ. 

В цей час Маргіна відразу піднялася у темне небо 
та взяла напрямок на південь. Хоч летіла вона зі 
швидкістю метеорита, на неї ніхто не звертав уваги: 
затуркані коронавірусом, її не збили ні турецькі, ні 
московітські війська в Сирії, ні збройні сили Ізраїлю, ні 
Ірак, ні Саудівська Аравія, ні Ємен, ні Оман. Тільки 
збройні сили США засікли напрям, а через те, що 
Маргіна летіла не в сторону штатів, а кудись в Індійський 
океан, то збивати її ніхто не став.  

— Прости, Господи, за мої гріхи! — патетично 
казав Туманний Кіт, здіймаючи очі до зоряного неба та 
потихеньку занурюючись у море, все ще надіючись на 
чудо, хоч мав доскональні знання побудови будь-яких 
Всесвітів. Небо почуло молитву кота, бо на ньому 
загорівся небесний вогонь, який прямував прямо на 
кота: «Це кара за нехтування релігією – Бог послав 
метеорита, щоб знищити мене». Він, навіть, закрив очі, 
щоб не бачити своєї смерті, та поряд з ним щось 
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бухнулося та зашипіло, а кіт мало не потонув, бо його 
накрило хвилею. Його витягли за шкірки з води, а коли 
він, мокрий та нещасний, розплющив свої баньки, то 
побачив перед собою Маргіну. 

— Маргіна! Як я тебе люблю! — заволав 
Туманний Кіт і це був найщасливіший момент у його 
вічному житті. 

— Ти мені будеш винен! — сказала Маргіна 
руйнуючи романтику моменту. Вона витягла кота на 
берег та спитала: — Куди ти дів свою дімензіальну 
сіточку? 

— У мене її вкрали, — приречено сказав 
Туманний Кіт, а Маргіна витягла запасну дімензіальну 
сіточку, яку їй подарувала подруга, Тьху, сунула її коту 
та знову сказала: — Будеш мені винен! 

— Маргіна! Ти найкраще створіння у всіх 
паралельних Всесвітах! — майже щиро сказав Туманний 
Кіт та пообіцяв: — Відтепер ти для мене бажаний гість! 

— Я не вірю жодному твоєму слову! — строго 
нагадала Маргіна та сказала: — Мене чекає родина, 
тому прощавай!  

Вона, як була мокрою, так і полетіла, хоча зовсім 
скоро одяг підсох та Маргіні довелося ховатися в 
дімензіальній оболонці, бо навкруги кокона, в якому вона 
летіла, палало повітря. Військові Сполучених Штатів 
Америки знову здивовано спостерігали, як феномен, 
який тільки-но летів на південь, повернувся в Україну. 
Коли Маргіна з’явилася в кімнаті, Даша, яка держала на 
руках вже ситого котика, здивовано спитала:  

— Ти де була? 
— Допомагала Туманному Коту, — відповіла 

Маргіна, та зрозуміла, що ніякі світові проблеми не варті 
й шеляга в порівнянні з сім’єю. 
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Туманний Кіт провів поглядом Маргіну у небі та 
сказав: — До побачення! — після чого його зелені очі 
зловісно блиснули й він рушив у сторону вілли.  

На свій подив, він не знайшов Андрія Водана, а 
коли спитав у покоївки, то дізнався, що він серед ночі 
поїхав у аеропорт. Тільки тепер кіт згадав, що не 
одягнув дімензіальну сіточку та мало її не загубив, тому 
розтулив свої пазурі та надів її на себе. Він відразу 
відчув себе живим, а потім зрозумів, що не володіє 
ніякими Всесвітами, бо ця дімензіальна сіточка нова, то 
треба знову пройти інтронізацію.  

Кожний Творець Всесвіту має свої скрижалі. Вони 
мають різну форму, матеріал та слова, які потрібно 
сказати. Скрижалі служать для синхронізації та 
резонансу душі, яка буде керувати Всесвітом, це, як 
пароль, досить ввести його один раз і Всесвіт 
запам’ятає його назавжди. У Туманного Кота 
залишилися останні скрижалі: дві кам’яні мишки, 
Бандрандос і Дульжінея, які колись були живими та 
заснули, перетворившись на кам’яні іграшки. Колись їх 
кіт сховав у потаємному місці Гімалаїв, то треба знайти 
скрижалі та сказати пароль. 

Туманний Кіт вибрався із роздумів та відправив 
свою симпоту на пошуки Андрія Водана. Знайти його 
було не важко, бо якраз в цей час аеробус А330-200 
злетів з аеродрому на острові Мае та взяв напрямок на 
північ. Туманний Кіт догнав його за хвилину та з’явився 
поряд з ним у салоні на вільному місці. Водан 
здивувався, але не злякався, тільки спитав у кота:  

— Якого біса ти забрався в літак. Мене можуть 
зсадити через тебе на першій зупинці! 

— Я зроблю простіше – висаджу тебе прямо 
тепер! — пообіцяв кіт та разом з Воданом опинився за 
бортом літака. Зустрічний вітер зідрав з Водана піджак 
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та сорочку, а сам він волав, як скажений, хоча 
зустрічний вітер рвав йому рота. Падіння з такої висоти 
на воду обіцяло смертельне приземлення, та кіт 
придержав його десь на висоті метрі двадцять, а 
переляканий Водан сказав: — Дякую! Ти найкращий 
друг! 

— Я теж так думав, але помилився, — відповів 
Туманний Кіт та відпустив Водана. Той знову заголосив 
та гепнувся об воду. Він став безпорадно гребти та 
кричати: — Допоможіть! — але, крім зірок у небі, 
навкруги на п’ятдесят миль нікого не було. 

— Я більше не буду! — волав Водан, бо зрозумів, 
що його життя залежить тільки від кота.  

— Я тобі повірив, — сказав Туманний Кіт та 
витягнув Водана із води. Він знову підняв його високо-
високо в небо, аж було видно вогні на Сейшельських 
островах і, навіть, прибережні міста Мадагаскару. Кіт 
знову відпустив Водана, і він полетів униз та волав, а ще 
хапався за кота, який дубасив його лапою по пиці та 
приказував:— Це тобі за те, що бив мене, безпорадного 
та нещасного! Це за твою вірність мені! 

— Я більше ніколи не буду бити котів! — пообіцяв 
Водан, але кіт у це не повірив і бульбашка з Андрієм 
занурилася у воду. Може в акул був нічний перекус чи 
кіт спеціально пригнав сюди всіх акул з округи, але коли 
Водан побачив навколо своєї бульки стальні та вправні 
тіла з величезними пащеками, то зрозумів, що йому 
прийшов кінець.  

Можливо, що акулам не сподобалось те, що 
Водан спорожнив свій сечовий міхур прямо у воду та 
кудись подались, а бульбашка раптом пропала. Водан 
наковтався солоної води та вже думав, що прийшов 
капець, але його знову витягли з води. Те, що його 
підіймають для наступного туру тортур, Бодана уже не 
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турбувало, бо він чекав тільки смерті, бажано раптової, 
щоб довго не страждати. Тому дуже здивувався, коли 
побачив попереду літак, який вони швидко догнали. 
Його втягли в літак прямо через корпус, а коли він 
опинився на своєму місці, то кіт сказав: — Я залишу 
тебе на деякий час, але пам’ятай, що на цьому наша 
розмова не закінчилася!  

Кіт пропав, як і з’явився, а Водан подякував Богу 
за свій порятунок та відразу отримав від нього відповідь:  

— Будеш горіти у Пеклі, я про це подбаю! 
До самої Женеви Водан спав, а після приїзду 

подався до Кушавелю, бо якраз в цей час там зібрався 
весь бомонд з України та Московії. Невідомо, чи кіт 
приклав до цього свою мстиву лапу, але всі учасники 
отримали вірус «Ковід-19» та привезли його у свої 
столиці. Якби Маргіна достеменно знала, що він це 
зробив, то, напевно, пожаліла б про те, що звільнила 
кота від знущань Водана. 

*** 

Колє звіряла координати, бо вони товклися цілий 
день, а так і не знайшли ці бісові скрижалі, про які 
говорив Туманний Кіт. Вона запізно подумала, що треба 
було взяти кота з собою, тим більше, що він, без 
дімензіальної сіточки, не завдасть ніякої шкоди. Вони 
знаходилися на виступі, над яким нависала скеля з 
гніздом кумая6. Цей гидкий птах вже пару раз атакував 
їх, і якби вони були б звичайними людьми, то кумай міг 
завдати шкоди. Мето не витримав та ударив його 
дімензіальною сіточкою, то той кумай перевернувся 
пару раз у повітрі та упав кудись вниз, де знаходилося 
невелике озеро.  

                                                           
6  кумай — сніжний гриф. 
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Колє знала це місце, бо там, де тепер озеро, був 
колись палац Маргіни, бабусі Даші, та хитрий Хасан, 
вісімсот літній асасин, перекинув його у свій Всесвіт. Кіт 
розказував, що той Хасан став жабою та живе в родині 
жаб у своєму Всесвіті. То якщо брати це до уваги, то 
Туманний Кіт, мабуть, не брехав, бо він жив у цьому 
місці разом з Маргіною та якимось Лебедевим, а вони є 
батьками Васі, батька Даші. Саме так розказувала 
Даша, а як воно насправді, то невідомо, бо могла 
підбрехати, щоб ввести в оману. В цей час Жюте та 
Трутте гралися зі своїм Вороном, бо той злітав, а коли 
бачив кумая, який повернувся в гніздо та сидів коло 
своєї самочки, то тікав до Жюте, а їх це, чомусь, 
розважало. Колє перевірила координати та вони 
вказували якраз це місце, хоча тут був суцільний камінь. 
Можливо, що кіт закопав свої скрижалі під цим каменем, 
щоб було надійніше. Вона подивилася на своїх 
супутників та сказала: — Треба довбати камінь!  

Видно, що її супутникам ця ідея не сподобалась, 
бо вони зробили кислі морди, наче вкусили лимона. А 
Трутте, якій не дуже хотілося довбатися в землі та 
камені, запитала: — А хіба не можна пустити симпоту та 
знайти ті скрижалі? 

Це була слушна пропозиція, то Мето з Жюте 
запустили свої симпоти та стали змагатися, хто перший 
знайде ці камінці.  

— Я знайшов, — гордо сказав Жюте та почув від 
Мето: — Я теж знайшов! 

— То довбайте, але обережно, бо якщо 
пошкодите, то нічого не вийде, — попередила Колє. 
Довелося довбати, а через те, що інструментів не було, 
то використали дімензіальну сіточку, знімаючи шар за 
шаром. Досить скоро яма стала у зріст людини, то 
знімали уже тоненькі шари, які підіймалися угору у 
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вигляді пилу та перекидали на велику купу подрібненого 
каменю поруч з ямою.  

— Все, ґрунт уже не кам’яний, то треба рити 
руками, — сказала Колє, яка слідкувала за процесом. 
Мето та Жюте плигнули в яму і відразу посварилися, бо 
в тій дірці й одному тісно.  

— Мето, вилазь звідти, бо ще застрягнеш, — 
сказала Колє і той невдоволено вибрався з ями. Жюте 
став колупати глину, яка, спресована каменем, не 
спішила відкривати скарби, начебто маючи їх за свої. 
Жюте таки видовбав той камінець, який знайшов Мето і 
з сарказмом сказав у ямі: — Це не скрижаль, а якась 
каменюка!  

— Не бреши! — образився Мето.  
— Сам подивись! — сказав Жюте та кинув камінця 

Мето. Той ледве впіймав та мало не пожбурив його в 
Жюте, але не став під гнівним поглядом Колє: — Дай 
сюди! Коли ви вже станете дорослими! 

Вона довго роздивлялася камінця, але той був 
схожий хіба що на картоплину, але аж ніяк на мишу. 
Колє нахилилася до ями та сказала:  

— Відкопай другого камінця. 
Жюте став викопувати той камінчик, який знайшов 

сам та досить скоро тримав його у руках. Він довго його 
роздивлявся, а ображений Мето не витримав та в’їдливо 
спитав: — Це не скрижаль, а якась каменюка? 

— Так! — згодився Жюте та подав його Колє, яка 
теж довго його роздивлялася, та сказала: — Залишимо 
їх у себе. Можливо, що вони є скрижалями, бо той кіт 
така підла тварина, що може й збрехати. 

— То що ми будемо робити? — спитала Трутте, 
якій ці пошуки зовсім не подобались, бо вона б воліла 
десь відпочити разом з Жюте, а не лазити горами. 
Відповідь Колє не втішила Трутте, бо вона сказала:  
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— Піднімемось на гору та перевіримо ці камінці! 
— Може, полетимо? — понадіялась Трутте. 
— Ні, будемо йти пішки! — вперто сказала Колє, 

бо хотіла подумати, поки вони йдуть, та зважити все, що 
вона знає. Вони обійшли скелю, яка нависла над ними, 
та пішли зиґзаґом, вліво, а потім направо. Йти ставало 
все важче та важче, бо ноги вгрузали у сніг, а для 
організму не вистачало кисню. Коли вони вже піднялися 
до самої вершини, то Ворон став літати навколо них, 
чим стривожив кумая внизу, який покинув гніздо та свою 
подругу й зробив круг над ними, а потім хрипко каркнув, 
немов попереджаючи, що це його територія.  

Ворон не чекав, коли його схопить цей гігантський 
птах, а хутко сховався на плечі Жюте. З висоти 
відкривався чарівний вид на сусідні засніжені вершини, 
між якими в проваллі тягнулися долини. Внизу, під ними, 
віддзеркалювало небо озеро на місці палацу Маргіни, а 
далі все обривалося аж до льодовика, який йшов 
поперек, поряд зі скелею. 

— Пішли вже звідси, бо тут так дме вітер, що 
можна зірватися в провалля, — сказала Трутте, на що 
незворушна Колє нагадала: — Застібни дімензіальну 
сіточку, якщо впадеш, то не розіб’єшся. 

— То що будемо робити? — спитав Жюте, якому 
не дуже подобалось, що Колє командує. 

— Перевіримо камінці, — сказала Колє та витягла 
камінці, які положила перед собою та сказала: — 
Бандрандос і Дульжінея! 

Ворон каркнув і всі засміялися, бо нічого не 
сталося, а Колє стояла, як обпісяна. Після сміху настала 
напружена мовчанка, бо виявилося, що Туманний Кіт їх 
обдурив, а вони попалися, як сліпі кошенята. До того ж в 
ображеної Колє відмовлялися працювати мізки, то вона 
не знала, що робити далі. Коли напруження досягло піку 
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і Колє вже хотіла сказати, що їхня витівка не вдалась, 
Мето сказав: — Ми не досить уважні! 

Вона з вдячністю подивилася на нього, а Жюте, 
навпаки, набундючився та спитав: — Що ти цим хочеш 
сказати?  

— Ми не там шукали, — відповів Мето і зробив 
паузу, яка здалася всім надто довгою, бо Жюте 
нетерпляче сказав: — Кажи вже, не тягни кота за хвоста! 

— Скрижалі знаходяться у гнізді кумая! — 
урочисто сказав Мето, а Колє отепер же б його 
розцілувала, якби не Жюте та Трутте. Вона відправила 
свої симпоти та засікла гніздо сніжного грифа. Мето 
виявився правий і вона підійшла до нього та обняла, 
прошептавши на вухо: — Молодець! — але всі це 
почули. 

— А як ми дістанемо скрижалі, бо там же гриф? — 
спитав ображений у своїх надіях Жюте, бо цей Мето 
виявився правий.  

— Побалакай з ним! — сказав Мето і це був 
другий удар по іміджу Жюте – він знався на тваринах, а 
сам не здогадався це запропонувати.  

— Кумаїв немає на планеті Аре, — 
виправдовувався Жюте та зрозумів, що має виконати це 
завдання, бо інакше не обереться сорому.  

— Добре, я спробую! — пообіцяв він та спустився 
нижче, щоб добратися до гнізда сніжного грифа. Кумай 
зашипів та розправив крила, витягуючи до нього голову 
з величезним дзьобом.  

— Ґхун-ху ґну-ху-ґун-ґуп ґнун-гу ґну-ґну хум-хуп 
ґну-хуп, — пробелькотів Жюте, а кумай у відповідь теж 
щось пробелькотів горлом.  

— Що він тобі сказав? — нетерпляче спитала 
Колє, а Жюте позеленів, як зелений перець та 
невдоволено відповів: — Послав мене якомога далі! 
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Тим часом кумай щось взяв дзьобом та викинув із 
гнізда вниз, а потім ще раз.  

— Що він зробив? Викинув із гнізда свої яйця? — 
знов нетерпляче спитала Колє, а Жюте задоволено 
відповів: — Ні! Скинув униз наші скрижалі!  

— Вони ж розіб’ються! От халепа! — в розпачі 
сказала Колє та стала хутко спускатися вниз, ковзаючи 
по снігу, а за нею всі прибульці.  

— Ґа-ха-ха ґа-га-хо, — сказав Жюте до сніжного 
грифа та став спускатися за іншими, а Трутте, яка його 
чекала, спитала: — Що ти йому сказав?  

— Дякую, — відповів Жюте та поспішив униз, бо 
добуті ним скрижалі хтось встигне підібрати першим.. 

— Звідки ти знаєш мову сніжного грифа? — 
спитала Трутте, поспішаючи за ним.  

— Я не знаю, — відповів Жюте та пояснив:— Я 
заліз у голову грифа та знайшов потрібні слова, бо вони 
у нього, як намальовані. 

Коли вони спустилися вниз, то побачили, як Мето 
та Колє ходять по колу та шукають скрижалі. Мето 
повернув до Трутте усміхнене обличчя та сказав:  

— Йди за мною! 
Він спустився трошки нижче та поліз в кучугуру з 

якої виліз, тримаючи у руках два камінці. — Як ти 
знайшов? — радісно спитала Трутте, на що Жюте хитро 
посміхнувся та сказав: — Я причепив до них симпоти. 

Коли вони піднялися, Колє беззаперечно сказала:  
— Давай сюди!  
— З якого це дива, я знайшов, я і буду казати 

пароль! — задиристо відповів Жюте, а Мето потягнувся 
до меча та сказав: — Я відрубаю тобі голову!  

— Досить! — сказала Колє та запропонувала: — 
Оскільки всі приймали у цьому участь, то поступимо по-
справедливому: хто витягне короткого сірника, той і буде 
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казати пароль, а коли стане Творцем Всесвіту, то 
поділить його на чотири частини, щоб дісталося 
кожному. Все по-чесному! 

Вона витягла коробку сірників та сказала Трутте, 
щоб вона взяла чотири сірники. Та вибрала чотири 
сірники та дала їх Колє. — На ваших очах я відламую 
кінчик в одного сірника та ховаю їх в руку. Виберіть один 
та хай вам допомагає доля! 

Вона показала стиснутий кулак з чотирма 
коричневими головками, які стирчали між пальцями та 
строго сказала: — Вибирайте! 

Мето протягнув свою лапу та ледве витягнув 
сірника, який виявися довгим. Він спересердя кинув його 
на сніг, а Трутте теж потягнулася до сірників. Її сірник 
виявився теж довгим і вона, сміючись, сказала:  

— Не пощастило!  
— Тепер ти! — сказала Колє, протягуючи до Жюте 

свій кулак. Жюте довго вибирав, аж Мето не втерпів, та 
крикнув: — Та тягни вже, не трави душу! 

Жюте не повівся на розмови Мето та глянув у очі 
Колє, але знайшов там тільки цікавість. Нарешті він 
витягнув сірник, а Трутте розчаровано крикнула:  

— Не пощастило! 
— Жюте, все було правильно? — спитала Колє, а 

Жюте відповів: — Правильно, — а потім підозріло 
сказав: — Покажи свого сірника!. 

— Мені нема чого ховати, — відповіла Колє, 
розтуляючи кулака. Там був надламаний сірник. 

— Отже, як я і казала, ви всі отримаєте свою 
частку Всесвіту та будете ним керувати. 

— Ти зможеш в будь-який час забрати керування 
на себе, — нагадав Жюте, на що Колє з погордою 
відповіла: — Навіщо? Щоб ними керувати потрібно 
багато часу. Ти думаєш, чого Туманний Кіт, замість того, 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

25 

щоб керувати, грається з нами, покинувши Всесвіт на 
якогось там Лебедева та інших, про яких ми не знаємо. 
Я, навпаки, боюся, що ви досить скоро прийдете до 
мене та скажете: — Забирай цей Всесвіт собі. 

Колє говорила так правильно, що Жюте їй 
анітрохи не повірив. Якби він ще знав, що Колє мастак 
на фокуси з сірниками, то був би у гніві та взявся б за 
свого довгого меча. Ти часом Колє забрала камінці, які, 
хоч і називались скрижалями, але були схожі на мишей 
хіба що для людини з дуже бурхливою фантазією. Вони 
знову піднялися на вершину гори, хочу уже вечоріло, а 
долина потонула у сірій темряві. Сонце ще світило на 
горизонті, а піки вершин відкидали довгі тіні, 
перетворюючи все внизу на шкіру зебри. Довго 
милуватися навколишньою панорамою не дозволяв 
рвучкий вітер, який пронизував одяг. Аби не 
дімензіальна сіточка, то прибульці давно б замерзли. 

Колє поклала скрижалі на сніг перед собою, 
повернулася до супутників, що стояли позаду, немов 
чекала у них поради, а потім голосно сказала:  

— Бандрандос і Дульжінея! 
Те, що сталося далі, налякало не тільки Колє, а і її 

супутників, бо скрижалі, неначе святкові шари, стали 
рости у розмірі та скоро закрили вечірнє небо. Величезні 
кам’яні брили тільки віддалено нагадували безневинних 
мишок. Що дивно, кам’яні брили висіли в повітрі, немов 
насправді були кульками, наповненими гелієм.  

— ХТО ... ТУРБУЄ ... МЕНЕ ... У ... СНІ! — 
проскреготів голос, неначе грім, а оглушені прибульці 
прикрили уші руками. 

— Ти повинен синхронізувати мене на управляння 
цим Всесвітом, — прокричала Колє, а одна фігура миші 
нахилилася до неї та засміялася, від чого вона впала на 
сніг, зрештою, як і всі інші прибульці.  
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— ВИ ...БУДЕТЕ ... ПОКАРАНІ ... ЗА ... ВАШЕ ... 
НАХАБСТВО! — прокричала більша миша, очевидно, 
Бандрандос, і здоровенна кам’яна лапа згорнула їх з 
вершини гори та підняла високо в небо. Всі кричали. 
Хитрий Жюте спробував звільнитися з допомогою 
дімензіальної сіточки та його чекала невдача – вона не 
діяла. Звідкілясь з’явилася мерехтлива хмара, сяючи 
сріблом, яка здавалося роєм блискучих бджіл, що 
роїлися, малюючи якісь дивні картинки, та огортали їх з 
усіх сторін. Дивні спогади, не зрозуміти, чужі чи свої, 
полинули в пам’яті, перетворюючись у картинку 
чийогось життя, яке доводилось їм пережити, кожному – 
своє ... 

Барбероси7, Бандрандос та Дульжінея, повільно 
підіймалися вгору, спочатку на орбіту Землі, щоб потім 
дрейфувати у між зірковий простір, бо від початку 
Всесвіту так робили, шукаючи планети, на яких є життя. 
Барбероси гнали перед собою живі субстанції, невидимі 
для всіх, бо вони складалися з чорної матерії. Ці 
субстанції об’єднувалися у сріблясте стадо, яке, 
потрапляючи на планету з життям, використовували 
мімікрію, для подібності з місцевими формами, та 
смоктали з живих істот інформацію, яку накопичували у 
сріблястих ниткоподібних кристалічних структурах. Їх 
використовували барбероси для поповнення своїх 
емоційних потреб. Цих дивних істот барбероси називали 
амомедарами8. Поки що вони з задоволенням смоктали 
інформацію з прибульців, огортаючи їх з усіх сторін та 

                                                           
7  барбероси — дімензіальні структури, космічні 
мандрівники, існують родинами та випасають на інших 
планетах свої стада амомедарів. 
8  амомедари - дімензіальні примітивні структури, що 
вбирають емоції живих істот.  
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перетворюючи все, що знаходили в їх пам’яті, в тоненькі 
нитки спогадів, які, переплітаючись, створювали 
чудернацькі історії чужого уявного життя. 

*** 

«31 березня, попри те, що в країні вирував вірус 
«Ковід-19», президент Плутін видав указ для призову 
всіх резервістів у московітську армію, мотивуючи це тим, 
що військових використають для подолання наслідків 
епідемії коронавірусу. Два мільйони призовників відразу 
після приїзду у свої військові частини, отримували 
спорядження та зброю згідно зі штатним розкладом. 
Літаки, танки, гармати, міномети та реактивна техніка, 
яка знаходилась у консервації, готувалася для 
використання у цих вченнях. На це не звернули увагу в 
Європі, бо всі країни європейської співдружності 
боролися з вірусною епідемією та її наслідками, але 
викликала занепокоєння у сенаті США.  

На запит конгресменів з демократичного крила 
президент Трампс збуджено та нервово відповів, що 
зовсім недавно розмовляв з президентом Плутіним і той 
попереджав його про такі навчання заради допомоги 
цивільним службам в період епідемії: лікарям, місцевим 
адміністраціям та працівникам служби надзвичайних 
ситуацій. Всю підготовану техніку переганяли в західні 
області Московії, де концентрували на кордоні Естонії та 
Латвії, а також в республіці Білорусь, на кордоні Литви, 
Польщі та України. Додатково направили декілька 
дивізій у Крим та в Придністров’я.  

Сталін стояв перед великою картою з червоними 
стрілками, яку розмалювали штабні офіцери, та з 
задоволенням взяв дерев’яну указку. Він ткнув на карту, 
показуючи Польщу та сказав, з посмішкою 
розправляючи вуса вільною рукою: — Перший удар ми 
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зробимо по Польщі, розрубавши танками навпіл, через 
Брест, Варшаву, Лодзь та Познань. З Лодзю дві армії 
зроблять допоміжні удари в сторону Гданська та 
Катовіце. В цей час з Придністров’я наші війська 
захоплюють Молдову та Одесу, Миколаїв, Херсон з 
допомогою Чорноморського Флоту та військ у Криму. З 
Катовіце дві армії йдуть на Брно, де розділяються на ту, 
що йде на Прагу, а друга йде на Відень. Одна армія з 
Бреста захоплює Луцьк, далі розходиться на Львів, 
Тернопіль, Рівне. Армія, що стоїть у Мозирі, йде на 
Житомир і, разом з військами з Придністров’я, захоплює 
Вінницю. В цей час із Гомеля війська йдуть на Чернігів, з 
Курська – на Суми, із Білгорода – на Харків та Полтаву. 

— А Донбас? — спитав Шойгу, а Сталін, наче 
чекав цього питання, бо з посмішкою сказав: — Ви 
програли Донбас. Хто відповідав за цей регіон? 

Вперед виліз Сурок, якому, за наказом Плутіна, 
відбили нирки, але залишили живим, щоб прикрити 
невігластво президента. Він вже не чекав чогось 
хорошого для себе, бо тут хоча б вийти живим. 

— Ви чому, товариш Сурок, завалили цю справу? 
— спитав Сталін та відразу дав відповідь: — Тому, що 
ви безвідповідальний комуніст. 

— Я не комуніст, — нагадав Сурок і зовсім 
даремно, бо Сталін сказав: — Таки ви есер9, товариш 
Сурок. З контрреволюцією нам не по дорозі – чому він 
досі не розстріляний? 

— Буде виконано, товаришу Сталін! — козирнув 
Шойгу та відразу поплатився за те, що виліз з питанням 
про Донбас, бо Сталін сказав: — Я рекомендую вам, 
товариш Шоньгу, застрелитися з особистої зброї, бо ви, 
як міністр оборони, теж у цьому винні.  

                                                           
9  есер — партія соціалістів-революціонерів. 
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— Шойгу! — поправив Сталіна Плутін, на що той 
пожартував: — Покійникам це без різниці. 

Шойгу вивів Сурка у коридор і звідти почулися два 
постріли. Сталін схвально кивнув та сказав:  

— Цей товариш Шоньгу мужня людина, бо зумів 
себе застрелити. А у вас, товаришу Плутін, є така 
мужність? 

— Нема, — чесно сказав Плутін, який стояв біля 
вікна у двір, та бачив, як Шойгу дременув з будівлі 
сенату у напрямі Боровицьких воріт Кремля. Сталін тим 
часом промовляв: — Коли ми захопимо майже всю 
Україну, то військо з Донбасу відправимо штурмувати 
Київ та зробимо там новий Майдан, — він весело 
поправив свої вуса та глянув на Плутіна, який стояв з 
незалежним виглядом біля вікна. Сталін провів 
поглядом по переляканих пиках генералів, та додав: 

— Товариш Плутін, мав недавно розмову з 
президентом США Дональдом Трампсом, та розказував 
йому про те, що наші діди разом з американськими 
дідами боролися з фашизмом, то отепер американцям 
та московітам треба триматися разом. Плутін пообіцяв 
Трампсу компромат на Байдена, який здобудуть 
спецслужби Московії в Україні, що забезпечить перемогу 
Трампса на наступних виборах. В результаті цієї 
операції демократам не вдасться усунути Трампса від 
влади. За це Трампс повинен сприяти Плутіну та 
паралізувати роботу Пентагону хоча б на неділю, поки 
ми будемо здійснювати миротворчу допомогу країнам 
Заходу в подоланні коронавірусу «Ковід-19». 

Сталін зупинився на хвилину та сказав:  
— Всі засоби масової агітації... 
— СМІ, — нагадав Плутін. 
— Московські СМІ, як каже товариш Плутін, 

повинні розповсюджувати думку про те, що Московія йде 
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в країни Заходу для допомоги у подоланні 
коронавірусної інфекції. Найголовніше для всіх – скрізь у 
країнах, куди ми вводимо війська, оголошуємо про 
карантин та допомогу від армії Московії. Якомога більше 
транспорту з міжнародним червоним хрестом, а солдати 
повинні бути в яскравих блакитних шоломах. До речі, 
шоломи перекрасили? 

— Так точно, товариш Сталін, — сказав червоний, 
як буряк, генерал Попов, замісник Шойгу, а Сталін 
заглянув йому в голову та зрозумів, що він бреше. 

— Добре, — сказав Сталін, бо розстріляти можна 
завжди. Думка про розстріли нагадала про ще одне: 

— В цей час у всіх країнах, куди ми зайдемо, 
забороняється будь-яке пересування під загрозою 
розстрілу.  

Сталін посміхнувся, глянув на генерала Попова та 
додав: — Розстріли обов’язково! 

Плутін поблажливо слухав Сталіна, не 
полишаючи думку в потрібну хвилину знищити його, але 
отепер генералісимус діяв по плану, який подобався й 
Плутіну, та він не мав такої зухвалості та сміливості, 
щоб це зробити. Сталіну дозволяється це робити та 
патякати про перемогу соціалістичної революції у 
всьому світі, коли у нього є дімензіальна сіточка, а для 
простих смертних це може закінчитися Гаагою та 
смертю через повішення. Двох гицлів, які привели 
Сталіна в Кремль, уже не було, бо вони простудилися, 
витягаючи Сталіна з-під Московського університету, де в 
баку зі спеціальним розчином зберігалося тіло вождя, 
та, як розповідали Плутіну, померли від пневмонії. 
«Можливо, що вони підхопили «Ковід-19», тільки отепер 
з острахом подумав Плутін, бо трохи водився з цими 
ідіотами, завдяки яким з’явився Сталін.  
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Ці вчені з Кольцова під Новосибірськом, звісно, 
придумали гарний вірус, правда, трохи безголові, бо 
випадково випустили джина в результаті вибуху в 
лабораторії. Попри випадковість, «Ковід-19» виконав 
свою місію, бо розвалив економіку всієї Європи, а 
Сталін, таки розумний пройдисвіт, бо вирішив 
скористатися цією нагодою та захопити Європу.  

Увагу Плутіна привернув Патрушев, який теж 
витягнувся перед Сталіним, як на параді, хоча був у 
цивільному одязі, та вирячив баньки на нього, щоб 
вислужитися, хоча керування військами в такій ситуації 
йому мало хто довірить. Плутін волів би передати 
управляння військами бойовим генералам, а не якомусь 
придворному шуту.  

— Командування ударною групою військ 
передається генералу армії Салюкову. Штабом армій 
керує генерал Герасімов, — сказав Сталін та хитро 
глянув на Плутіна, аж той здригнувся. «Читає мої думка! 
— подумав Плутін, а потім вирішив: — Хай читає!» Була 
ще одна особливість відносин між Плутіним та Сталіним 
– Володимир Володимирович досі залишався 
президентом Московії, а Сталіна, начебто, й не було, 
хоча балачки про нього, як і «Ковід-19», поширювалися 
в Москві з шаленою швидкістю. Коли Плутін розказав 
про коронавірус Сталіну, той просто махнув рукою:  

— Вмирають не тільки у нас, а й у ворогів. Тож 
нам як скоріше треба відправити армію, а поки вірус 
«Ковід-19» мине – ми займемо всю Європу. Коронавірус 
нам тільки допомагає. Це акселератор нашої перемоги, 
а якщо ти цього не розумієш, то дарма займав місце 
президента двадцять років.  

Путін мав іншу думку про це, але не озвучував її. 
Він думав про нову держава, бо це величезна сукупність 
людей, не об’єднаних етнічно чи ще якоюсь іншою 
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приналежністю. Єдине, що утримувало таку державу, це 
влада. Влада – це завжди репресивний апарат, який 
здійснює керівництво над народом, дотримуючись, або 
ні, розпорядчих документів: конституції, законів, 
нормативів, домовленостей та інших документів. Народ 
є антагоністом влади, яка тримає народ у рамках 
договірних та примусових відносин. Влада може 
назначатися виборами, довічним наслідуванням, 
захопленням чи якимось іншим способом в залежності 
від відносин влади та народу.  

Але якщо держава займає два материки, як хоче 
Сталін, то нею керувати набагато складніше, бо вона 
може розсипатись на шматки у будь-який момент. Бо 
народ такої величезної країни не може любити владу, а 
влада – народ. Якщо хтось із народу любить владу, то 
він сам із влади; чи має якісь зиски від влади або 
дурень, який не розуміє, що народ ніколи не може 
любити владу. Те, що Плутіна любили Московії, 
пояснювалося тим, що з цим народом можна робити 
все, що захочеш. Плутін любив народ Московії, бо мав 
зиск від цього дурного, як чіпок, етнічного конгломерату, 
який дає владі багатіти.  

Дуже поганий варіант, коли народ любить 
колишню владу. Цей народ потерпає від деменції та 
шизофренії, бо любити будь-яку владу – це нонсенс. Ще 
один варіант божевілля народу – це любити майбутню 
владу, яка, крім обіцянок, ще нічого не зробила. Ні одна 
влада не заслуговує на те, щоб її вибирали знову. Так 
роблять тільки божевільні чи дурні, бо це шлях знизити 
сподівання від влади, та дати їй карт-бланш, на який 
вона не заслуговує. 

Народ у своїй масі дурний й на своїх помилках 
ніколи не вчиться, бо кожного разу якась частина народу 
надіється, що влада поділиться з ними украденим. Для 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

33 

народу найкраща влада, яка дає вкрасти всім, але через 
це занепадає держава, яка може втратити легітимність 
та суверенітет. 

Влади, яка не краде чи не має для себе якихось 
преференцій, немає, й не може бути. Тільки дурні вірять 
у казки, що є такі люди у владі, які можуть не красти. 
Хочеться у них запитати: «А для чого ж людині потрібна 
влада?» Якщо для слави, то це найгірший варіант для 
держави, бо такий, задля своєї величі, занапастить 
державу, як Нерон колись спалив Рим. Сталін був якраз 
з останніх, бо для нього особисті гроші не мали сенсу, а 
замість них він марив «світовою революцією!. 

— А що нам скаже товариш Плутін? — 
несподівано сказав Сталін і Плутін, пійманий зненацька, 
сказав: — Я піддержую лінію партії та товариша Сталіна. 
Пропоную операцію по експропріації украденого у нас 
назвати «Вісла».  

— Дуже слушне зауваження, товариш Плутін, — 
усміхнувся Сталін та додав: — Початок операції 
назначаю на 5 квітня!» 

*** 

Колє на мить прокинулася та відчула, що скована 
з усіх сторін якоюсь блискучою холодною субстанцією, 
яка мерехтіла перед очима, аж боліли очі, а коли їх 
закриваєш, то сниться щось дурне, як отой кумедний 
сон, в якому Сталін, який дивним чином ожив, готував 
війну з Європою. Вона й сама взяла б участь у якійсь би 
війні, то її кудись понесло, а в голову заповзли чужі 
думки, які хтось фізично смоктав та смакував, а потім 
вони виявилися її рідними. Перед нею повисла якась 
планета, яка теж всмоктала її та стала її батьківщиною. 
«Планета Джухо з прадавніх часів потерпала від потоку 
дрібних метеоритів, який називався Кастель. Він 
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починався кожного року, в сезон вурхе, коли тільки-но 
висівали зерна біло, щоб в сезон окняхту зібрати 
урожай великих живих плодів зебіло, яких вистачало на 
весь круг навколо зірки Несмет.  

В цей час всі драхти заганяли живі плоди зебіло в 
підземні катакомби, де ховалися й самі. Ці катакомби 
теж могли стати могилою для будь-якого жителя 
планети, якщо метеорит виявиться більшим по розміру, 
чим живий плід зебіло. Найкращою землею для 
вирощення зебіло володіло плем’я амерів, то у них ці 
плоди були такі великі, що вони могли деяку частину із 
них міняти на бойове спорядження із краса. Цей метал 
мало плем’я мокзі, а от доброї землі для врожаю зебіло 
не було, бо жили в горах. До того ж плоди зебіло у цих 
горах часто тікали, бо їх, хоч зрідка, потрібно було 
випускати смоктати мох, щоб вони компенсували 
втрачену вагу. Те, що на них ставили клеймо, не 
допомагало, бо плем’я, яке ловило втрачене зебіло, 
з’їдало його першим, то в шлунку уже не побачиш того 
клейма. Вожак племені мокзі, Кразо, стояв біля великого 
каменя, спираючись лапою на нього, та дивився туди, де 
заходила зоря Несмет. Там, на тій стороні, починалися 
земля амерів, яка так давно вабила зір Кразо, що на оці 
давно вже був мозоль, знищити який може тільки 
завоювання цього шматка планети Джухо. Кразо 
спересердя махнув лапою і пазурі, оббиті красом, 
викресали із каменю пучок іскор, які відбилися в очах 
воїнів племені мокзі. Кразо повернув голову з шоломом 
із краса, на верхівці якого стирчав гострий шип, що в 
бою протикав ворога та гарантував неминучу смерть, а 
потім сказав: — Кастель, який дряпає Джухо своїми 
пазурами, простягнув нам лапу, щоб ми використали час 
вурхе для загибелі нашого ворога, — він глянув на 
морди своїх воїнів та в кожному оці прочитав бажання 
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нищити всіх, хто стане на перешкоді, тому додав: — Ми 
заберемо землі амерів, які нам належать по праву, бо 
ми найсильніші драхти з усіх, хто є на планеті Джухо. 
Воїни зустріли слова вожака схвальним гарчанням, та 
забили по каменю пазурами, висікаючи спалахи іскор, 
так що вся гора, усіяна племенем, заіскрилася, наче слід 
від метеорита.  

Драхт з обсмаленими лапами вийшов наперед та 
проричав: — Моя зграя виготовила нову зброю, чіп, 
опанувати яку повинен кожен драхт племені мокзі. Цю 
зброю ніхто не бачив і вона на відстані убиває ворога. 

Він широко розставив ноги з трьома пальцями 
вперед та одним, відстовбурченим назад, а лапою у 
чотири пальці схопив довгий, гострий та тонкий предмет 
із краса, чіп, як він його називав, та кинув горизонтально 
у драхта, якого зліпили з землі підручні його зграї. Чіп 
пробив земляного драхта та впав далеко позаду. 

Удар мудрого драхта, на ім'я Метео, викликав 
шалені крики, а підручні майстра вже роздавали нову 
зброю, яку цілий сезон зубус кував Метео з їх 
допомогою. Кразо дав час до початку Кастела, щоб його 
воїни освоїли нову зброю. Поки воїни бавилися новою 
зброєю, самки закінчували садити біло, бо часу 
залишалося обмаль. Нова витівка Кразо, забрати 
найкращі землі в амерів, подобалася самкам, але, разом 
з тим, викликала деяке занепокоєння. Якраз на початку 
Кастела воїни та самки спускалися в катакомби та там 
парувалися та злягалися, щоб потім, у кінці сезону 
окняхту народити нового драхта.  

Понто, яка в торішній сезон вурхе злягалися з 
Кразо, та надіялась на це другий раз, підійшла до нього 
збоку та тихо спитала: — А як же парування? 

Кразо ощирився, бо його думки були не про 
парування та кинув: — Остання ніч перед походом! — 
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чим трохи засмутив Понто, бо може так статися, що він її 
не обере. Вона бачила, як Вето крутилася навкруги 
нього та терлася об його боки, то може Кразо наклав на 
неї своє око, бо щось сторониться Понто.  

Він покинув її, бо, як і всі воїни, пішов на полігон 
тренуватися метати чіп. Голосні крики звідти та вибухи 
сміху, коли хтось мазав та не попадав у ціль, чулися до 
самої ночі. Коли стало темно, та хтось загубив свого чіпа 
в темноті, то Кразо сказав досить та всі там же й лягли 
спати до ранку, збившись в купу, бо ще було холодно, а 
завтра знову тренування на полігоні. Понто, яка чекала, 
коли воїни закінчать тренування та будуть повертатися, 
була розчарована, бо хотіла в цю ніч збавити Кразо, 
попри його слова. Вона збігла трохи вниз, де з гори 
стікав струмок, який в сезон зубус замерзав, а з’являвся 
тільки в сезон вурхе, коли ставало тепліше. З гори 
опускався туман, який потихеньку заповнював низину, 
де змішувався із темнотою в гнітючий морок. Вона 
хлебтала язиком воду, аж в пащі звело ікла, а потім 
облизнулася та вже хотіла повертатися в зграю, бо з-за 
туману можна заблудитися, та попасти в стан амерів. 
Раптом, хтось великий схопив її за загривок та 
завалився на неї, придушивши всім тілом. Гаряча плоть 
зайшла в її лоно, аж вона посунулась своїм тілом, а 
швидкі помахи самця позаду розбудили в її тілі похіть, то 
вона, в такт діям самця, подавалася назад, відчуваючи 
пристрасть, яка накотилася на неї, заповнюючи голову 
тільки бажання. Навіть, те, що це був не Кразо, бо вона 
не відчувала його запаху, уже не мало значення, а 
хотілося тільки продовження злягання, щоб в найвищу 
мить затруситися в екстазі, мало не втрачаючи 
свідомість. Коли це сталося, то самець аж загарчав, та 
боляче потягнув за загривок, а вона теж натягнулася, як 
струна, та пішла конвульсією по тілу. Самець відпав, та 
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сповз з неї, важко дихаючи, а вона, розглядаючи своїм 
єдиним оком силует в темноті, тихо спитала : — Ти хто? 

Вона запам’ятала його солодкий запах, а самець 
мовчав, не виказуючи себе, то Понто повелася на цю 
гру, бо до ранку ще далеко, а цей самець сильний, то 
буде ще не одне злягання. Понто, по своїм відчуттям, 
оцінила старання самця, та зазначила, що Кразо до 
нього далеко, бо чого тільки коштує те, як цей самець 
лизнув її морду та потерся об неї своєю. Він повів її 
кудись вниз і вона пішла за ним, відчуваючи, що в тілі 
знову виникає бажання, а коли вони спустилися до 
зарості моху унизу, то стала кусати його за широку спину 
та колошматити шерсть, щоб знову його збавити. Він 
знову заскочив на неї ще з більшим завзяттям, чим 
першого разу, з відчуттям, що вона вже його, а вона 
коливалася в такт його діям, відчуваючи знову, як в її тілі 
підіймається невблаганна хвиля пристрасті, яка, як і 
перший раз, зірвалася в голову снопом іскор, немов би 
їх висікли пазурами, оббитими кразом. Він знову повів її 
кудись по рівнині, по буйних заростях моху, то вона 
трохи напружилась, бо далеко спустилися з гір, але 
самець вів її так впевнено, що вона відігнала страхи та 
покірно йшла за ним.  

Вони парувалися ще кілька разів, качаючись по 
м’якому моху, який так любили щипати зебіло, поки їх не 
з’їдять повністю. Роздивляючись контури самця в 
темноті, Понто вважала, що він набагато більший за 
Краза, то губилася в здогадах, хто ж це такий, видно 
хтось з молодих та ранніх. Після декількох злягань вона 
вже втратила час та місце, а покірно йшла за 
велелюбним самцем, відчуваючи у всьому тілі солодку 
втому та ще не втихомирене бажання відчути знову жагу 
та пристрасть. Вже зовсім знесилені, вони прийшли в 
табір та звалилися скраю, притуляючись один до 
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одного, то Понто, пригріта з одної сторони своїм 
самцем, а з другої чиїмось тілом, щасливо заснула. 
Прокинулась, коли світило уже пригріло зверху, та 
просвічувалося крізь туман, який і не думав податися 
геть. Понто потягнулася лапами та піднялася на ноги. 
Вона побачила зграю драхтів, що дрімали та мружили 
своє єдине око на яскравий світ. Щось їй здалося не так. 
Вона не відразу це зрозуміла, бо в голові ще 
залишалися нічні відчуття, а коли поруч з нею встав її 
самець, то мало не втратила розум – вона знаходилась 
у зграї амерів, бо у них смугаста зелена шерсть, а у 
мокзі вона червона та плямиста.  

Вона знаходилася серед ворогів.  
Які теж прокинулися, а самки, побачивши в зграї 

чужинку, загрозливо загарчали. Понто розуміла, що її 
самець, який стояв поруч, її не захистить, бо самці не 
втручаються у бійки самок. Її чекає неминуча смерть!» 

*** 

Іджі та Тарас закінчили будиночок для котика, 
хоча той навряд чи буде там сидіти, бо лежав на колінах 
Даші, задерши пузо вгору, та спав. Даша в цей час щось 
строчила на телефоні, а Морті та Маргіна сиділи по 
боках, наче її охороняли. Маріко готувала вечерю на 
всю сім’ю, тому стирчала на кухні. Їй здалася підозріла 
тиша у квартирі, тому вона виглянула з кухні та спитала:  

— Якась підозріла тиша, ви робите шкоду? 
— Ми дрімаємо, — відповіла правду Маргіна, бо 

вона трохи притомилася з польотами, та клювала носом 
на плечі Даші. 

— А що ти там пишеш? — спитала Маріко у Даші 
й та щиро призналася: — Пишу вірша! 

— А ну читай! — сказала Маріко, бо їй на кухні 
було нудно, а Даша прочитала: 
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— Приперлись як – нема різниці 
Немов голодна сарана.  
Вони бур’ян серед пшениці, 
Що смокче соки із зерна. 
Розносять скрізь своє насіння,  
Що сіє розбрат на брехні.  
Бо той бур’ян треба з корінням  
Та все спалити на вогні. 
Пуста їм доля України  
I мова й віра їм не в смак, 
Пісні народні солов’їні,  
Слова: Бандера та козак. 
Любов нас може поєднати 
То божий дар і божий знак 
Любов та Україна мати 
Було, так є та буде так. 
— Ти так любиш Україну? — спитала Маргіна, якій 

вірш Даші запав у душу.  
— Вона мені подобається, — дипломатично 

відповіла Даша.  
— А тата з мамою ти не хочеш побачити? — теж 

дипломатично спитала Морті.  
— Дуже хочу! — аж підскочила Даша та мало не 

розбудила Щасливчика, а потім додала: — Мені так 
багато потрібно їм розказати! Особливо мамі! 

— То, може, поїхали додому? — спитала Морті. 
— Я ще не награлася, — чесно відповіла Даша, а 

Морті й не спішила, бо їй теж стало подобатись на 
Землі. Особливо в гостинній родині Тараса та Маріко. 
Вони повечеряли та полягали спати, розійшовшись по 
кімнатах. Щасливчик не захотів спати в будиночку, який 
зліпили Тарас та Іджі, то Даша взяла його до себе. 

Ранком у двері подзвонили. 
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Даша залишила Щасливчика у ліжку, а сама пішла 
до дверей. Коли вона їх відкрила, то побачила за 
дверима якусь дівчину в окулярах, яка пильно 
роздивлялася Дашу, наче хотіла пропалити в ній дірку. 

— Доброго дня, — сказала дівчина в окулярах та 
додала: — Я прийшла забрати свого кота. 

Наче злякавшись її слів, ворона за вікном під’їзду 
каркнула та кудись полетіла.  

 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

41 

Реплікація друга. Сталін 

«От чому я така невдаха!» — думала 
Олександра, бо два рази поспіль отримати облизня – то 
забагато для навіть для неї. Чудова новина від мами 
обіцяла радісне очікування подарунку – вона переслала 
Олександрі котика. Не просто котика, а фронтового, 
якого мамі залишив її Ігор, а вона попросила 
Олександру доглянути кошеня, бо сама з ранку до 
вечора знаходилася в лікарні. Кошеня звали Туманний 
Кіт і його у Крижопіль доставив місцевий волонтер, який 
повертався з фронту, але коли Олександра його 
зустріла, то виявилось, що кіт пропав. У Дніпрі його 
положили в гніздо у ящику і він там спав, а в Крижополі 
ящик виявився пустим. Волонтер бідкався, що кіт утік, а 
маму Олександри він добре знав, то казав, що вона його 
вб’є, як дізнається правду. 

Олександра теж засмутилася, бо вона ще раніше, 
коли котик був у мами, заходила в його сни та 
розмовляла з ним, називаючи його не Туманним Котом, 
а Щасливчиком. Про те, що вона може заходити в чужі 
сни, а точніше, в голови людей, не знала навіть мама, 
бо її чомусь засмучувало, що Олександра не зовсім 
така, як інші діти.  

Все почалося із дня народження. Мама цього не 
розказувала, але Олександра дізналася про це, 
заглядаючи їй в голову. Олександра народилася з 
хвостом, який лікарі хотіли відрізати, але він, по деякому 
часу, сам відпав. Мама, коли це побачила перший раз, 
втратила свідомість, хоча була лікарем. Було б добре, 
якби на цьому все закінчилося, але коли мама була вже 
дома, у Крижополі, то якось вночі вона з подивом 
побачила, що Олександра висить в повітрі прямо над 
дитячим ліжком. Мама злякалася та стала прикривати 
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дерев’яне ліжко зверху ковдрою, а коли Олександра 
знялася в повітря разом з ним, та мало не задихнулася, 
то стала класти її коло себе. Коли Олександра підросла 
та стала цікавитись своїм батьком, то мама казала, що 
він помер, що, мабуть, було правдою. Олександра це 
перевірила, коли стала дорослішою та взнала що, 
батько несподівано зник. Можливо, що із-за 
«особливостей» дочки мама знову не вийшла заміж, то 
ж коли Олександра дізналася, що у мами з’явився Ігор, 
то так їй і сказала: — Мамо, ти, як ніхто інший, 
заслуговуєш на кохання і я дуже рада, що в тебе хтось 
є! 

Оскільки мама наполягала, що треба приховувати 
«особливості» Олександри, то вона не дуже дружила в 
школі, а, по правді кажучи, не мала подруг зовсім, бо на 
їх смак була трохи дикувата. Хлопці теж цуралися 
Олександри, бо одного разу її однокласник Толік, який 
значився шкільним хуліганом, попробував її штовхнути в 
класі, а вона йому так відповіла, що той беркицнувся до 
протилежної стіни. Це не додало їй популярності, бо всі 
вважали її дикункою, а коли вона вступила у коледж 
Трініті в Кембриджі, де колись вчився батько, то колишні 
однокласники по школі обзивали її збоченою. 

У школі вона зачитувалася романами Джоан 
Роулінг, а всі чари, які вона прочитувала у книгах, 
Олександра вільно виконувала без будь-якої чарівної 
палички. Вона вірила, що Джоан Роулінг описує правду і 
коли попала з матір’ю в Англію, то упросила її відвідати 
залізничний вокзал King's Cross і там на дев’ятій 
платформі проходила через всі колони, на подив 
місцевих жителів, які вважали, що це фокуси місцевих 
любителів Гаррі Поттера. Олександра так і не потрапила 
в Гоґвортс, але вважала, що пропустила час, бо вони 
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були там не в одинадцять годин, а десь біля двох 
пополудню. 

Коли вона стала трохи дорослішою, та вже 
навчалася в коледж Трініті в Кембриджі, то розуміла, що 
Гоґвортс казка, а її здібності – правда, тільки невідомо, 
як вони в неї з’явилися. Проте, вона вже навчилася жити 
особливою, а коледж закінчила за два роки. Одна думка 
її хвилювала чи вона така єдина, чи є хтось інший, хто 
володіє такими ж здібностями, як вона.  

Олександра подумки знайшла свого кота, але він 
виявився чомусь у Києві, а не деінде. «Як він туди 
забрався?» — дивувалася Олександра, а коли 
подивилася його думки, то зрозуміла: Щасливчику 
набридла метушня, бо волонтер віз у Крижопіль 
допомогу родині одного загиблого воїна, то коли стали 
завантажувати якісь речі, втік з ящика та забрався у 
кузов іншого бусика, де і заснув. Коли автомобіль 
зупинився, то його побачив водій, який спитав: «А ти що 
тут робиш!» — а ще простягнув до нього свої великі 
лапи, то Щасливчик утік, бо злякався. По картинках у 
його пам’яті Олександра зрозуміла, що він десь в Києві, 
то відразу зібралася туди поїхати.  

Другою неприємною несподіванкою став 
карантин, який запровадили по всій Україні, то вже ніякі 
автобуси не ходили не те, що в Київ, а, навіть, до Умані. 
Залізниця теж не працює, то хоч бери та лети. 
Олександра вміла літати, але мама заборонила про це 
навіть думати, а не те, що літати. Залишалося їхати 
якоюсь попутною машиною, то Олександра пішла до 
цукрового заводу, бо відвантаження товару ніхто не 
скасовував. Їй пощастило, бо вона побачила дядька 
Петра, знайомого бабусі Валі, який стояв коло воріт 
заводу та теревенив з водіями. 
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— Дядько Петро, ви куди їдете? — спитала 
Олександра. 

— Везу цукор у Київ, — сказав дядько та 
зацікавлено спитав: — А що? 

— Мене підвезете до Києва? — спитала 
Олександра. 

— Кругом же карантин, що ти там забула? — 
спитав дядько Петро. 

— Кіт, якого мені подарувала мама, утік у Київ, — 
відверто пояснила Олександра. Дядько Петро трохи 
знав про особливості Олександри, тож стурбовано 
спитав: — Звідки ти знаєш, що він утік в Київ?  

— Знаю, — відповіла Олександра, розуміючи, що 
дядько Петро навряд чи візьме її до Києва. 

— А бабуся знає? — спитав він і Олександра 
збрехала, червоніючи, як помідор: — Знає. 

«Отепер подзвонить бабусі та на цьому все 
закінчиться!» — подумала Олександра та залізла в мізки 
дядька Петра. Той так і збирався зробити, але 
Олександра наказала: «Не треба турбувати бабусю, бо 
вона отепер спить після обіду!» 

— Дійсно, не треба її турбувати, — замислено 
сказав дядько Петро, а потім наче прокинувся та махнув 
рукою: — Сідай у кабіну, я отепер заберу накладні та й 
поїдемо. 

«Пронесло!» — зраділа Олександра та швидко 
сіла в червону кабіну Renault Magnum. Через хвилин 
двадцять, коли Олександра уже хвилювалася та 
боялася, що дядько Петро таки подзвонить бабусі, він 
прийшов з купою папірців, які сунув на поличку перед 
Олександрою та радісно сказав: — Поїхали, бо до ночі 
не доберемося до Умані.  

До Умані вони, звичайно, добрались до ночі та 
зовсім у неї не заїжджали, а попрямували по об’їзній 
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дорозі. Коли проїжджали Краснопілку, в Олександри 
задзвонив телефон. Під поглядом дядька Петра їй 
довелося взяти трубку. Дзвонила бабуся. 

— Ти де? — спитала вона й Олександра відповіла 
майже правду: — Шукаю кота, бо втік. 

— Як знайдеш, біжи додому, бо обід вже давно 
готовий, — наказала бабуся, а Олександра полегшено 
вимкнула телефон. 

— Ти, таки, не сказала бабусі? — замість того, 
щоб лаятись, засміявся дядько Петро, а Олександра теж 
засміялася та відповіла: — Ні! 

Дядько Петро помовчав, а потім спитав: — Що в 
тому коту особливого, що ти за ним їдеш аж до Києва. 

— Цей котик був на фронті, а потім його дали 
мамі, щоб вона зберегла, а мама завжди на роботі, лікує 
поранених, то передала його мені, — відповіла 
Олександра. 

— У мене син теж воює, — сказав дядько Петро 
трохи напружено, а Олександра, заглянувши в його 
думки, відчула, як він бідкається за свого сина Андрія. 
Олександра полинула його думками та потрапила на 
Донбас, де побачила Андрія, який сидить у бліндажі та 
розказує трьом бійцям якийсь анекдот. 

— Він розказує хлопцям якийсь анекдот, — 
прохопилася Олександра, але було пізно, бо дядько 
Петро повернувся до неї та сказав зі значенням: — Я 
знаю, що ти особливо, але це не треба приховувати, а 
розвивати, а твоя мама та бабуся цього не хочуть та 
бояться за тебе. 

Він став дивитися вперед, а потім не витримав та 
спитав: — А що вони отепер роблять? 

Олександра забралася в голову Андрія, та 
сказала: 

— Ліг спати, та згадує вас з тіткою Євдокією! 
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— Так і згадує? —— перепитав дядько Петро, а 
Олександра відповіла: — Згадує, а ще вашого собаку, 
Сірка. 

Дядько Петро розчулився та сказав, ховаючи 
обличчя: — Все! Зупинимось, бо темно. Трохи поспимо, 
а тоді, на світанку, поїдемо. Лягай на лежанку, а я в 
кріслі подрімаю.  

Олександра забралася на лежанку та зверху 
бачила, як дядько Петро крутився в кріслі, не тому, що 
незручно, бо крісло легко розкладалося, а від думок про 
свого Андрія та про окаянну війну з московітами. Так 
вона і заснула. 

Коли Олександра прокинулась, то дядько Петро 
уже сидів за кермом та вів машину. 

— Виспалась? — спитав дідько Петро та сказав: 
— В термосі чай, наливай та пий! 

Зовсім скоро потягнувся пригород Києва, а вже 
потім з’явилися Теремки. Ще не зійшло сонце, а на 
дорозі було мало транспорту. Можливо, тому, що був 
карантин, а може ще всі не прокинулися. Олександра не 
дуже пізнавала вулиці, хоч бувала у Києві не раз. Багато 
новобудов зовсім змінювали обличчя столиці, 
нагадуючи не тихий і затишний Київ, а якесь місто 
хмарочосів.  

— Я тебе до Бессарабки довезу, а далі пішки, — 
нагадав дядько Петро та спитав: — Як додому будеш 
добиратися? 

— Прилечу, — проговорилася Олександра, а 
дядько Петро сприйняв, як правду, та нагадав: — 
Дивись, щоб якийсь літак тебе не збив! 

Вони приїхали на Бессарабку, де дядько Петро 
мав здати товар, то Олександра зійшла з машини, а 
дядько Петро погукав: — Маску візьми, бо без маски 
тебе оштрафують на 17 тисяч! 
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Вона подякувала та покинула дядька Петра. 
Центр міста вона знала, тому перейшла на другу 
сторону Хрещатика та дійшла до Прорізної, по якій, не 
поспішаючи, піднялася. Спішити було нікуди, бо люди, у 
яких був Щасливчик, мабуть, ще спали. Піднявшись до 
Золотих Воріт, вона посиділа біля фонтану Термена, 
дочекавшись семи годин, а вже тоді пішла до дверей 
будинку, де знаходився кіт. Він спав і досить солодко, то 
вона зайшла у його сон та сказала: «Я тебе люблю!»  

Вхідні двері вона не відкривала, а пройшла через 
них, бо нікого на вулиці не було. Піднявшись на другий 
поверх, вона підійшла до дверей, за якими був 
Щасливчик, та натиснула кнопку дзвінка, який аж надто 
голосно задзвенів. Двері відкрила якась заспана 
дівчина, яка здивовано дивилася на Олександру. 

— Доброго дня, — сказала Олександра, 
роздивляючись дівчину та розуміючи, що буде 
проблема. Вона кота Олександрі не віддасть. Але 
твердо сказала: — Я прийшла забрати свого кота.  

*** 

«На сході зійшов кривавий Місяць. 
Невідомо, чому він вибрав такий відтінок: чи від 

атмосферної аберації, чи по якійсь іншій причині, але 
кривавий знак лякав бійців, хоч таких головорізів, як у 
десантній роті майора Хромова, ще треба пошукати. Йти 
з повним спорядженням та ще й тягнути ящики 
вибухівки, то справа для справжніх чоловіків. Якщо 
майор і мусів когось картати за цей маршрут, то тільки 
себе, бо сам запропонував полковнику Єгорову 
відправити одну роту для диверсій в тилу ворога перед 
наступом основних військ, щоб зруйнувати мости та 
створити безлад в районі Києва. 
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Маршрут роти Хромова пролягав через 
чорнобильську зону, та ще й вночі, хоча там і вдень 
можна пройти, що ніхто не помітить. Кривавий колір 
Місяця не заважав світилу трохи підсвічувати дорогу і 
рота майора просувався досить скоро, хоча і не так 
швидко, як хотілося. Перш за все заважали маски, бо 
через них дихати, ще те задоволення. Це якоюсь мірою 
захищало дихання бійців від радіоактивного пилу, бо на 
карті ці плями радіації розбризкані на ній, як чорнильні 
плями. До того ж не все занесене на карту, то більше 
надіялись на індикатор, який попискував, відлічуючи 
червоною лампочкою радіоактивні частинки. 

Лейтенант Птічкін сопів поряд, бо вів перший 
взвод, а справа та зліва потріскували гілками під ногами 
взводи лейтенантів Комара та Сєчкіна. Круглий Місяць 
перестав соромитись та став блідим, як завжди, та 
піднявся вище, то вже було добре видно, куди ступає 
нога. Перебралися через річку Гостриця, притоку 
Прип’яті, а далі було важче, бо дельта Прип’яті та 
Гостриці то суцільні водяні розводи. Довго петляли 
поміж безлічі рукавів Бистриці, щоб не мочитися, поки не 
добралися до Прип’яті, розділеною надвоє невеликим 
островом. Тут уже, хоч не хочеш, довелося лізти в воду, 
а автомати та вибухівку склали на два надувні човни. Не 
обійшлося без казусу, бо один з бійців  Комара таки 
втопив автомата, то лейтенант змусив його пірнати, поки 
той не знайшов зброю.  

Чорнобиль залишився десь справа, а попереду, 
за кілометрів п’ятнадцять, село Губин. Як на зло, від 
води піднявся туман, та так швидко, що пропав Місяць 
на небі, а роту з усіх сторін охопила та взяла у полон 
суцільна сіра імла. Хромов виматюкався, бо цей туман 
може затримати їх до ранку та зовсім зірвати операцію. 
Хохли, хоч і роззяви, але можуть засікти роту чи місцеве 
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населення зателефонує. Вони забралися на піщану 
дюну коло берега, але й звідти туман заважав хоч що 
побачити. 

— Лейтенант, тримай напрямок! — наказав 
майор, щоб було з кого спитати, якщо щось не вдасться. 

— Навігатор не працює, — сказав лейтенант 
Птічкін, натискуючи на кнопки, а майор насмішкувато 
сказав: — Орієнтуйся по компасу! — і Птічкін зафіксував 
напрям на компасі. 

— Приготувати зброю! — наказав майор і в тумані 
почулося клацання затворів.  

— Веди, лейтенант, — сказав майор і Птічкін 
пішов уперед. Вони довго йшли лісом вперед і, по 
прикидці майора, вже мали потрапити в село Губин, але, 
мабуть, лейтенант, таки, збився з курсу, то вони 
пройшли мимо нього. А проте, ліс повинен був 
закінчитися, але попереду ніякого просвіту не 
спостерігалося. 

— Ти правильно йдеш? — не втерпів майор і 
Птічкін показав компас – вони йшли точно на південь. 
Він глянув вперед та полегшено сказав:  

— Он і ліс закінчується! 
— Приготувати зброю, — знову наказав майор і 

команду передали по ланцюгу. Дійсно, попереду, між 
клубами туману, було видно якийсь відкритий простір. 
Бійці автоматично прискорили ходу і вони вийшли на 
відкритий простір. 

На березі річки! 
— Що це за річка? — очманів майор Хромов, а 

Птічкін невимушено сказав: — Дніпро!  
— Яке, нафік, Дніпро, це ж острів, який ми 

переходили! — матюкався майор, бо добре впізнав 
острів, хоча він раз за разом ховався в сірому тумані. 
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— Мій компас показує, що нам йти туди! — сказав 
Птічкін у напрямі річки Прип’ять та острова. Майор 
зірвав компас з руки лейтенанта, мало не зламавши 
йому руку, та викинув його у воду. 

— Сєчкін, сюди! — покликав майор та наказав: — 
Покажи компас. 

Лейтенант закотив рукав та показав. 
— Куди нам іти? 
— В напрямі від острова, — показав лейтенант 

Сєчкін. 
— Веди! — наказав майор Хромов і всі пішли за 

Сєчкіним. Повертатися довелося довго. Навіть ліс 
закінчився, а під ногами з’явився якийсь мох, наче вони 
йшли по тундрі. Та ще й туман, який зовсім не збирався 
зникати, наче обрав цю місцину своєю улюбленою 
батьківщиною. Хромову здалося, що в тумані навкруги 
них швидко рухаються якісь тіні. «Невже укропи 
засікли?» — подумав майор та напружився. 

— Всім приготуватися до бою! — прошепотів він 
команду, яка в тумані здалася надто голосною. Досить 
скоро Хромов зрозумів, що не помилився, бо швидкі тіні 
таки були, але навіщо укропам бігати навкруги роти – 
гадки не мав. «Підійти непомітно не вдасться!» — 
подумав Хромов та побачив перед собою страшенну 
пику, яка схопила лейтенанта Сечкіна та миттєво 
зникла. Хромов почув здавлений крик попереду, а потім, 
наче відлуння, такі ж крики почулися ззаду та з боків. 

— Відкрити вогонь! — щосили вигукнув майор, 
хоча бійці й без нього уже смалили з автоматів, то він 
сам полоснув чергою вперед та мабуть, влучив, бо 
почув такий звіриний крик, що по спині побіг мороз.  

— Кругова оборона! — крикнув Хромов, 
зупиняючись, бо йти туди, де кричала звірина, щось не 
хотілося. Постріли бійців не вщухали й вони смалили з 
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автоматів у клуби туману, намагаючись розібрати, де 
рухається туман, а де невидимий звір.  

«Що за зоопарк?» — подумав Хромов, та вирішив, 
що то чорнобильські вовки, які мутували, бо таких 
страшних звірів ніколи в житті не бачив. Майору, навіть, 
здалося, що у звіра був якийсь ріг на голові, а клешні – 
наче залізні скребки. Він спитав про втрати. Коли 
зробили перекликання, то з’ясувалося, що зникло 
двадцять осіб. «А ще до Києва не дійшли!» — подумав 
Хромов, бо втратити третину роти не розпочавши 
операцію, це ще те везіння. 

— Товариш майор, я думаю, що нам потрібно 
відійти назад, — сказав лейтенант Птічкін, на що Хромов 
сердито визвірився: — Тут думаю тільки я! Твоє діло – 
виконувати мої розпорядження! 

Птічкін незадоволено відійшов. 
Хромов і сам думав, що потрібно відійти, але тоді 

кінець кар’єри, а наступне звання – старший лейтенант. 
Туман, який їх оточував, попри ранок, навіть не думав 
розходитися. Він витягнув свого компаса та взяв 
напрямок прямо на південь, а тоді наказав: — Вперед! 

Вони йшли в тумані, тримаючи напоготові 
автомати, але чорнобильські монстри, мабуть, втекли 
зализувати рани, бо коли вони тільки почали йти, то 
побачили на землі калюжу крові. Хромов вважав, що то 
кров хижаків, хоча деякі сумніви закрадалися в голову, 
бо то могла бути кров лейтенанта Сєчкіна. Дорога стала 
підійматися вгору, що трохи здивувало майора, бо 
ніяких гір тут не могло бути. Пройшли мимо струмка і 
солдати стали набирати води у фляжки. 

— П’ять хвилин привал! — сказав Хромов і сам 
потягнувся до своєї фляжки. Вода була кришталево 
чиста, а коли майор зробив кілька ковтків, то заломило 
зуби – вода була холодна. Після привалу вони піднялися 
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вище, щоб туман залишився знизу, бо майор хотів 
оглянути місцевість та зорієнтуватися, де вони 
знаходяться. Коли в очі ударили промені сонця, то 
майор зрадів, наче прийшов додому. 

Внизу, скільки бачило око, стелився туман. 
«Куди ж ми забралися?» — думав Хромов, бо 

вони явно стояли на високій горі, яка підіймалася ще 
вище від того місця, де вони знаходилися. Він не чув, 
щоб під Києвом були такі гори, тому вирішив вийти на 
зв’язок з полком, щоб їх засікли та сказали координати 
надіючись, що укропи їх не засічуть. Іншого виходу не 
було, бо вони в цьому тумані будуть бродити до зими. 

— Викликай наших! — наказав майор і радист 
зняв з плеча радіостанцію, та за хвилину розвернув. 

— «Сосна», «Сосна», я «Око», приймаю! — 
вийшов в ефір радист та хвилину слухав сигнал, але 
ніхто не відповів. Він ще декілька раз виходив на зв’язок, 
але відповіді не отримав, то Хромов нетерпляче сказав: 
— Перейди на запасну частоту!  

Проте, це нічого не дало, бо ефір мовчав, а 
радист розгублено сказав: — Я не чую, навіть, шумів. 

Хромов виматюкався, бо підготовка роти була 
ніяка. Ніхто, навіть, не подумав перевірити навігатор, 
компаси чи радіостанцію. Хромов уявив, що почни він 
перевіряти автомати, то знайде в них павуків, які вже 
встигли там розкинути сітку. 

— Можливо, що ми знаходимося за зоною 
покриття, — сказав лейтенант Комар, який завжди був 
мовчазний, та додав: — На тій стороні гори зв’язок може 
буде кращий. 

Майор і сам так думав, хоча його не покидало 
відчуття, що він знаходиться в якомусь сні, а от отепер 
прокинеться та з’ясується, що він дома, у своїй частині 
під Рязанню. Те, що це сон, підтвердили косі смуги на 
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небі, які, немов стріли з лука, рухалися до землі та 
пірнали в туман. 

 
Земля під ногами затрусилася, а майор зрозумів, 

що світова війна, про яку так мріяли московіти, тільки-но 
почалася. З туману здувалися атомні гриби, а до землі 
тягнулися нові конденсаційні сліди від нових ракет. 
Майор зрозумів, що його місія закінчилася, а зверху, 
прямо на них мчалася ракета. Майор закрив очі, та уші, 
бо його бійці кричали від жаху. 

*** 

Понто, яка зуміла втекти в тумані від зграї самиць 
амерів, відбігла на добру відстань, а щоб самиці не 
винюхали її слід, то перебралася через ріку, про яку 
вона нічого не знала. Видно, що ця ріка знаходилася на 
землях амерів, а за туманом вона не бачила свою гору, 
де знаходилися мокзі. Зовсім випадково Понто знайшла 
шматок землі, який так і просився посадити зерна біло. 
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Вона не стала гаяти часу, а загребла лапою декілька 
рівчаків, та посиділа над ними, щоб туди випали зерна 
біло, які збиралися в особливій камері біля заднього 
проходу. Самці збирати зерна біло не здатні, бо вони у 
них випадають абияк. Тому на землях мокзі з’являються 
дикі зарослі зебіло, які на смак ніякі, а їдять їх, хіба що, 
коли знаходишся далеко від табору, та дуже хочеш їсти. 
Зробивши свою роботу, Понто хотіла вже йти, та, 
розігнувшись, встала, коли побачила здоровенне дике 
зебіло. Вона зупинилася трохи ошелешена, бо 
величезне зебіло було якесь чудернацьке. Воно мало на 
собі грубу та пошматовану шкуринку, а ще поводилося 
зовсім дивно: замість того, щоб заклякнути на місці та 
дати драхту спокійно споживати зебіло, воно махало 
кінцівками та щось белькотіло:  

— Геть звідси, Сатана, цур тобі й пек! 
Понто не розуміла, що хотіло сказати зебіло, бо, 

зазвичай, вони не говорять, хіба тільки дивно зезекають, 
від чого отримали свою назву. Зебіло, тим часом стало 
махати кінцівкою, наче перекреслюючи Понто. Їй стало 
гидко їсти зебіло, бо воно може бути отруєне ворогом та 
спеціально підкинуте. Вожак зграї Кразо збирався таке 
зробити, щоб отруїти бодай декілька амерів, але Метео 
ще не придумав гідної отрути, бо замість труїти амерів, 
від отрути дохли зебіло. Понто рикнула на дурне зебіло 
та побігла в туман шукати свою зграю та своїх зебіло, бо 
їсти, таки, хотілося. 

Тітка Ярина перестала хрестити Сатану, бо 
бачити його, та ще й перед Пасхою, то, мабуть, гріх 
великий. Цей Сатана був набагато страшніший 
намальованого в церкві, бо мав одне око, два маленькі 
роги на голові, а із рота стирчали два ікла. Пазурі у 
Сатани були чотирипалі, великі, наче граблі. Сатана, 
чомусь, терся біля грядки часнику, який посадила тітка 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

55 

Ярина, бо все позгрібав своїми клешнями. То вже на 
цьому місці пересаджувати не буде, бо хто його знає, що 
з тою землею стане, коли на ній гребеться Сатана. «А 
ще кажуть, що Сатана боїться часнику! — подумала 
тітка Ярина, та сама й відповіла: — Брешуть!» 

Тим часом Понто нюхала землю, щоб знайти 
шлях до своїх, але земля пахла якось по дурному, що 
сердило її, бо вона не знала, куди йти, та що робить. 
Видно було, що це земля амерів, бо тут, навіть, ріс 
дивний мох з твердими гілочками, вище щонайвищого 
драхта, а не такий, як у мокзі, що стелиться до землі. 
Понто подумала, що такий твердий мох навряд чи 
сподобається зебіло, то вони засохнуть та здохнуть 
передчасно.  

Раптом вона почула якийсь тихий шелест, немов 
вітер гойдає мох, а зовсім скоро зрозуміла, що цей звук 
від багатьох ніг. «Самиці амерів!» — догадалась вона та 
кинулася в другу сторону. Вона мало не врізалася в 
морду якоїсь самки амерів, що визвірилася на неї та 
сказала: — Самиці йдуть ззаду, Понто, ти зовсім 
здуріла? Не трись коло мене! 

Вона побачила Кразо, вожака мокзі, а навкруги 
йшли самці мокзі та зупинилася, від чого її пару раз 
куснули самці, бо негоже стояти на шляху воїна. Коли 
пройшли самці, то серед самиць її племені Понто 
побачила Вето, яка ревниво повівши носом в її сторону, 
презирливо сказала: — Від тебе тхне амерами! 

Понто відстала від неї, бо відчувати на собі її 
невдоволений погляд не хотіла. Попри те, що вона 
скупалася у якійсь незнайомій річці, а Вето таки відчула 
на ній запах чужого самця. Це зрозуміло, бо самиці 
відразу визначають з яким самцем була самка, а 
особливо з чужої зграї. Якщо з’являлося змішане 
потомство, то його знищували, щоб не спотворювати 
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свою зграю. Понто таке чекає в майбутньому, то вона 
подумала, що їй, можливо, потрібно відбитися від зграї 
на цей час, та найти те поле, яке вона засіяла зерном 
біло. 

Туман так і не розсіявся, а ще вони увійшли в 
дивний мох, який ріс так високо, що зникав у тумані, а 
його стовбур був такий твердий, що навіть лапа воїна не 
могла його зламати. До дивного та різкого запаху цього 
моху додавався запах смороду, як у норі Метео, коли він 
з’єднував чорні камені з рудими та висікав іскри, які 
розжарювали чорні камені, що вони сяяли, як світило. 
Досить скоро смердіти стало нестерпно, а ще дерло в 
горлі, що Понто мало не зригнула. Попереду щось 
світилося, наче там ранком вставало зоря Несмет, але 
світло коливалося, немов її віддзеркалення в річці. 
Великий мох попереду спалахував, як камінці в печері 
Метео та летів по верхівках. Сморід, від якого дерло 
горло, став нестерпний, то добре, що Кразо звернув 
направо та обминув це місце. Понто дивувалася на 
місця, де проживали амери, бо, крім величезного моху, 
тут були дивні натоптані стежки, по яких навіть декілька 
драхтів у ряд могли бігти, не заважаючи один одному. 
Якраз по такій стежці бігло її плем’я, поки Кразо не 
повернув на ще ширшу стежку, де здивовані мокзі 
притишили біг та розповзлися по всій стежці, порушуючи 
бойовий порядок.  

— Триматися зграї! — рикнув Кразо і воїни 
зібралися клином, попереду якого біг вожак. Зібралися 
якраз вчасно, бо попереду, по дорозі, вони побачили 
якогось товстого амер, що швидко рухався до них, 
припадаючи до землі. Він з усіх сторін був покритий 
блискучим красом, і летів прямо на зграю. Кразо став та 
підняв свою лапу, випустивши свої пазурі, покриті 
красом, а потім гучно заричав. Амер стишив свій біг та 
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так голосно рикнув, що заклало уші, а декілька воїнів, від 
несподіванки, відскочили в сторону. 

Амер став голосно рикати та потихеньку рухатися 
вперед прямо на воїнів. Кразо, полоснув по оболонці 
амера лапою, але тільки злегка її подряпав та здивовано 
побачив за його прозорою оболонкою зебіло. Поряд з 
ним сиділо ще одне зебіло. Вони щось бубніли, 
вирячивши на Кразо по два ока. Кразо взяли сумніви, бо 
хто ж змагається з зебіло, а всередині оболонки ніякого 
амера не було.  

«Навіщо амери одягають на зебіло оболонку?» — 
думав Кразо, а тим часом зебіло, минувши їх, швидко 
втекло вперед. Вони побігли вперед, а назустріч їм 
рухались вже два амера в оболонці, то Кразо, вже 
навчений, став заглядати через прозору оболонку та 
знову побачив в середині зебіло. «Ці оболонки тільки 
для зебіло, а амери, як справжні воїни, ніякі оболонки не 
носять», — зрозумів Кразо, хоча знав, що амери теж 
надягають на пазурі наконечники з красу.  

Попереду з’явилися якісь гори незвично 
правильної форми, в яких рядами блискали на сонці 
прозорі оболонки. Кразо відчував себе зовсім непевно, 
бо, навіть, не підозрював, що в амерів такий уклад 
життя. Декілька раз він помічав, що за прозорою 
оболонкою в цих горах знаходилися зебіло. «Невже в 
амерів стільки зебіло, що вони держать їх в цих 
неправильних горах, які неприступні, бо стіною 
здіймаються вгору?» — питав себе Кразо, але не мав 
відповіді. Його воїни теж притихли та кидали навкруги 
здивовані погляди. 

«Треба покуштувати зебіло амерів на смак!» — 
вирішив Кразо, та зупинив велику оболонку, всередині 
якої побачив одне зебіло. Його зграя, по команді вожака, 
стала дерти оболонку, а Кразо заліз до зебіло, яке 
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сиділо за прозорою оболонкою. Він вдарив по оболонці 
лапою і вона тріснула, але паща не влазила в цю дірку. 
Зебіло теж поводилося дивно, бо замість того, щоб 
покірно чекати, коли його стануть їсти, сунуло в око 
Кразо якоюсь кривою ломакою із красу.  

Кразо заревів від болю та звалився вниз, а потім 
почув, як загуділа оболонка та скоро затихла, бо, видно, 
втекла. Кразо ледве розплющив око та побачив, як зграя 
шматує декілька великих шматків зебіло, які вони 
встигли витягти з оболонки. Попри поранене око, Кразо 
рикнув і на нього звернули увагу воїни, які ласо 
облизувалися, але зупинили поїдати здобич. Кразо 
принюхався до одного великого шматка і відчув трохи 
дивний, але приємний запах зебіло. Аж слина потекла, 
але він стримався та сказав: — Годується вся зграя. 

Він порушив ритуал, бо першими завжди їли 
воїни, а потім самиці, але на це немає часу, бо амери 
можуть застати їх зненацька. Тим часом зграя вже рвала 
тіла зебіло, які хтось вже приготував для їжі. Кразо теж 
вп’явся зубами та вирвав великий шматок, який відразу 
проковтнув. 

*** 

Плутін таки помер 5 квітня. 
Так здалося Сталіну, який зібрав на 5 квітня о 

п’ятій годині ранку штаб Визволення Європи, як він його 
цинічно називав. Він читав думки Плутіна відносно даної 
події, але не піймав ні однієї згадки про це. Голова 
Плутіна була пуста, як горщик, і коли Сталін заліз туди 
та сказав: «Плутін, ти де?» — то відчув тільки відлуння 
своєї думки та більше нічого. Він торкнув його за плече 
та нагадав: — У нас нарада, зберися! — на що Плутін 
тільки кивнув, а в голові ні одна ворона не каркнула.  
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Сталін, навіть, подумав, що ця сіточка, яку 
називають чудним словом «дімензіальна», втратила 
свої здібності та заглянув у голову Шойгу, якого піймали 
та повернули назад, обіцяючи розстріляти пізніше. 
Сталін з задоволенням відчув страх у голові Шойгу, тому 
заспокоївся, бо, мабуть, Путін вчора перепив, тому 
голова у нього пуста, як бочка. 

— Як іде операція «Вісла»? спитав Сталін і 
генерал Герасімов доповів:  

— Танкові підрозділи Західного округу, що були 
перекинуті в Білорусь, дісталися Варшави та, не 
заходячи в неї, рухаються в сторону Лодзького 
воєводства, де через пів години розійдуться у трьох 
напрямках: Гданськ, Катовіце та Франкфурт на Одері. 
Десанті батальйони, закинуті по всіх контрольних точках 
на цих шляхах з цивільних пасажирських літаків уже на 
місці. Передбачуваний час закінчення операції «Вісла» 
п’ятнадцять годин двадцять хвилин, — доповів генерал 
Герасімов. 

— Це ви добре придумали, десант з пасажирських 
літаків, — вишкірився Сталін та розпалив свою люльку. 
Потім пустив кільце диму на Шойгу, що тремтів поряд, 
чекаючи, коли його розстріляють, та сказав Колі 
Лукошенко, якого тримав при собі, щоб старий 
Лукошенко не рипався: — Вчися Коля, поки є 
можливість, бо воєнна мудрість коштує великої крові, — 
він повернувся до генерала Герасімова та спитав:  — Як 
там діла в Молдавії? 

— В цей час у Кишиневі готуються ранкові виступи 
радикалів, які почнуть штурмувати президентського 
палацу на проспекті Штефана чел Маре і президент Ігор 
Долдон відразу виступить з заявою та, щоб захистити 
демократію, звернеться до Московії про допомогу. З 
нашої сторони за це відповідає товариш Дмитро Кізяк. 
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Наші військові підрозділи та десантні батальйони вже 
готові, як в самій Молдові, так і в Придністровській 
республіці, — доповів генерал Герасімов. 

— Дуже добре, а як же Україна? — скосив очі 
Сталін і генерал доповів: — Тепер там працюють наші 
агенти, які майже зруйнували імідж нового президента. 
Коли буде захоплена Молдова та Польща, то цей 
рейтинг впаде до нуля й товариш Відьмачук звернеться 
до нації, закликаючи захистити демократію в Україні від 
узурпації влади президентом Зелененько. Він 
звернеться за допомогою до Московії й тоді, з усіх сторін 
ввійдуть наші війська й Україна буде знищена назавжди. 
Товариш Відьмачук дуже добре зарекомендував себе у 
сприянні нашій справі, його дуже добре знає товариш 
Плутін. 

— А що думає по цьому питанню наш президент, 
товариш Плутін? — спитав Сталін, наголошуючи на 
слові «президент» та знову, з деяким занепокоєнням, 
шукаючи в голові Плутіна хоч одну думку. 

— Підтримую, — сказав Плутін з незворушним 
виглядом, втупивши погляд на розмальовану військову 
карту, яка лежала на великому столі посеред залу в 
резиденції Лукошенко під Мінськом. 

Сталін не піймав ні одної думки в голові Плутіна, 
тільки відчув, що від нього смердить.  

— Сходив би ти в баню, товариш Плутін, — 
наполегливо нагадав Сталін та мовчки пішов у їдальню, 
де для штабу приготували сніданок, на який всі 
накинулись, наче їх мордували голодом. Навіть Шойгу, 
який вирішив, що вмирати на повний живіт набагато 
легше. 

Поки штабні набивали живіт, Плутін попрямував 
туди, куди його послали, – в баню та зустрів по дорозі 
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Лукошенко, який думав, як би йому забрати свого Колю з 
рук Сталіна.  

— Як там Коля? — заклопотано спитав Лукошенко 
і Плутін, наче автомат, відповів, вилупившись на чисте 
вранішнє небо: — Він у Сталіна за сина, той весь час 
Колю повчає! 

— А ти куди йдеш? — спитав Лукошенко і Плутін 
відповів: — В баню. 

Лукошенко принюхався та сказав: — Тобі треба 
помитися, — бо від Плутіна, дійсно, смерділо. 

Він вирішив, що сходить у баню з Плутіним та 
дізнається більше, бо президент Московії не дуже 
балакучий. Баню якраз розтопили та вже прогріли, то 
Лукошенко запхнув туди Плутіна, який був сьогодні 
якийсь загальмований, видно отримав по бебехах від 
Сталіна. Щоб трохи розворушити пригнічений стан 
Плутіна та дізнатися про останні новини, Лукошенко так 
напустив пару, що й сам сплигнув на нижню лаву, бо 
пекло несамовито. Плутін, наче цього не помічав, 
незворушно сидів на верхній лаві та дивився на стіну. 
«Може у нього якесь горе?» — подумав Лукошенко та 
по-філософськи нагадав: — Всі там будемо! 

Плутін ніяк не реагував на слова Лукошенко, наче 
в бані нікого не було, а слова про потойбічне – то не до 
нього. «От, зараза кагебешна, — кипів Лукошенко, — 
щось знає, а мовчить!» Він з усієї сили відшмагав 
Плутіна віником, але той навіть не писнув, то Лукошенко 
виплеснув на нього ціле відро своєї злості у вигляді 
холодної води та не діждався від Плутіна ніякої реакції.  

— Йди вже звідси, — спересердя сказав 
Лукошенко, а Плутін встав, як автомат, та зодягнувся, а 
потім кудись пішов. Лукошенко несамовито себе 
постьобав віником, а потім облився водою. 
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В цей час Плутін зайшов в кабінет Лукошенко, 
знайшов телефон, для зв’язку з Ангелою Меркельс, та 
підняв трубку. 

— Слухаю! — сказала Меркельс, піднімаючись з 
ліжка, бо не чекала, що так рано їй подзвонить 
Лукошенко та здивовано почула голос, схожий на 
Плутіна: — Війська Московії йдуть на Берлін! 

Плутін поклав трубку та пішов, а Меркельс 
думала, що це було. Знаючи Плутіна, як людину 
неадекватну, а з медичної точки зору – божевільну, вона 
думала куди їй дзвонити. Трампс такий же навіжений, як 
Плутін, то дзвонити йому, тільки мати головний біль, але 
стримала себе та подзвонила. Коли він підняв трубку, 
Меркельс відверто сказала:  

— Дональд, війська Московії йдуть на Берлін. 
Трампс, якому Європа набридла, як Мексика, 

роздратовано сказав: — Я зовсім недавно розмовляв з 
президентом Плутіним і він попереджав мене про такі 
навчання заради допомоги цивільним службам в період 
епідемії: лікарям, місцевим адміністраціям та 
працівникам служби надзвичайних ситуацій, — та кинув 
трубку. Виведена з себе Меркельс аж затрусилася, тому 
набрала Генерального секретаря НАТО, Єнса 
Столбенберга та сказала: — Дзвонив Плутін, який 
повідомив, що його війська йдуть на Берлін. 

— Тепер же карантин?! — здивувався Єнс 
Столбенберг на що роздратована Меркельс йому 
сказала: — Для нього це, як вишенька на торті. 

— Передзвоніть йому та спитайте більш 
конкретно, — порадив Єнс, — а я перевірю чи це 
правда, по даних супутникової розвідки. 

Меркельс затамувала своє серце, підняла трубку 
та подзвонила Лукошенку, який в цей час прийшов у свій 
кабінет після бані та відпочивав, роздумуючи, яку з 
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дівчат покликати до себе, щоб трохи розважитись. 
Дзвінок від Меркельс був сюрпризом, тому він бадьоро 
підняв трубку та відповів: — Радий вас чути, пані 
Меркельс, чим я можу вам допомогти? 

— Гер Лукошенко, тільки-но до мене дзвонив гер 
Плутін та сказав, що війська Московії йдуть на Берлін, — 
сказала Меркельс. 

— Пані Меркельс, я вам чесно скажу, що цей 
Плутін в останній час зовсім неадекватний, — відповів 
Лукошенко, чим зовсім не заспокоїв Меркельс. Відразу 
після розмови Лукошенко побіг до Сталіна, повторюючи 
про себе: «Тепер ти отримаєш за все!» Сталін сидів на 
відкритій терасі в оточенні генералів, курив та розглядав 
дерева, що тільки-но розпустилися. Захеканий 
Лукошенко підбіг до Сталіна та закричав:  

— Йосиф Віссаріонович – зрада! Плутін видав 
Меркельс наші плани захопити Берлін, — брехав 
Лукошенко, бо його до секретних нарад ніхто не 
допускав. 

— Про наші плани тобі розповів Коля? — спитав 
Сталін і Лукошенко аж побілів, бо за це Колю можуть 
розстріляти та закричав: — Про це мені сказала фрау 
Меркельс, яку попередив Плутін. 

Підійшов офіцер та щось сказав на вухо Сталіна, 
а той відповів: — Несіть сюди телефон! 

Офіцер приніс телефон, розмотуючи довгий 
провід, а Сталін взяв трубку та сказав:  

— Я вас слухаю! 
— Мені потрібен гер Плутін. З ким я розмовляю ? 

— спитала пані Меркельс. 
— Я Сталін. Що вас турбує пані Меркельс? — 

спитав Сталін. 
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Пані Меркельс знала історію СССР та те, хто 
такий Сталін. Вона зрозуміла, що потрапила в 
божевільню, тому, від безсилля, сказала: 

— Гер Плутін сказав мені, що війська Московії 
йдуть на Берлін! 

— Він вірно сказав, що наші війська йдуть на 
Берлін, для допомоги у подоланні наслідків епідемії 
коронавірусу «Ковід-19», — відповів Сталін.  

— Нам не потрібна допомога, ми справимося самі, 
відповіла пані Меркельс і на тому кінці проводу поклали 
трубку. Сталін спитав: — Де Плутін?  

Офіцер, що був при Сталіні, заметушився та зник, 
а Лукошенко, щоб підмазатися, доповів: — Він був у 
бані, я його мив! 

— Це ви добре зробили, товариш Лукошенко. 
Покійника, перед тим, як положити в труну, завжди 
обмивають! — він хитро примружив очі та спитав: — А 
ви, товариш Лукошенко, помилися? 

— Ще не встиг! — збрехав Лукошенко, біліючи 
обличчям, а Сталін, порпаючись у його душі, з 
задоволенням відчув його страх.  

Привели Плутіна. 
Заглядаючи в його душу, Сталін не знайшов там 

страху Плутіна, але відчув, що той смердить, попри те, 
що помився в бані. Тому, для проби, сказав:  

— Розстріляти його! 
Він знову не відчув страху Плутіна, якого 

потягнули два офіцери. Сталін покликав офіцера зв’язку 
та наказав: — Розстріляти, але щоб залишився живий та 
неушкоджений. 

Офіцер зв’язку побіг і звідти почулися два 
постріли. Скоро з’явився офіцер зв’язку, білий, як лист 
паперу, та доповів: — Не встиг! Вони його розстріляли! 
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— Ліс рубають, тріски летять, — сказав Сталін, 
нітрохи не сумуючи за тим, що розстріляв Плутіна, але 
те, що той не відчував страху, йому дряпало в душі, 
тому він звернувся до Лукошенко: — Я правильно кажу, 
товариш Лукошенко? 

— Правильно, товариш Сталін! — відповів 
Лукошенко, а Сталін, знову відчуваючи його страх, 
задоволено кивнув, та закурив свою сигарету 
«Герцеговина Флор», які спеціально, для вождя, 
замовили у Герцеговині, на околицях Любліне, 
невеличкого містечка, де вирощували та виготовляли 
цей дорогий тютюн. 

Що цікаво, коли він хотів подрімати під вечір, після 
того, як йому доповіли про повну окупацію Польщі, то він 
за вікном побачив Плутіна, який дивився на нього 
мертвими очима на блідому обличчі. На його сорочці в 
області серця чорніли дві дірки, а груди прикрашала 
велика червоно-чорна пляма та бруд від землі. Сталін, 
мимоволі відчуваючи страх, мазнув рукою перед своїм 
обличчям та скрикнув, а привид зник. Офіцер, що 
вартував за дверима кімнати, відразу увірвався з 
пістолетом в руках, а Сталін наказав:  

— Заглянь у вікно, там хто є? 
Офіцер виглянув у вікно, яке було на другому 

поверсі, але нікого внизу не побачив.  
— Я поставлю там вартового, — пообіцяв офіцер, 

зникаючи за дверима, а Сталіна не покидала тривога. 
Він заснув, а у сні за ним ганявся Плутін, вишкіривши 
зуби та збираючись його вкусити. Прокинувся вже серед 
ночі та глянув у вікно.  

Там був Плутін.  
Він помацав за вікном симпотами, але нічого не 

виявив, а силует Плутіна білів за вікном. Пересилюючи 
себе, Сталін підійшов до вікна та побачив внизу 
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вартового, якого освітлював ліхтар у парку. Вартовий 
помахав рукою і Сталін йому відповів. Плутін повернувся 
обличчям до вартового, та теж йому помахав, а 
розлючений Сталін сказав Плутіну:  

— Ну, і виси тут! 
Коли він прийшов у штаб Визволення Європи, 

генерали дрімали та відразу посхоплювалися, 
підтягуючи животи. Його офіцер зв’язку підійшов до 
Сталіна та прошептав на вухо:  

— Хтось розкопав могилу Плутіна та забрав труп. 
«Це Лукошенко!» — подумав Сталін та вирішив, що 
розбереться з ним пізніше.  

— Що у нас на завтра? — спитав він у генералів і 
ті стали розгортати карти. 

*** 

Міністр внутрішніх справ А. Б. Ваков розкрив теку 
з доповіддю про події за минулу добу та здивовано 
прочитав:  

«Біля парку «Кинь-Ґрусть» в Подільському районі 
виявлено стадо агресивні та жорстоких циклопів. 
Дільничний офіцер міліції Сидоренко доповів, що один з 
водіїв, який віз фуру з м’ясом, побачив на дорозі коло 
парку цих циклопів. Вони розбили скло в кабіні та водій 
виявив сміливим і штрикнув у обличчя циклопа 
монтувалкою. В цей час інші циклопи пошкодили кузов 
та витягли декілька коров’ячих туш. Водій оговтався 
та натиснув на газ, тому ледве встиг втекти. Водій 
описує їх, як циклопів з червоною шерстю та великими 
плямами. У них одне випукле око, а з пащі стирчать 
два ікла. У циклопів по два роги з дірками на голові, а 
вожак має якийсь шолом зі штирем посередині. В 
чотирипалих лапах циклопи тримають короткі та 
загострені неоковирні шматки арматури. 
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У відділення поступила заява від перевізника про 
те, хто буде відшкодовувати збитки за ремонт фури 
та вкрадене м’ясо».  

«Зовсім з глузду з’їхали! Вони, що, наркотиками 
бавляться?» — подумав міністр та не став далі читати 
безглузду доповідь, а взяв телефонну трубку. 

— Павло Юрійович, ти що мені прислав? У нас 
карантин, а ти мені про циклопів пишеш! Розберись сам 
і щоб більше такого мені не присилав! 

Міністр кинув трубку та викинув доповідь у кошик. 
В цей час капітан Миколаєнко викликав свого заступника 
та спитав:  

— Соловей, що ти за звіт про циклопів подав у 
міністерство, ти що куриш? 

— Дільничний офіцер поліції Сидоренко написав 
мені доповідь про циклопів біля парку «Кинь-Ґрусть», яку 
я переписав та послав у міністерство, — доповів 
Соловей. 

— А тепер міністерство послало нас, знаєш куди, 
то хай Сидоренко розбереться з тими циклопами сам! — 
сказав капітан Миколаєнко та поклав трубку. Соловей 
набрав лейтенанта Сидоренка, а коли той підняв трубку, 
сказав: — Ти своєю доповіддю про циклопів наробив 
стільки галасу, що міністр нам мало погони не познімав. 
Ти сам цих циклопів бачив? 

— Ні, — відповів дільничний інспектор. 
— То якого ти біса писав цю маячню, ще й мене 

підставив! — накинувся Соловей. 
— Я розберусь! — пообіцяв Сидоренко. 
— Розберись! І більше такого не пиши! — сказав 

Соловей та поклав трубку. Сидоренко почухав потилицю 
та знову подзвонив водію фури, та налякав його 
відповідальністю за брехню. Водій божився, що взагалі 
не п’є та не курить, а цих циклопів бачив на власні очі. 
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Він додав, що на монтувалці, якою він тикав в морду 
циклопа, є кров, то Сидоренко може віддати її на 
аналізи. Дільничний не полінувався, та заїхав до водія і 
той урочисто віддав монтувалку, на кривому кінці якої 
була якась коричнева пляма. Сидоренко відвіз залізяку в 
лабораторію, налякавши, що цією справою опікується 
міністр, то йому пообіцяли зробити аналіз скоріше. На 
другий ранок по вайберу прийшло довідка, що на 
монтувалці виявлена невідома речовина, подібна до 
крові, яка не належить людині чи якійсь тварині. Коли 
лейтенант подзвонив в лабораторію, то експерт на 
словах сказав: 

— Якби ти не сказав, що це кров, то я б вирішив, 
що це якась біологічна речовина невідомого 
походження.  

— Ця речовина може бути кров’ю? — напряму 
спитав лейтенант. 

— Я не знаю, на якого звіра ти полюєш, але ця 
речовина по своїй структурі схожа на кров, а точніше 
ніхто тобі не скаже, — відповів експерт. 

Лейтенант подякував експерту, а тоді з’їздив у 
відділення та взяв автомат. Черговий, видаючи зброю, 
спитав: — В кого стріляти зібрався? 

— В циклопа, — відповів лейтенант, а черговий 
розтягнув на обличчі посмішку, бо про цих «звірів» знав 
весь відділок. 

— Ні пуху ні пера! — глузливо сказав черговий на 
прощання, але Сидоренко не звертав на це уваги, бо 
робота є робота. Якщо він не знайде цих циклопів, то 
про будь-яке підвищення можна забути. Сидоренко сів у 
автомобіль та поїхав на вулицю Кобзарську, де залишив 
своє авто біля озера, а сам пройшовся вулицею. Якась 
молодичка поралася біля будинку з червоною крівлею, 
то Сидоренко підійшов до зеленого паркану з профілю 
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та погукав її до хвіртки. Молодиця натягнула на обличчя 
саморобну маску, а вже тоді підійшла до дільничного. 

— Доброго дня, — привітався Сидоренко та 
запитав: — Чи ви бачили щось незвичне у парку, або 
коло нього? 

— Сама не бачила, але люди казали, що якийсь 
бомж бігає по парку, — сказала господиня, а на двір 
вийшов дядько та запалив цигарку, видно чоловік 
жіночки, то, почувши розмову, сказав: — Той бомж не 
один, на Крістеровій гірці, там, де храм Преподобного 
Сергія Радонезького, бачили їх декілька. Дуже злі та 
дикі. 

— А я вчора чула, як хтось вночі кричав! — 
сказала молодиця, а дядько відповів: — Де ти чула, ти 
хропіла без задніх ніг, я вчора виходив ніччю покурить та 
нічого не чув. 

— Отож після того, як ти курив, бо розбудив мене, 
я чула, а ти вже сам хропів. Я пробувала тебе 
розбудити, бо злякалася, — настояла на своєму жіночка. 

— Звідки кричали? — спитав Сидоренко. 
— Десь у парку «Кинь-Ґрусть» прямо навпроти 

нас, — сказала молодичка. 
Сидоренко подякував та вирішив пройтись 

парком. Він йшов напрямки, не по стежці, забираючись у 
саму гущину. Попереду, під деревом Сидоренко побачив 
шматки одягу, які, наче ножицями, порізали на смужки. 
На деяких з них лейтенант виявив засохлі сліди крові. 
По землі було видно, що когось волочили, а за кущами 
далі Сидоренко побачив купу розкиданих свіжих кісток. 
Не було сумніву, що це людські кістки, але чи жінка чи 
чоловік, Сидоренко не знав. Лейтенант витягнув 
телефон та зробив декілька знімків, як загальних, так і 
кожну кістку окремо, а вже тоді набрав номер відділку та 
став чекати відповіді. 
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Погляд зупинився на якійсь рудій плямі, яка 
тулилася трохи далі між кущами. Можливо, що він би 
сковзнув поглядом далі, якби лейтенанту не здалося, що 
пляма ворухнулася. Коли він придивився пильніше, то з 
подивом помітив око, яке пильно за ним спостерігало. То 
вже потім лейтенант розібрав руде обличчя, на якому, 
окрім одного великого ока, виділялися білі ікла, які 
стирчали із великої пащі. Телефон випав із рук 
Сидоренка на землю, а лейтенант схопив автомат та 
пересмикнув затвор. Циклоп махнув рукою і Сидоренко 
побачив, як в його бік щось летить.  

З переляку каркнула якась ворона, а короткий 
шматок арматури ударив лейтенанта по голові. 
Втрачаючи свідомість, лейтенант почув, як черговий 
питав у телефоні: — Сидоренко, що ти хотів? 

Та відповісти не зміг, бо впав на землю». 
 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

71 

Реплікація третя. Плутін  
Попри люту холоднечу та вітер, який продирався 

через шерстяну шубку та морозив тіло Туманного Кота, 
він стояв на одній з вершин Гімалаїв та думав, що йому 
робити. Поки над котом знущався Андрій Водан, Коле з 
компанією прибульців встигла знайти Бандрандоса та 
Дульжінею, а що було далі – невідомо. Доступу до 
інформаційного поля Всесвіту нема, тому приходиться 
гадати та користуватися тим, що залишилося. Симпоти, 
відправлені у всі сторони, довгий час блукали по 
Сонячній системі, поки Туманний Кіт мерз на вершині 
гори, але знайшли барберосів аж коло Ериди, найбільш 
віддаленої планети Сонячної системи.  

Заважало те, що темна енергія у цій точці 
Всесвіту закрутилася в циклон, який затягнув у Сонячну 
систему чорну матерію з галактики Маффей 2, що 
заважало коту витягнути інформацію з Бандрандоса чи 
Дульжінеї. Якщо вони втечуть далі, то Туманному Коту 
вже ніколи не доведеться керувати Всесвітом, а ті 
істоти, які керують ним через кота, можуть теж 
позбутися цієї можливості, а Всесвіт накриється мідним 
тазом. 

Роздуми кота перервав кумай, який знайшов 
пусте гніздо, куди Туманний Кіт поклав свої скрижалі, та 
обрав своїм місцем проживання. Кіт не лазив у гніздо, бо 
відправив туди симпоти, та знав, що крім яєць кумая там 
нічого немає, але гриф кружляв над ним у висоті. Видно, 
що кумай сприймав кота, як якусь дичину, бо кинувся на 
нього з висоти та хотів схопити за шкірки. Кіт, без 
церемоній придавив у сніг птаха, більшого за нього в 
десяток разів, та заліз йому в голову. Коли птах трохи 
змирився зі своєю долею та притих, то Туманний Кіт 
прочитав його пам’ять та дізнався, що Коле знайшла 
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скрижалі та розбудила барберосів, а потім Бандрандос, 
не побачивши Туманного Кота, розізлився та всю 
компанію прибульців згодував своїм амомедарам, які 
ждали над Землею свого господаря. 

Головне те, що Бандрандос не зробив 
інтронізацію Коле на Творця, то треба догнати 
барберосів та його стадо амомедарів та попросити його, 
щоб він зробив інтронізацію Туманного Кота. Це його 
остання інтронізація, бо інші вісім скрижалей він 
використав, а деякі з них загубив на Землі. В тому нема 
вини кота, бо такий непередбачуваний його Всесвіт, але 
після дев’ятої інтронізації коту доведеться передати 
управління Всесвітом комусь іншому, який теж отримає 
дев’ять скрижалей, а як цей інший буде керувати – то 
вже його справа. 

Недарма кіт роздав так багато дімензіальних 
сіточок, то буде з кого вибирати, а талановита Тьху із 
планети Тувара навчилася їх в’язати. Цілком можливо, 
що її можна ставити Творцем, бо, на відміну від Маргіни, 
її віддзеркалення більш врівноважене. Та про це потім, а 
тепер потрібно доганяти барберосів, то Туманний Кіт 
відпустив кумая і той ображено полетів у гніздо до своєї 
самиці.  

Туманний Кіт забрався на орбіту Землі та 
попрямував до Міжнародної космічної станції, від якої 
від'єднав герметичний експериментальний модуль ELM 
PS та став розганяти його до четвертої космічної 
швидкості, щоб потім забратися в модуль та трохи 
поспати, поки той дожене барберосів. 

Тільки на наступному витку навколо Землі 
астронавт NASA Крістофер Кессіді помітив, що на 
станції немає експериментального модуля ELM PS, але 
тому, що був новачком, то тільки через деякий час 
спитав у астронавта Ендрю Моргана, коли відчепили 
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модуль. Той відразу повідомив новину всьому екіпажу і 
всі стали шукати в космосі модуль, але нічого не 
знайшли. Ніхто не подумав, що його могли вкрасти. 

*** 

«Літали блискавки у небі, яке страшне, чорніше 
ночі, спустилося на древній Київ, торкаючись хрестів 
на церквах, немов хотіло утопити усе людське в 
жахливім горі. Ще грім гримів, немов сказився, бо хтось 
з богів на тому небі сердився на простолюдина, бо він 
пізнав про що не треба, про таїнство правління 
людом, що руйнувало суть про бога та скинула його 
єство до рівня черні. А так не можна, бо проценти, 
тоді не коштують ні центу, а той авторитет месії, 
що дарували гречкосії, як порох вітром рознесе ...  

І все! 
Отак, на березі Дніпра, сидів собі Єрмак Тимоха 

та думав думу про своїх богів, до слави пристрасті не 
маючи ні трохи. Його величність, бох мій, зе, щодня з 
екрана щось верзе, а відбиватись з двох боків від злих, 
паскудних язиків, то не дай бох, яка робота, бо й у 
тобі признають ідіота. Ще птаха Лео Герос, як на зло, 
у дзьобі плівку принесло та всім накаркало по світу, що 
в Україні всю еліту за гроші садять до гнізда, одна лиш 
мить – і ти «звізда»! А ще чорніше, що братуха, як 
гроші брав – розвісив вуха, та ще такого там балакав, 
шкодливий кіт би вже заплакав, бо шкоди тягне на 
мільйони, всі серуть зверху на закони, які придумали 
самі, отак дивись – і ти в тюрмі!  

«Бити чи не бити!?» — питання стало руба, 
Єрмак узяв лозину: товсту, криву та грубу. Рука не 
піднялася побити рідну душу: «Держися, Лео Герос! 
Тебе побити мушу!» Хай той підступний Герос 
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підставить свою сраку та скоштує законно мою 
хльостку ломаку! 

В камеру хтось постукав й Маргіна через сон 
почула: — Доброго дня, — вона розплющила очі та 
побачила у дверях камери Єрмака з ломакою.  

— Ця камера уже зайнята і я не Лео Герос, — 
сказала Маргіна, а Єрмак пояснив: — Я прийшов 
забрати свого кота. 

Маргіна обурилась, бо, що б там не зробив 
Щасливчик, маленького кота не слід бити та хотіла 
викинути Єрмака через вікно балкона, але так 
розгнівалась, що прокинулась».  

Виявилося, що вона дрімала на дивані. Маргіна 
встала, щоб умитися, бо від мішанини фантазії та 
дійсності в дурному сні аж у голові паморочилося. 
Маргіна почула, як її внучка Даша комусь бреше:  

— У нас немає кота! 
В цей час Щасливчик вийшов зі спальні та 

поперся до вхідних дверей, то Маргіна хотіла його 
схопити та не встигла.  

— Як же не має, коли він є, — сказав якийсь 
жіночий голос та звернувся до кота: — Щасливчик, ти 
чому втік з бусика? 

— Я злякався, — сказав Щасливчик, а жіночий 
голос відповів: — Можеш не боятися, бо я захищу тебе 
від будь-якої біди. 

— Його вже є кому захищати, — задзвенів голос 
Даші й Маргіна зрозуміла, що за Щасливчика буде 
битва. Вона вийшла в коридор та здивовано побачила 
Дашу, яка чомусь стояла у дверях, а на її носі стирчали 
окуляри, але на обличчі не було опесу 10 . На кроки 

                                                           
10  опес — малюнок на обличчі. 
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Маргіни обернулася друга дівчина в халаті, яка 
виявилася ще одною Дашею, але з опесом.  

«Драний Туманний Кіт! — подумала Маргіна та 
стала картати себе: — Навіщо я його рятувала? А тепер 
він зробив якусь реплікацію11 і Даш стало двоє!» 

— Я не Даша, а Олександра, — сказала Даша без 
опеса, наче читала її думки та спитала: — Про яку 
реплікацію ви кажете? 

— Те, що ви двоє – двійники! — відповіла Маргіна 
та зрозуміла, що нова Даша таки читає її думки. Даша та 
Олександра, як вона себе назвала, стали поряд перед 
дзеркалом та вирячились одна на одного.  

— Як це так може бути? — спитала Даша в 
Олександри, забувши про кота Щасливчика, який сидів 
на підлозі, чекаючи вирішення своєї долі. 

— У різних людей є двійники, можливо, що ти мій 
двійник, — сказала Олександра.  

— Чому це я двійник, а не ти? — сказала Даша. 
— Бо у тебе розмальоване обличчя, отже, я 

оригінал, а ти копія! — сказала Олександра. 
— А звідки у тебе дімензіальна сіточка? — 

спитала Маргіна. 
— Що це таке? — спитала Олександра. 
— Ти, навіть, не знаєш! — зраділа Даша та 

подякувала Маргіні за аргумент: — Спасибі, бабуся!  
— У тебе досить дивна бабуся, — розглядаючи 

Маргіну, сказала Олександра.  
— Чому дивна? — спитала Даша. 
— Занадто молода, як для тебе, — відповіла 

Олександра. 

                                                           
11  реплікація — зрушення матеріально-часового 
континууму. 
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— Даша, ти, що, роздвоїлась, — спитала Маріко, 
яка з’явилася зі спальні та ще позіхала, а потім критично 
додала: — Сніданок для тебе буду готувати, як на одну. 

— Для мене сніданку не потрібно, бо я забираю 
Щасливчика та іду, — сказала Олександра, та взяла 
кота на руки. 

— Якщо ти гість, то нікуди не підеш, поки не 
поснідаєш, та і Щасливчику треба поїсти на дорогу, — 
сказала Маріко, чим трохи розбавила грозову 
атмосферу між Дашею та Олександрою, бо відсунула її 
далі по часу. 

— Дякую, — чемно сказала Олександра, бо кота 
треба таки нагодувати, а тоді вона вийде надвір та 
полетить додому. 

— А хто твої тато та мама? — спитала Маргіна й 
Олександра розповіла про маму, яка працює хірургом у 
Дніпрі, а про тата сказала, що він зник. 

— Куди? — спитала Маргіна. 
— Не знаю, — чесно відповіла Олександра. 
— Саша, відкрий свою пам’ять, щоб я все 

прочитала про тебе, а я відкрию свою, — запропонувала 
Маргіна, а Олександра подумала, що ці дивні люди її 
зрозуміють, тому згодилася. Коли Олександра 
відкрилася, то всі встромили туди свої симпоти, від чого 
їй стало незатишно, тому вона закрилася. 

— Так! — рішуче сказала Маргіна: — Пастися 
будете у моїй голові, а Олександру не смійте чіпати.  

Те, що Олександра дізналася, її трохи 
приголомшило, але пояснювало її здібності, що не були 
особливими серед цих дивних людей.  

«Хто вони такі?» — подумала вона та відразу 
отримала відповідь: — Поздоровляю тебе, Даша! 
Олександра – твоя сестра, а я для вас бабуся! — 
сказала Маргіна після їх сеансу обміну інформацією. 
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— А я твоя тітка! — нагадала Маріко. 
— А я чий дядько? — спитав Тарас, з’являючись зі 

спальні, бо хотів сьогодні поспати та відпочити, тому 
скасував усі операції на сьогодні.  

— А я твоя рідна бабуся, — нагадала Морті, яка 
тихенько підійшла та слухала, про що йдеться. Вона 
виразно подивилася на Маргіну, бо та першою назвала 
себе бабусею. 

— Як так може бути? — спитала Олександра, яка 
не відчувала ніяких родинних зв’язків з цими людьми, 
окрім особливостей свого організму, який мав 
«дімензіальну сіточку», як вона дізналася із голови 
Маргіни. 

— Я так зрозуміла, що батько Даші, Вася, 
познайомився з вашою мамою, але його розшукала та 
вбила мама Даші, яка втекла на планету Аре. Васю 
врятували та він втратив частину пам’яті й забув про 
вашу маму. Крім того, він відразу після поранення на 
запрошення свого удаваного батька полетів на планету 
Аре та зустрів там маму Даші. Потім з’явилася Даша. 

З того, що розповіла Маргіна, Олександра 
зрозуміла, що Даша її сестра, а все інше здавалося 
якимось фантастичним романом. 

— Ти будеш жити у нас! — сказала Даша, а 
Олександра нагадала: — У мене є родина – бабуся в 
Крижополі та мама у Дніпрі. 

— Заберемо їх сюди, — вирішила Даша, навіть не 
питаючи згоди у Маріко, бо то їх квартира разом з 
Тарасом. 

— Бабуся нізащо не схоче полишати Крижопіль, а 
мама – Дніпро, — тверезо сказала Олександра, а Даша 
аж зайшлася та попросила: — Хоча б ти побудь трохи у 
нас, бо ти ж моя сестричка! 
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— Бабуся буде хвилюватися, то я мушу 
повернутися додому, — сказала Олександра. 

— Тоді я полечу з тобою! — вирішила Даша, хоча 
її ніхто не запрошував у той Крижопіль. 

— Полетіли, — сказала Олександра та взяла на 
руки кота, який потерся головою по її щоці та промовив: 
— Ти довго мене шукала. 

— Сідайте снідати, а вже потім літайте, — сказала 
Маріко, накриваючи стіл, то їй кинувся допомагати Іджі, 
який тільки прокинувся та здивовано дивився на одну та 
другу Дашу. 

Коли поснідали та нагодували кота, Олександра 
знову піднялася, подякувала за сніданок та сказала:  

— Спасибі, мені пора! 
— Полетіли! — погодилася Даша та теж 

піднялася, а Іджі додав: — Я теж з вами! 
— Тримати вас не будемо, але не забувайте, що 

ви – наша сім’я, — додала Маріко, поглядаючи на 
Олександру, яка хоч і схожа на Дашу, але більш 
поміркована, чим вона. 

— Я вас проведу, — сказала Морті та взяла свою 
косу, на яку здивовано подивилася Олександра, не 
розуміючи, чому це друга бабуся з нею ходить. На 
всякий випадок вона нагадала: — У нас все викошене! 

— Ця коса не для трави, — відповіла Морті, а 
Олександра не вдержалась та запитала: — А для чого? 

— Для людських голів, — відповіла дивна бабуся, 
чим трохи збентежила Олександру. 

— Ти не хочеш зробити екскурсію по Києву? — 
спитала Даша, коли вони вийшли надвір, на що 
Олександра сказала: — Я все про Київ знаю! 

— Звідки? — здивувалася Даша. 
— З ваших голів, — відповіла Олександра. 
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— Я, навіть, не відчула! — сказала Даша, а 
Олександра пояснила: — Треба робити так! 

Даша подивилася та здивувалася, бо ніхто з них, 
навіть бабуся Маргіна, яка живе більше тисячі років, не 
вміла так робити. 

— Геніально! — похвалила Даша та здивовано 
спитала: — Як ти здогадалася так зробити? 

— В коледжі Трініті я навчалася на фізичному 
факультеті, — відповіла Олександра та додала: — Я 
тебе всьому, що вивчила, навчу. 

— А я тебе навчу битися будь-якою зброєю! — 
пообіцяла Даша та сказала: — Полетіли! 

Вони, не ховаючись, злетіли в небо, бо із-за 
карантину на вулиці нікого не було, а Іджі, який мовчав, 
поки сестри розмовляли, полетів за ними. Позаду летіла 
Морті, схожа на відьму зі своєю косою. Політ 
продовжувався довго, десь години чотири, бо швидко 
летіти, то пошарпати весь одяг, а залучати себе в кулю 
сестри не хотіли. Та ще Щасливчик, який трохи поспав 
та прокинувся, після чого вже не хотів сидіти на руках, то 
довелося всім притиснутись та зробити зі своїх тіл 
плота, на якому Щасливчик бігав. Одного разу стрибнув 
та звалився вниз, то Даша та Олександра ледве 
впіймали кота, то стали тримати його на руках. Тому до 
будинку Олександри добралися після обіду. 

Олександра жила на вулиці Тетяни Марцин, 
майже навпроти школи, то опустилися прямо у садок 
біля цегляного будинку. Загавкав песик, якого 
Олександра заспокоїла: — Вовчик, свої! — то він з 
радістю закрутив хвостом, натягуючи ланцюг, бо хотів 
погратися та познайомитися з гостями. Морті з косою 
трохи налякала Вовчика, то він ще раз гавкнув, а тоді 
вже чекав, поки його погладять по голові, щоб стрибнути 
передніми лапами на груди та лизнути обличчя 
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господині. Те, що в Олександри на руках кіт, ще більше 
напружило Вовчика і він, навіть, ображено завив, бо не 
дали погратися з кошеням. 

З хати вийшла статна жінка похилого віку, бабуся 
Олександри, Валентина Степанівна, яка хотіла полаяти 
її за те, що без дозволу гайнула в Київ, бо дядько Петро 
вже доповів, але, побачивши стільки гостей, вирішила, 
що це зачекає. 

— Це Щасливчик, що мама передала! — сказала 
Олександра та дала кота бабусі. 

— Радий з вами познайомитись, — сказав 
Щасливчик. Всі засміялися, розряджаючи перше 
напруження при знайомстві, а бабуся Валя не дуже 
здивувалася та тільки підняла брови, бо вже мала клопіт 
з незвичним, виховуючи Олександру. 

— Я теж рада, — сказала Валентина Степанівна, 
та спитала: — Надіюся, шкоди ти не робитимеш? 

— Побачимо! — дипломатично сказав Щасливчик 
і всі знову засміялися, навіть, Валентина Степанівна. 

— Проходьте в хату, та пообідаємо, — сказала 
Валентина Степанівна, а Мотя чемно сказала: — 
Спасибі, ми не голодні. 

Валентина Степанівна бачила меч Даші, який 
висів у неї на поясі, але він її не так хвилював, як коса 
Морті. Тому вона зацікавлено спитала: — Вам коса не 
заважає? 

— Ні, — відповіла Морті, — я з нею все життя.  
Валентина Степанівна подумала, що гості, яких 

привела Олександра, своєю дивиною подібні внучці, 
тільки не розуміла звідки вони взялися. 

— Ми прилетіли з Києва, — чемно сказала Мотя, 
бо прочитала запитання та не вміла брехати. 

— Бабуся, познайомся, — сказала Олександра, 
бо забула рекомендувати своїх гостей, — це моя сестра 
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Даша, це моя бабуся Морті, а це..., — вона хотіла 
рекомендувати Іджі та сама не знала його статусу. 

— Це мій хлопець, Іджі, — сказала Даша, а 
Олександра додала: — Є ще одна бабуся Маргіна, тітка 
Маріко та дядько Тарас. 

Валентина Степанівна оглянула, бо не бачила 
останніх названих родичів Олександри, то вона 
пояснила: — Вони в Києві. 

— Давайте я вам поясню, — сказала Морті та 
порціями скинула інформацію у голову Валентина 
Степанівна. Вона присіла на лавочку коло ґанку та через 
хвилину сказала: — Добре те, що ти, Саша, така не 
одна, бо я боялася, що твої здібності, це щось погане ...  

Вона знову глянула на Морті та спитала, немов ця 
таємниця хвилювала її понад усе: — А навіщо вам коса? 

— Я стинаю нею голови людей! — сказала Морті, 
а Даша похвасталася своєю бабусею: — Вона в цьому 
неперевершена! 

Така звістка збентежила Валентину Степанівну, 
бо мати внучку з деякими особливостями, то одне, а 
родичі-вбивці поза зоною її толерантності. 

— Колись я виконувала на Землі роль Смерті, — 
знову пояснила Морті, бо не хотіла в її очах виглядати 
монстром, а Даша радісно додала: — А тепер ми з 
бабусею відрізали голови московітам на Донбасі! 

— Пішли все-таки обідати, — сказала Валентина 
Степанівна, бо чим більше вона дізнавалася про 
родичів, тим більше вони їй не подобались. «Подзвоню 
Люді, та розпитаю!» — подумала вона, бо головне, що 
Олександра дома. 

Борщ гостям сподобався, то сьорбали мовчки, а 
потім Олександра взяла кота Щасливця та повела Дашу 
з Морті у свою кімнату, а Іджі сказав, звертаючись до 
Валентини Степанівни:  
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— Ви дозволите полатати у вас двір та хату? 
— Латай, — сказала Валентина Степанівна, бо ще 

перебувала в деякій прострації від інформації про 
несподіваних гостей. Іджі вийшов, а Валентина 
Степанівна слухала, як щебетали Даша та Олександра, 
а Морті мовчала. «Думає, кого їй тут вбити!» — уявила 
Валентина Степанівна, бо мовчазна людина та ще й з 
косою будь-кого налякає. 

«Подзвоню Люді та про все розпитаю!» — 
подумала Валентина Степанівна, бо аж два дні не 
дзвонила дочці. Вона вийшла на вулицю і щось їй 
здалося не те. Вона глянула на хату – не її хата. 
Валентина Степанівна глянула на тин – не її тин. Навіть 
криниця у дворі стала на себе не схожа, бо виглядала, 
як в якійсь казці. Покрівля на хаті замість шиферу стала 
червоною черепицею, а дерев’яний тинок перетворився 
на цегляний паркан з красивими дубовими штахетинами 
в металевій оправі. Навіть лавочка стала дубовою з 
кованими ніжками.  

— Що ти зробив? — сказала Валентина 
Степанівна, бо до неї підійшов Іджі. 

— Не сподобалось? — засмутився Іджі, а 
Валентина Степанівна відповіла: — Ні, сподобалося, а 
що скажуть люди! 

— Думка людей вас не повинна хвилювати, — 
досить мудро, як на його вік, відповів їй Іджі: — Комусь із 
них сподобається, комусь ні. Хтось позаздрить, а хтось 
порадіє за вас. 

— Добре, — сказала Валентина Степанівна, — 
роби на свій смак. 

Вона сіла на нову лавочку та витягла телефон. 
Іджі відійшов, щоб не заважати розмові, а Валентина 
Степанівна подумала: «Чемний!» — та трохи змінила 
свою думку про нових родичів.  
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Люда довго не відповідала, то Валентина 
Степанівна подзвонила останній раз, та вже хотіла йти в 
хату, коли почула її голос: 

— Мамо, дзвони ввечері, бо я чисто випадково 
зайшла в кабінет після операції та побачила, що ти 
дзвониш. 

— Ні здрастуй, ні до побачення! Доброго дня, 
дочка! — наїжачилась Валентина Степанівна. 

— Вибач, мамо. Доброго дня. Що там у вас 
сталося. 

— Приїхали родичі Олександри, — сказала 
Валентина Степанівна та витримала паузу: — Сестра з 
нареченим та бабуся. 

— Яка сестра, яка бабуся? — не зрозуміла Люда. 
— То ти нічого не знаєш! — з докором сказала 

Валентина Степанівна та розповіла все, що знала. 
Коротко не вийшло, бо Люда про все перепитувала. 

— Я, мабуть, приїду, — сказала Люда, а 
Валентина Степанівна промовчала та зраділа, бо не 
часто дочку бачила. 

— То, таки, знайшовся батько Олександри? — 
після короткої паузи спитала Люда. 

— Так, — відповіла Валентина Степанівна, — він 
одружився з другою жінкою! 

— От підла скотиняка! — сказала Люда. 
— Тебе це тепер хвилює? — спитала Валентина 

Степанівна. 
— Ні! У мене є Ігор! — гаряче сказала Люда та, 

сміючись, додала: — Не хвилює, а зло бере! 
Вони знову помовчали, а потім Люда зацікавлено 

спитала: — Вона з цими родичами... щаслива? 
— Вони їй подобаються, бо вона і вони з одного 

гнізда, — відповіла правду Валентина Степанівна. 
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— Як би вона не випурхнула з нашого гнізда, — 
сказала Люда, на що Валентина Степанівна з сарказмом 
відповіла: — Бере приклад з тебе! 

— Мама! — обурилася Людмила та додала: — Я 
завтра приїду! 

*** 

«Кразо не розумів, що відбувається, бо світ, у 
якому віні жив, в одну мить змінився та став чужим. 
Зебіло, які забезпечували життя племені мокзі, в одну 
мить стали дивними та забралися в оболонку із красу, а 
ще забилися у кам’яні нетрі неприродної, правильної та 
гостро обрізаної форми, що підіймалися прямо з землі, 
наче гори, та мали дірки, закриті прозорим, але твердим 
матеріалом, який мокзі ніколи не знали. 

Спочатку Кразо вважав, що це землі амерів, але 
згодом зрозумів, що вони попали у зовсім інший світ, про 
який вони не мали ніякого уявлення. Око, яке пошкодив 
дивний зебіло в оболонці із красу, дотепер боліло і 
предмети, на які дивився Кразо, трохи розпливалися. Він 
зрозумів, що тутешні здоровенні зебіло зовсім не зебіло, 
а якесь плем’я, таке ж, як плем’я мокзі чи плем’я амерів.  

Понто, яка смерділа самцем амерів, казала, що 
треба повертатися на свою землю, бо буде лихо, та хто 
ж слухає самку, яку після походу виженуть із племені. 
Правда, вона сама втекла, можливо, що повернулася на 
землі мокзі, хоч там їй уже не місце. Ця смердючка, яка 
злигалася з якимось амером, тільки роздражнила стадо, 
бо інші самки теж хотіли злягатися, бо прийшов час, то 
Красо довелося прикласти немало зусиль, щоб 
поставити самок на місце. 

Місце вимушеного перебування, яке заросло 
кремезним високим мохом дивної форми та кольору 
амерів, Кразо обрав для того, щоб зібратися з думками 
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та трохи відпочити, а вже потім, мабуть, повертатися 
додому, як і казала ця смердючка Понто. Та ще, 
мабуть, дати можливість воїнам злигатися  з самками, 
бо час, дійсно, настав, а самки дуріють від природного 
потягу. Кразо оглянувся та вже хотів дати команду 
злигатися, коли побачив якогось зебіло, який тримав у 
руках дивний сірий предмет із красу. Короткий досвід 
спілкування з місцевими зебіло довів, що вони агресивні, 
тому Кразо ні на мить не вагався, а кинув у зебіло свій 
чіп, як його назвав розумник Метео. Зебіло упав і Кразо з 
погордою відзначив, що не втратив своєї вправності із-
за зору, пошкодженого раніше якимось агресивним 
зебіло та задоволено сказав:  

— Прийшов час злигатися, а тоді – додому, бо 
зебіло в амерів такі ж дурні, як і вони! 

Воїни зарикали від задоволення, а ще більше 
самки, бо чекати далі не стало сили. Вето підійшла до 
Кразо та стала тертися об нього, а він, накинувся на неї 
ззаду, очищаючи свій розум від нав’язливих думок та 
заповнюючи його звабливим бажанням та пристрастю.  

В цей час студентка КПІ Марина Сташевська 
йшла через парк «Кинь-Ґрусть» в сторону Мінського 
проспекту, бо хотіла провідати свою подругу, яка там 
жила. Вона зняла медичну маску з обличчя та 
милувалася природою, бо з цим карантином не дуже 
нагуляєшся. Сонячний ранок радував очі та наділяв 
душу надією на краще майбутнє. Марина присіла на 
зелену лавочку під високим деревом та подумала, що в 
такий ранок посидіти в тиші та подихати свіжим 
повітрям, то краще за всяку пілюлю. 

Раптом вона почула якийсь дивний вигук, наче 
хтось уколовся голкою, то встала та піднялася трохи 
вище дороги та заглянула за кущі. Те, що вона 
побачила, змусило її відразу почервоніти та вона хотіла 
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рвонути звідти від сорому. Попри її толерантне 
відношення до всіляких нетрадиційних секс-меншин, 
бачене не вписувалося в її моральні та етичні норми. 
Купка солдат цмокалися пиками та стрибали один на 
одного, як корови за бичками. Вона вже хотіла бігти світ 
за очі від цієї содомії, коли почула: 

— Лейтенант, чого ти мовчиш? 
Справа від неї, в кущах, лежав поліцейський з 

автоматом, голову якого заюшила кров, а коло нього в 
траві валявся телефон, який галасував чиїмось голосом:  

— Лейтенант, що трапилось? 
— Лейтенант лежить на землі, а купа озброєних 

солдатів творить хто знає що, — сказала Марина та 
додала, бо чула таке в кіно: — Викликайте спецпідрозділ 
та швидку. 

— Де ви знаходитесь? — спитав голос, а Марина 
відповіла: — В парку «Кинь-Ґрусть» у самому його 
центрі». 

*** 

Щоб не заважати Валентині Степанівні 
розмовляти з дочкою, Іджі зайшов у хату. Даша та 
Олександра щось жваво обговорювали, то він не став 
заходити в їх кімнату, а зупинився коло стіни з полицями 
книжок, які діставали аж до стелі. Іджі, від нудьги, почав 
перебирати книжки в бібліотеці,  Видно, що її збирали 
декілька поколінь, бо були як нові бестселери, так і 
старі, вже трохи пошарпані книжки. Іджі запустив 
симпоти в книжки та став їх завантажувати у свої 
гліфоми.  

Він вже перейшов на четвертий ряд полиць знизу, 
коли застряв посередині. Тоненька книжечка латинською 
мовою в дерев’яних палітурках, хоч вона була 
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інкунабула12, його не дуже зацікавила, окрім останньої 
сторінки, на якій хтось рукою написав текст. В тому, що 
цей текст написали рукою, теж не було чогось 
особливого, якби не пару слів «Туманний Кіт». 

Те, що там згадували якогось Туманного Кота, 
зупинило Іджі й він витягнув тоненьку книжку на білий 
світ. Це була, навіть, не книжечка, а зошит, в якому 
малося пару десятків листків. Дерев’яну обкладинку, 
напевне, додали трохи пізніше та написали зверху 
нерівним почерком: 

«Magistri Georgii Drohobich de Russia 
«Iudicium pronosticun anni 1483 currentis»»13 

Спочатку була посвята вищому Понтифіку, папі 
Сіксту IV та віршована передмова до Бога, в якій автор 
пояснює, що звертання до зірок, то божий промисел, бо 
тільки він причина всіх речей. Далі йшли листки 
астрологічних прогнозів у всіх сферах життя по країнах 
та їх володарях, а закінчувалось астрологічним 
прогнозом про вагітних жінок. А вже потім, коротко, про 
погоду на кожний місяць. Ці сторінки майже не цікавили 
Іджі, бо все це він прочитав симпотами, а на останній 
чистій сторінці був тексту польською мовою, написаний 
від руки:  

«Mój drogi bracie Stanisław! 
Piszę do ciebie w trudnym momencie, ponieważ 

jestem chory».14 Далі йшлося про таке: 

                                                           
12   інкунабула — книжка, памфлет або односторонній 
відтиск, друкований у Європі від початку книгодрукування та 
до 1 січня 1501 року. 
13  Магістр Юрій Дрогобич з Русі «Бачення прогнозу на 
1483 рік»(латина). Автор: Юрій Котермак з Дрогобича. 
14  Дорогий брат Станіслав! Я пишу тобі в важкий час, 
бо захворів...(польською 
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«Боюся, що ліки уже не допоможуть, то 
прийдеться віддати Богу душу на його розсуд. Маю 
тобі пояснити, що давав я присягу перед Богом 
зберігати «скрижаль», як він її називав, одного святого 
поважного пана, коли він останній раз завітав до мене, 
та знову пішов ходити по світах. Той пан називав себе 
Туманним Котом та мав схильність до чудесних 
перетворень, але не від нечистої сили, а завдяки вірі у 
Творця. Мій дім теж створений ним та подарований 
мені, бо бачив він мою скрутність та цінував мою 
пристрасть до науки. 

Тому передаю цю книжку тобі, а ти вже, як 
костел Святої Трійці у Кракові схилиться від стріли 
та він прийде до тебе, передаси її цьому поважному 
пану, бо для нього вона має якусь таємничу цінність. В 
тому, щоб його пізнати, в тебе не буде клопоту, бо 
він сам тебе пізнає та знайде. Прощавай мій брате, 
та коли будеш у церкві, то постав свічечку за мою 
душу. 

Твій Юрій Котермак 
Писано 1 фебруаріуса 1494 року у Краківі». 

 
Іджі перевернув сторінку, але на ній нічого не 

було, тільки на внутрішній стороні останньої обкладинки 
хтось намалював якісь дивні фігури у вигляді квадрату. 

В хату зайшла Валентина Степанівна й Іджі 
спитав: — Звідки у вас ця книжечка? 

— Ця книжечка дісталася моєму покійному 
чоловікові у спадок, — сказала Валентина Степанівна та 
запитала: — Чим вона вас зацікавила? 

— В ній згадується дуже цікаву особу, Туманного 
Кота, — сказав Іджі.  

— Ця «особа» така ж, як і ви? — спитала 
Валентина Степанівна. 
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— Краще сказати, що ця «особа» – бог, — 
відповів Іджі та догадався спитати: — Як прізвище 
вашого чоловіка? 

— Котермак, — відповіла Валентина Степанівна. 
— Напевне, він якийсь родич автора цієї 

книжечки, — сказав Іджі, показуючи дерев’яну 
обкладинку з магістром Georgii Drohobich. 

— Так, чоловік розказував, що автор цієї книжечки 
його якийсь родич, та я цьому не придавала уваги, — 
відповіла Валентина Степанівна. 

— Про яку книжечку ви розказуєте? — спитала 
Даша, з’являючись на порозі кімнати Олександри. 

— Саме цікаве в цій книжці –  квадрат із малюнків 
на палітурці, — сказала Олександра за плечем Даші, — 
бо дідусь хотів розшифрувати, що там написано та так і 
не зміг. 

— Це пов’язане з Туманним Котом, — сказав Іджі, 
а Даша запропонувала: — Треба спитати про це у кота. 

Вона кинула симпоту, розшукуючи Туманного 
Кота, але не знайшла його на Землі.  

— Його нема, кудись завіявся, — сказала Даша та 
зв’язалася з Маргіною: — Ти не знаєш, де Туманний Кіт? 

— Останній раз я подарувала йому дімензіальну 
сіточку, бо його хтось украв, — повідомила Маргіна та 
спитала: — А що у вас трапилося? 

— Нічого, ми знайшли книжечку в Олександри, де 
згадується Туманний Кіт, — відповіла Даша. 

— Я не здивуюся, що цю розвагу кіт сам придумав 
для вас, — відповіла Маргіна та спитала: — Допомога 
потрібна? 

— Ні, ми з Сашею розберемося, — відповіла 
Даша. 

— З ким це ти розмовляла? — трохи ревниво 
спитала Валентина Степанівна. 
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— З нашою бабусею, Маргіною, — відповіла 
Даша. Вона відкрила книжку та погортала сторінки, а на 
останній прочитала листа, де згадується «mglisty kot», а 
тоді побачила картину на дерев’яній обкладинці. 

 
— Що це за малюночки? — спитала Даша в 

Олександри: — Ти пробувала розгадати? 
 — Пробувала з дідусем та нам не вдалося, — 

сказала Олександра та додала: — Невідомо, якою 
мовою це зашифровано! 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

91 

— Може польською чи латиною, — сказала Даша, 
а Іджі додав: — З тексту невідомо, хто малював ці 
картинки. Якщо Туманний Кіт, то йому відома будь-яка 
мова у Всесвіті. 

Морті, яка мовчки спостерігала за їхніми 
балачками, додала: — Я добре пам’ятаю цього 
добродія, бо він перед смертю просив мене знайти 
якогось Туманного Кота, — на німі запитання своїх 
родичів Мотя чесно відповіла: — Я тоді не знала про 
Туманного Кота та думала, що у цього пана поїхали 
клепки в голові, тому швиденько забрала його душу у 
Рай. 

— Це теж є добра новина, бо коли б ти знайшла 
кота, то ми б не мали такого цікавого розслідування, — 
сказав Іджі. 

— Ти вважаєш, що кіт спеціально підсунув нам цю 
історію? — спитала Даша. 

— Я вважаю, що Маргіна права, бо вона знає 
цього кота майже тисячу років, — посміхнувся Іджі та 
додав: — До речі, бути улюбленцем кота не така вже й 
погана справа. 

— Ти теж його улюбленець? — єхидно спитала 
Даша на що Іджі відповів: — Я точно знаю, що ви з 
Олександрою йому любі. 

— Його цяцьки, — єхидно кинула Морті. 
— Мотя, ти ще скажи, що ми його любі мишки! — 

сміючись, образилася Даша, а Валентина Степанівна 
спитала: — Ви бабусю називаєте на ім’я? 

— Я ж її люблю, — сказала Даша, а Морті аж 
зашарілася. 

— Тоді й мене називайте на ім’я, — сказала 
Валентина Степанівна. 
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— Добре, Валя! — сказала Даша, а Валентина 
Степанівна трохи знітилася, бо бажала, щоб 
Олександра теж так її називала. 

*** 

«Ракета, що мчала на них, слава богу упала десь 
внизу і звідти, з туману, піднявся гриб, а майор Хромов 
чекав, коли ударна хвиля знесе їх з гори, якщо раніше 
не спалить яскравою плазмою вибуху. Ні того, ні другого 
не сталося, бо гриб виявився із пилюки, але землю 
трусонуло добре, то всі попадали.  

«Це метеорити!» — догадався майор, хоча нічого 
не чув про якийсь метеоритний потік, що мав би зустріти 
Землю в майбутньому. «Можливо, що ми не на Землі?!» 
— майнула дика думка, але Хромов її відразу відкинув, 
бо так можна зійти з глузду. «Треба спуститися вниз, бо 
тут, на горі, нема де сховатися!» — подумав майор та 
дав команду спускатися. Поки вони йшли, метеорити 
закінчилися, неначе хтось спеціально кинув жменю, щоб 
їх налякати. Вже настала ніч, коли вони спустилися 
трохи нижче та довго бігли у непроглядній темноті, поки 
не потрапили у зарослі дерев. 

— Привал до ранку, розставити вартових, — 
сказав майор та й сам притулився до стовбура дерева. 
Був уже пізній ранок, коли його розбудив лейтенант 
Комар та сказав: — Захопили полонених, — але якось 
дивно подивився на Хромова. 

Полонені, які стояли купкою під дулами автоматів, 
виявилися, дійсно, досить дивними, то майор спочатку 
вирішив, що у нього щось з зором – якісь дивні жінки з 
одним оком посередині лоба та з досить диким обличчя. 
Знову з’явилася думка, що вони на іншій планеті, але 
Хромов відігнав її, шукаючи адекватну відповідь. «Це 
укропи експерименти роблять над людьми!» — вирішив 
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майор, роздивляючись голих циклопів. Попри страшні 
морди дівиць, тіла циклопів виглядали гармонійно та 
привабливо. На землі лежав ще один зв’язаний чоловік, 
теж з циклопів, який під поглядом Хромова, загрозливо 
загарчав, показуючи великі ікла. Майор повернувся до 
лейтенанта та спитав: — Де ти їх узяв? 

— Оці валялися в ямі, видно ховалися від ракет, а 
цей, — лейтенант показав на полоненого, що лежав, — 
кинувся на нас, то його довбонули по голові та зв’язали, 
— відповів Комар. «Якийсь абсурд, а не воєнна 
операція!» — подумав майор, бо за все своє бурхливе 
воєнне життя такого з ним не траплялося. 

— Що будемо робити з аборигенками? — спитав 
лейтенант Комар. 

— Наші діди що робили з німкенями у сорок 
п’ятому році? — єхидно спитав майор Хромов та 
глузливо подивився на лейтенанта. 

— Що? — не зрозумів лейтенант Комар. Майор, 
сміючись, нашептав йому на вухо, а Комар почервонів 
та спитав: — То сказати про це бійцям? 

Хромов кивнув, бо збирався посміятися над 
лейтенантом, але команда майора сподобалась бійцям і 
вони хутко розібрали однооких аборигенок, які 
здивовано белькотіли: — Зебіло! Зебіло! 

До лейтенанта Птічкіна підбіг боєць та, 
червоніючи, спитав: — Що робити, не дає, пручається? 

— Дай по морді! — сказав лейтенант та піймав 
собі зовсім молоду «німкеню» на яку заскочив ззаду. 
Оргія, яка почалася, закінчилася досить несподівано, бо 
майор, який передумав сміятися та теж прилаштувався 
до аборигенки ззаду, щоб не милуватися її одноокою 
пикою, раптом побачив, що оточений укропськими 
військовими. Вони недвозначно наставили на них 
автомати та, напевно, чекали, коли московські гості 
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закінчать інтимні стосунки. Роздивившись, Хромов 
зрозумів, що супротивники, навіть, не військові, а 
поліція, озброєна автоматами. 

Майор зліз з аборигенки, яка, досить несподівано, 
стала рядовим Іваном Карпухіним, який теж очуняв, 
червонів та ошелешено підтягував штани, щоб сховати 
свою сраку. Хромов зрозумів, що він та його команда 
отруєна якоюсь гидотою, яка спотворює реальність, 
тому потребує медичної допомоги. «Це дніпровська 
вода, яку ми всі пили! — догадався майор, дивуючись 
лицемірству та підлості укропів: — Це ж треба, весь 
Дніпро отруїли, щоб нас піймати! Чи, може, готували 
диверсію та хотіли пустити цю воду в Крим?»  

— Майор, руки підійми! — сказав якийсь 
поліцейський, перериваючи роздуми майора, та звично 
навів на Хромова автомат. Майор зрозумів, що той, 
найменше, воював на Донбасі, то вистрелить без 
вагань, тому підняв руки, як і всі його підлеглі.  

Марина Сташевська перев’язувала голову 
лейтенанту Сидоренко, який отримав струс мозку, але 
був живий та здоровий. 

— Як вас звати, моя рятівниця? — з посмішкою 
спитав лейтенант і вона відповіла: — Марина. 

— А мене звати Віктор, — відповів Сидоренко та 
додав: — Я вас відвезу туди, куди ви йшли, надіюсь не 
до вашого хлопця, бо я його відразу заарештую! 

Марина щиро засміялася, бо хлопця не мала, а 
поранений поліцейський їй сподобався, то сказала: — Я 
йду до подруги, а вам варто полежати в ліжку, бо ви 
поранений. 

— Хіба тільки разом з вами, — пожартував 
лейтенант та невдало, бо Марина сказала: — Мені, 
після баченого сьогодні, про ліжко краще не згадувати. 

*** 
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Міністр внутрішніх справ А. Б. Ваков, як завжди з 
ранку, звично розкрив теку з доповіддю про події за 
минулу добу та  прочитав: «Біля парку «Кинь-Ґрусть» в 
Подільському районі лейтенантом Сидоренко 
виявлено...» 

«Це ж уже було, вони, що там, показилися у 
Подільському райвідділі поліції?» — здивовано подумав 
міністр, та хотів уже закрити теку та дзвонити капітану 
Миколаєнко, коли погляд вихопив фразу «московських 
диверсантів», то знову перечитав повідомлення: 

«Біля парку «Кинь-Ґрусть» в Подільському районі 
лейтенантом Сидоренко виявлено озброєну групу 
московських диверсантів, які, під виглядом прибульців, 
проникли в Україну через Чорнобильську Зону та 
задумували низку диверсій у Києві на важливих 
інфраструктурних об’єктах. Силами райвідділу поліції 
та спецпідрозділу диверсанти захоплені в полон. 

Лікар, який їх оглядав, заявив, що у всіх 
диверсантів біфуркація особистості». 

Звістка порадувала міністра, бо за таке самому 
можна отримати якийсь орден, тільки не зовсім зрозумів, 
що в них за «біфуркація». Він хутко набрав номер 
капітана Миколаєнка та відразу наказав: 

— Павло Юрійович, про диверсантів нікому ні 
слова, я сам доповім президенту, а на лейтенанта 
Сидоренка готуй подання на іменну вогнепальну зброю. 
Тобі буде медаль «За бездоганну службу». 

— Може, мені, «іменну вогнепальну зброю»? — 
спитав капітан та міністр відповів: — Іменною я тебе 
відмічу потім, а тепер роби те, що я тобі наказав! 

Перед тим, як вимкнути телефон, міністр спитав: 
— Павло Юрійович, ця «біфуркація» не заразна? 

А то весь персонал на карантин доведеться відправити! 
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— Вживемо всі заходи, товариш міністр! — 
відповів капітан Миколаєнко, бо не знав, про що 
йдеться. Коли міністр поклав трубку, він подзвонив 
заступнику та спитав: — Соловей, що ти там знову 
написав? Наш колектив заразився «біфуркацією»?  

Соловей, якого застали за сніданком, проковтнув, 
що відкусив, та доповів: — Я передав те, що написав 
лейтенант Сидоренко! 

— Розберися з цією «біфуркацією», бо якщо 
виникне епідемія, то міністр розстріляє Сидоренко з його 
нагородного пістолета! 

Соловей доїв бутерброд та набрав лейтенанта 
Сидоренко: — Вітя, від кого ти підхопив «біфуркацію»? 
Якщо хоч хто з відділку отримає від тебе цю заразу, то 
міністр особисто тебе розстріляє.  

— Біфуркація – це роздвоєння особистості, — 
відповів лейтенант Сидоренко та додав: — Так написала 
лікар, яка оглядала диверсантів. 

— Ну, дивись, я тобі все сказав! — відповів 
Соловей та продовжив сніданок, а Сидоренко теж 
набрав номер та сказав: — Мариночка, я вільний, може 
до тебе підскочу? У мене обмаль часу, бо міністр хоче 
мене розстріляти. 

Марина, яка сміялася в телефон, коротко 
відповіла: — Приїжджай 

*** 

Сталін спав тільки вдень, бо ніччю спати не 
вдалось ні разу: бридкий розстріляний Плутін, який вже 
пішов зеленими плямами та смердів навіть через закриті 
пластикові вікна, як на роботу, з’являвся перед вікном 
спальні Сталіна та тупо дивився на нього, невидимий 
для всіх інших людей, та нагадував про неминучу 
смерть. Не те щоб Сталін боявся покійників чи смерті, 
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бо вже один раз був похований, але знати, що хтось не 
відчуває його сили та робить все наперекір, бісило 
генералісимуса, то він, для заспокоєння душі, когось 
розстрілював та отримував психічну рівновагу.  

— Як там у нас діла в Молдавії, — спитав Сталін 
уже перед ранком, коли він починав трохи дрімати, і 
генерал Герасімов доповів: — Президент Долдон, у 
зв’язку з заколотом радикалів, яких ми туди послали, 
покликав нас захистити демократію і наші війська 
зайняли всю Молдавію. Вже готові загони, які підуть на 
Чернівці, Хмельницький, Вінницю, Умань, Первомайськ, 
Миколаїв та Одесу. Відьмачук та його люди готують 
звернення до нації. Президенту Зелененько скажуть, що 
на нього готують замах націоналісти, і під цим приводом 
вивезуть в Харків, де Геннадій Кернет та брати Попкіни 
підготують його заяву по телебаченню про відставку у 
зв’язку з неможливість здійснювати свої повноваження. 
Дмитро Кізяк тепер знаходиться в Києві та готує загони 
захисту демократії. Такі ж загони захисту демократії 
готують в Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Дніпрі, 
Маріуполі, Полтаві та Харкові, а Суми, Чернігів та 
Шостку захоплять наші війська.  

— А якщо патріоти України зламають наш план? 
— спитав Сталін, і генерал Герасімов відповів: — Чим 
більше вони будуть виступати, тим краще для нас, бо 
вони будуть купкою, то їх легше знищити. 

— Добре, — сказав Сталін та нагадав: — Не 
забудьте, коли вся Україна буде наша, то половину 
населення, особливо західну частину країни, треба 
негайно вивезти в Сибір, бо там скоро, крім китайців, 
нікого не буде. А на звільнені території перевезіть комі 
та удмуртів, хай погріють кісточки.. 

Генерал кивнув, а Сталін спитав у чергового 
офіцера: — Де тепер президент Лукошенко? 
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— Садить картоплю, — відповів офіцер. 
Сталін, перед денним сном, вирішив прогулятися  

та сказав Колі Лукошенко: — Веди мене до батька! 
Лукошенко, правда, махав лопатою, а дві дівки, 

сміючись, підкидали в ямки картоплю на посадку. 
— Це цією лопатою ти відкопував Плутіна? — 

спитав Сталін та взяв лопату, яку тримав Лукошенко. 
«Тепер тут і прикопає!» — подумав Лукошенко та гаряче 
сказав: — Покійники повинні лежати в землі, а не 
шастати, як зайці по лісу. Сьогодні – полковник, а завтра 
– покійник! 

— Це ти про мене таке кажеш? — загрозливо 
спитав Сталін. 

— Боже спаси, Йосип Віссаріонович, — мало не 
крикнув Лукошенко, — це білоруські приказки. Я тепер 
книжку принесу, де це написано!  

Сталін віддав лопату та сказав Колі:  
— Пішли, подрімаємо.  
Коля пішов за Сталіним, а коли той ліг, не 

роздягаючись, на ліжко, то хотів стягнути з нього чоботи, 
але вождь світового пролетаріату дриґнув ногою мало 
не в лице Колі, та махнув рукою: — Залиш! 

Сталін закрив очі, але сон якось не йшов, то він 
знову їх розплющив. Сталін глянув чогось на двері та 
здивовано побачив, як вони відкрилися та до кімнати 
зайшла Надія Аллілуєва. 

— Татька, люба! Як я радий тебе бачити! Ти теж 
жива, як я? Я сховаю всю зброю, яку знайду в цього 
дому, щоб ти не посміла навіть подумати стрілятися, — 
сказав Сталін, піднімаючись з ліжка, та притиснув свою 
дружину до грудей: — Ніколи не смій мене ревнувати до 
будь-кого. 

Сталін смачно поцілував Надію та відчув, як її 
губи чогось опинилися у нього в роті. Відчуваючи якийсь 
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негаразд, він глянув на неї та відсахнувся, бо побачив 
на зеленому обличчі дірку, через яку виглядав оголений 
череп та вишкірені зуби.  

— Поцілуй мене, — сказала Надія та потягнулася 
до Сталіна зубами, який виплюнув смердючі мертві губи 
та зрозумів, що цілував не дружину, а мертвого Плутіна. 

— Не треба! Не треба! Я вже цілований! — 
репетував та тікав Сталін, а коли спустився на перший 
поверх, то вискочив на двір та побіг, озираючись, бо 
зелений трухлявий Плутін гнався за ним.  

Лукошенко, який досадив картоплю та вже 
збирався з дівчатами йти в баню, щоб відсвяткувати 
дану подію, раптом побачив Сталіна, який боком біг по 
доріжці, оглядався та раз за разом кричав:  

— Не треба, не треба, я вже цілований. 
Розуміючи, що за все, що сталося зі Сталіним у 

його садибі, доведеться відповідати йому, Лукошенко, то 
він побіг навперейми, щоб зупинити генералісимуса та 
допомогти, в разі потреби. Коли він схопив Сталіна у 
міцні обійми, бо той явно був поза межею розуму, то 
почув від нього дивне лопотіння: — Не цілуй мене 
Лукошенко, бо від тебе тхне могилою! 

Сталін подумав, що Лукошенко тримає його, щоб 
здати огидному Плутіну, тому забився в його руках, але 
що може зробити карлик супротив дебелого дядька. 
«Щоб ти вже зовсім здох навіки!» — подумав Лукошенко, 
не звертаючи уваги на те, що Сталін читає чужі думки. 
Він потягнув Сталіна у його кімнату і той вже не 
пручався, а тихо скиглив. Лукошенко поклав Сталіна на 
ліжко, а той схопив його за руку та не відпускав, але 
потім заснув, хоча зрідка підкидав вгору руки та бебекав. 

— Не бебекай! — строго наказав Лукошенко та 
сунув Сталіну пальця в рот, до якого той присмоктався, 
наче до материної цицьки. Сталін заснув, а Лукошенко, 
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щоб не сидіти коло нього, витягнув з кишені морквину, 
яку він хотів віднести своєму жеребцю та забув, і сунув її 
в рот Сталіну замість свого пальця.  

*** 

Хома ібн Алі аль-Авель затягнув труп Плутіна на 
горище будинку Лукошенко та поклав його біля 
вентиляційної решітки, щоб не так нестерпно смерділо, 
а ще подумав, що даний атрибут впливу на Сталіна 
треба знову закопати в могилу. Своє завдання – довести 
Сталіна до нервового зриву, труп Плутіна уже зробив, 
залишилося зняти зі Сталіна дімензіальну сіточку і тоді 
столітній тиран дуже швидко здохне своєю смертю.  

Варто нагадати читачам, що це за такий добродій, 
Хома, та як він з’явився на цей світ. Все почалося з 
бездушного та безстрашного асасина Хасана ібн Алі 
аль-Каїна, який вподовж восьмисот років тільки те й 
робив, що вбивав, але жив довго, бо мав дімензіальний 
ланцюжок на шиї, який робив його безсмертним. Цей 
ланцюжок тримав на собі Рубін Милосердя – 
дімензіальний артефакт, який послав на Землю 
Творець, щоб укріпити на ній Сили Світла. За цим 
артефактом стали полювати темні сили на чолі з 
Сатанаілом та асасин Хасан ібн Алі аль-Каїн, який 
колись у бою зірвав з шиї маршала ордену госпітальєрів 
Матьє де Клермона дімензіальний ланцюжок, але 
маршал встиг підхопити Рубін Милосердя. 

В нинішній час Хасан ібн Алі аль-Каїн загрався з 
Туманним Котом, який забрав його душу та вкинув її в 
жабу, а в пустій дімензіальній оболонці зародилася нова 
душа, яка стала називати себе Хомою ібн Алі аль-
Авелем. Що дивно, Хома став повним антиподом 
Хасана, бо якщо Хасан – це абсолютне Зло, то Хома – 
абсолютне Добро. Послідовники «Слов’янського союзу 
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Антихриста» вкрали в Іджі, прибульця з планети Аре, 
його дімензіальну сіточку, та, завдяки їй, оживили труп 
Сталіна, який зберігався в формаліні під Московським 
університетом. Хома, який брав участь у цих подіях, 
зрозумів, що його місія на Землі – підтримка Добра, тому 
вирішив знищити Сталіна, який хотів знову, завдяки 
війні, відновити СССР та вплив на світову політику.  

Хома, з допомогою дімензіальної сіточки, таки 
навчився закриватися, що його ніхто не відчував, тому 
міг безкарно тягати труп Плутіна по садибі Лукошенка і 
лякати Сталіна та доводити його до нервового сказу. 
Іншого способу відвернути увагу Сталіна та зняти з 
нього дімензіальну сіточку не знайшлося, бо 
генералісимус сторожкий, як звір, та завжди тримав 
дистанцію. Навіть коли засипав! Хома підсовував йому 
мертвого Плутіна, а сам тягнувся рукою до вуха Сталіна, 
але той інстинктивно схоплювався та верещав від 
страху. 

«Треба його отруїти!» — подумав Хома, хоча цей 
намір зовсім не вписувався в концепцію Добра, але він 
уже давно зрозумів, що добро має бути з міцними 
кулаками. Отруїти Сталіна теж проблема, бо його страви 
завжди куштує хтось з людей Лукошенка чи він сам під 
наглядом генералісимуса. Треба вибрати те, що Сталін 
споживає без перевірки й Хома виліз на травневе сонце 
та сів на коник даху, щоб зігрітися та подумати. 

В цей час Лукошенко лаяв Колю за те, що той 
кинув Сталіна в спальні, а сам подався заглянути в 
Інтернет та послухати згубну для вуха білоруса 
європейську музику. 

— Та він уже спав! — виправдовувався Коля та 
додав: — Я сам мало не заснув! 

— Міг там подрімати, а то для цього сатрапа 
розстріляти людину, що свою люльку викурити! Для 
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нього людина, то муха, вб’є та не перехреститься! — 
лаявся Лукошенко, а Хома, який чув його слова, раптом 
встав та задоволено ляснув долонями. 

Лукошенко, який почув ляскіт, підняв голову та 
побачив силует людини на даху, бо в очі било сонце.  

— Плутін! Зараза, вже й вдень ввижається! — та 
перехрестив антихриста, який злякався божого 
знамення та зник. Коля глянув туди, куди дивився 
батько, та заспокійливо сказав: 

— Тату! Ти надто близько все сприймаєш до 
серця, тому тобі, як і Сталіну, теж ввижається Плутін. 
Може ти підеш у відставку та я покерую державою?  

— У тебе молоко на губах не обсохло, щоб 
керувати такою державою, як Білорусь! — гнівно сказав 
Лукошенко та додав: — Вчись, поки я живий! 

Ворона, яка сиділа на дереві, каркнула, наче 

схвалювала його слова». 
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Реплікація четверта. Тітка Ярина  

Під тиском вихору чорної енергії, хвіст чорної 
матерії від галактики Маффей 2 покинув Сонячну 
систему, хоча пилове оточення все ще залишалося у 
сфері впливу. Проте, радіти не мало сенсу, бо прогноз 
на найближчий час був невтішний: другий хвіст спіралі 
галактики Маффей 2 з чорної матерії невблаганно 
наближався до Чумацького Шляху обіцяючи новий виток 
інформаційного впливу. 

Другим фактором, який мав не менший вплив, 
слід відзначити те, що Творець випав з часового 
континууму та не тільки на цю мить, а на весь час 
існування Всесвіту. Попри те, що Всесвіт побудований 
на зразок perpetuum mobile, вічного двигуна, було не 
зайвим робити корекцію деструктивної інтерференції 
обертання, щоб прибрати інтермодуляцію в гармонійній 
роботі Всесвіту. Тому поява якихось спонтанних пікових 
режимів в галактиці Чумацький Шлях можлива в будь-
який момент часу. 

*** 

Тітка Ярина вийшла у двір та глянула на небо, 
яке затягнулося хмарами та не обіцяло нічого, крім 
дощу. Вчора теж був дощ, то добре що трохи змив запах 
горілого, який принесло з чорнобильської зони. Вона 
подивилася на городину, що стала вигулькувати з землі 
та затрималася погляд на часнику в кінці городу, бо 
щось він дуже файно розрісся.  

Коли вона підійшла до грядки, то мало не 
отетеріла – в землю хтось натикав маленьких 
простоволосих гномиків, які, побачивши тітку Ярину, 
голосно защебетали своїми маленькими писками:  

— Зе-зе-зе-зе! 
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— Хто ж вас, маленьких, викинув! — сплеснула 
руками тітка Ярина, аж потім, раптом, догадалася – то 
Сатана посадив у неї на городі невинні душі ангелів, 
щоб потім їх з’їсти. «Не дістанеться тобі, Іроду, нічого!» 
— пообіцяла тітка Ярина, взяла кошик, в якому святила 
паску, та стала висмикувати гномиків з землі. Гномики, 
наче зраділи, та знову почали зезекати. «Може хтось 
збирає душі прихильників нашого президента та садить 
на моєму городі, — подумала тітка Ярина, тільки не 
могла зрозуміти чи то Сатана сприяє президенту, чи, 
навпаки, краде добрі душі прихильників президента та 
полонить їх у землі. Хай там що, але вона зібрала в 
кошик всіх гномиків та понесла їх у хату.  

«Чим же вас годувати?» — подумала тітка Ярина 
та налила в тарілку молока, а гномиків витягла з кошика. 
Маленькі гномики знову зазекали та стали навколо 
тарілки, встромили свої писки в молоко та голосно 
сьорбали. Скоро тарілка стала пуста, то тітка Ярина 
хотіла налити ще, але побачила, що гномики 
набундючились та позакривали свої оченята, видно 
захотіли спати. Вона віднесла їх на своє ліжко та 
прикрила простирадлом, щоб їм було тепліше, а вже 
тоді подумала чи ті гномики ходять до вітру по 
маленькому чи великому, бо можуть обісцяти ліжко, як 
шкідливий кіт. Вона взяла одного гномика, який, навіть, 
не відкрив очей, та стала роздивлятися його з усіх 
сторін. Крім писку, ні одної дірочки не було, хіба тільки їх 
срачки трохи роздулися, наче все молоко пішло туди. 
Вона поклала гномика на місце та побачила, як до ліжка 
підбіг кіт Мурик та блиснув очима на гномиків, яких 
пильнував на відстані, але не підходив близько. 

— Тільки спробуй їх торкнутися! — пригрозила 
тітка Ярина і кіт скочив під ліжко. Вона пішла поратися 
до корови Масі: дати їй сіна та вишкребти гній, а вже 
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потім, бо час повертав на другу годину, її подоїти. Коли 
вона через півтори години прийшла в хату та кинула око 
на ліжко, то побачила, що гномики ще спали, сопучи 
писком. Вона підняла простирадло та полічила гномиків.  

Одного не вистачало!  
Тітка Ярина заглянула під ліжко та побачила у 

темряві, як кіт блиснув очима та зашипів. У своїй пащеці 
він щось тримав, видно гномика. Тітка Ярина взяла 
кочергу і кіт, як куля, вискочив з під ліжка та заскочив на 
лежанку над піччю, де і попався. Тітка Ярина схопила 
його за шкірку та побачила в зубах кота гномика у якого 
кіт відкусив добрий шматок сраки. Вона видерла гномика 
з пащі кота та замахнулася на нього кочергою, то він 
шаснув у кватирку та втік на вулицю. 

«Здохне, бідненький!» — пожаліла тітка Ярина та 
знову подивилася на рану, яка дивним чином уже 
затягнулася, тільки срачка стала менша. Що дивно, 
гномик навіть не відкрив очі, а сопів писком та спав, то 
вона поклала його до інших й він поліз усередину купи. 

Коли гномики прокинулися, то тітка Ярина знову 
налила їм молока у більшу миску, а другу налила коту 
Мурику, який, зараза, підійшов до тарілочки, понюхав, 
скривив морду та пішов до миски з гномиками, які 
завзято сьорбали молоко. Він став обнюхувати гномиків 
та облизуватись, то тітка Ярина схопила віника та 
вперіщила його по спину, а Мурик став огризатися та 
махати розчепіреною лапою. 

— Ти, що, сказився? — обурилася тітка Ярина, бо 
кіт і раніше хрумкав курчат, а гномик йому, мабуть, 
сподобався. Вона, таки, вигнала його надвір, думаючи, 
що з ним робити, бо він же не утихомириться, поки не 
з’їсть всіх гномиків. Вона закрила кватирку, щоб кіт не 
вскочив, та винесла його молоко надвір, як стане 
голодним, то з’їсть.  
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В кінці городу вона побачила Сатану. 
Він нюхав грядки з часником, а потім підняв очі на 

неї. Вона хутко зайшла в хату та схопила кочергу, а 
потім вийшла та стала перед дверима, бо Сатана в хату 
зайде тільки через її труп. Сатана підійшов ближче та 
вилупився на неї одним оком та сказав: 

— Зебіло?  
Вона нічого не зрозуміла, а Сатана знову 

настирно запитав: — Зебіло? 
Тітка Ярина допетрала, що так звуть гномиків, але 

не збиралася їх видавати, тому грізно підняла кочергу та 
крикнула: — Вони мої та ти, проклятий Богом, їх не 
дістанеш! 

Сатана довго дивився на неї, мабуть, шукав на 
обличчі сліди страху, а потім раптом кинувся вбік. Тітка 
Ярина виглянула за хату та побачила, як до лісу 
стрибками біжить кіт Мурик, а за ним Сатана.  

«Пропав котик!» — бідкалася тітка Ярина, бо, 
попри його шкоду, любила свого кота. Вони пропали 
десь у лісі, а тітка Ярина зайшла в хату та побачила, що 
зебіло, як їх звав Сатана, притулилися один до одного 
та сплять. «Ніякі вони не зебіло, а гномики!» — вирішила 
тітка Ярина та нагадала собі не забути, та назвати всіх 
гномиків іменами. 

Ввечері, після дійки корови, приперся кіт Мурик, 
який вижлуктив миску молока, яку вона поставила на 
обід, та жалібно просив ще, то тітка Ярина зжалилася, 
та витягла з комори гусячу ковбаску, яку Мурик зжер за 
хвилину. Коли вона відкрила двері в хату, то кіт швидше 
кулі блиснув на піч та не думав звідти злазити, хоча тітка 
Ярина хотіла вигнати його на вулицю. 

— Якщо хоч понюхаєш гномика, вижену з хати! — 
пообіцяла тітка Ярина, а кіт перелякано зрозумів, що 
гномиків краще не чіпати, бо буде кара у вигляді Сатани, 
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та відразу заснув, скрутившись калачиком. Кілька разів 
серед ночі він прокидався, підстрибуючи на печі аж до 
стелі, то тітка Ярина підходила та гладила його, а тоді 
вже стомилася його заспокоювати та взяла до свого 
ліжка. Кіт ліг, а в його шерсть встромили свої писки 
гномики та так спали до ранку. 

На ранок тітка Ярина зайшла в сарай доїти корову 
та ужахнулася – у сараї все було перевернуто, а корови 
не було. Тільки сліди крові на залишках сіна та шматок 
обірваного цепу навколо стовпа.  

«Чим же я буду годувати своїх гномиків?» — 
подумала тітка Ярина та зрозуміла, що до завтра її 
з’їдять саму разом з котом та гномиками. Тому зібрала 
гномиків у кошик, куди посадила й кота, та вже хотіла 
йти до зупинки автобуса, щоб поїхати до своєї сестри 
Наталі у Київ, яка живе у своїй хаті в середині житлового 
масиву на Позняках та тримає кіз, свиней, кролів, гусей 
та індиків. «І моїм гномикам знайдеться там місце», — 
подумала тітка Ярина, виходячи з хати. Вона вже 
закрила двері та кинула погляд на сарай, від якого 
тягнувся кривавий слід у ліс. Тітка Ярина згадала свою 
корову Масю, та так розсердилась, що аж пустила 
сльозу від жалю, а потім рішуче взяла лопату біля ґанку 
та наказала коту Мурику: — Сиди тут та вартуй гномиків, 
а я піду та віддячу Сатані за Масю. 

Вона пішла по сліду, бо крім засохлих крапель 
крові на землі видно, як тягли труп корови. Не пройшла 
вона й кілометра, як побачила під березою Сатану, який 
гриз тушу корови та навіть не чув, як до нього підійшла 
тітка Ярина. Постать Сатани якось дивно мерехтіла, то 
тітка Ярина вважала, що то його чари, тому замахнулася 
та з усієї сили уперіщила Сатану по голові. Не чекаючи, 
вона скрутила руки Сатани паском, який зняла з себе, 
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бо одягла для зручності старі штани чоловіка, який 
давно її покинув. 

Вона перехрестила Сатану та відразу трапилося 
диво, бо Сатана перетворився на якогось солдата з 
мордою, заюшеною коров’ячою кров’ю. Коли тітка Ярина 
придивилася краще, то побачила на лівій руці у нього 
московітський триколор. «Ах, ти ж кацапський виродок! 
— обурилася тітка Ярина: — Мало того, що диверсант, 
та ще й мою корову вбив!», Вона набрала номер 102, а 
коли почула голос чергового поліцейського, то 
повідомила: — Затримала московітського диверсанта! 
Приїздіть в Губин, вулиця Гагаріна 3! 

Обіцяли приїхати, то тітка Ярина подумала, що 
вже немає причини покидати свою оселю, бо Сатана 
вже пійманий. Солдат заворушився, то тітка Ярина 
підняла лопату, щоб ще раз вдарити, якщо Сатана стане 
брикатися. Солдат повернувся до неї та сказав: 

— Відпустіть мене я вагітна! 
«То він ще й з глузду з’їхав!» — подумала тітка 

Ярина та наказала: — Вставай, бо мені нема коли з 
тобою тринькатись! 

Московіт піднявся, а тітка Ярина трималася ззаду 
та повела його до своєї хати. Чекати довелося довго, то 
тітка Ярина мусила пильнувати, поки приїхали 
поліцейські. Вони потягли солдата в бобик, а той кричав, 
як дурний: — Відпустіть мене я вагітна! 

Здихавшись Сатани, тітка Ярина підійшла до 
кошика, бо її гномики вже заждалися, а Мурик, який 
сидів коло кошика, відразу чкурнув за ворота, немов 
здав зміну. 

— Ти наробив шкоду? — спитала тітка Ярина та 
хотіла перерахувати гномиків, але завмерла над 
кошиком та перехрестилася. 

В кошику не було ніяких гномиків! 
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В кошику були каченята! 
«То мені Сатана очі відводив!» — вирішила тітка 

Ярина та насипала приблудним каченятам зерна з 
комори. А коли зайшла в хату та захотіла прибрати 
ліжко, то побачила, що все простирадло у качиному 
посліді. «Господи! То, мабуть, і я в лайні!» — сплеснула 
руками тітка Ярина та пішла топити лазню, щоб відмити 
тіло та душу. 

*** 

Маргіна, після того, як Даша зв’язалася з нею та 
розпитувала про Туманного Кота, вирішила, що нова 
гра, яку придумав кіт для Даші та Олександри, може 
погано для них закінчитися. Симпоти, пущені по світу, 
говорили, що кота нема на Землі, або він де-небудь 
сховався. Можливо, що він повіявся деінде у якісь інші 
світи, бо таких мишей, як Даша та Олександра, у нього, 
напевне, як краплинок води у грозовій хмарі. Тому 
вирішила, що завтра зранку полетить у той Крижопіль, 
та приєднається до незваних гостей бабусі Олександри.  

Ще одна обставина змушувала Маргіну податися 
у той край, бо коли вона шукала Туманного Кота, то 
постійно натикалася на військових з Московії. «Що їм, 
кругом медом намазано?» — подумала Маргіна та 
перевірила більш детально цю аномалію. Виявилося, 
що, після захоплення Польщі, Московія хоче загарбати 
всю Україну та вже заплановано наступ з усіх сторін. 
«Українські військові не витримають такої навали», — з 
гіркотою подумала Маргіна, тому, хоч не хочеш, 
доведеться допомагати. 

Прокинулася ще вдосвіта та хотіла тихенько 
злетіти з балкона, щоб не турбувати Маріко, але та 
почула її шарудіння та вийшла, заспана, зі спальні: 
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— Ти куди, деда15, хочеш залишити мене одну? — 
запитала вона, то Маргіна все їй розказала. 

— Я діждуся Тарасика з відрядження та прилечу 
разом з ним, — сказала Маріко та обійняла маму та 
наказала: — Бережи себе, бо я за тебе хвилююся. 

— Я вже не маленька і не твоя дочка, а навпаки, 
— резонно нагадала Маргіна, пішла на балкон та 
пурхнула в сіре небо.  

В цей час у Крижопіль приїхала мама Олександри. 
Та не одна, а разом зі своїм другом Ігорем, який 
відпросився на декілька днів з фронту, щоб 
познайомитись зі своєю тещею та з Олександрою. Про 
себе вони нагадали гучно, бо Ігор став сигналити, 
напевне спеціально, щоб хтось допоміг занести купу 
пакетів, то Олександра вийшла, бо всі ще валялися та 
навіть, не снідали. Побачивши Олександру, Ігор 
здивовано завмер, а тільки потім спромігся сказати:  

— Ти вже така доросла?  
— А ви якою мене уявляли? — посміхнулася 

Олександра, роздивляючись Ігоря, який приїхав не у 
військовій формі, а у звичайному костюмі з краваткою. 

— Мені чогось здавалося, що я буду бавити тебе 
на руках, — весело сказав Ігор та попросив: — Давай на 
ти? Добре? 

— Добре, — згодилася Олександра, а Ігор дав їй 
декілька целофанових мішків та сказав: — Це, здається, 
тобі, а оце віддаси Валентині Степанівні.  

— Сам віддаси, — засміялася Олександра, а Ігор 
прошепотів їй на вухо: — Я її боюсь, бо твоя мама 
казала, що вона строга, як генерал на фронті. 

— Не бійся, вона ввічлива і відразу подарунок не 
викине, — заспокоїла Олександра, а Ігор сказав: — 

                                                           
15  деда — грузинською мама. 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

111 

Головне, щоб мене відразу не вигнала, а потім я 
прилаштуюся, нашепчу їй на вухо компліментів, то вона 
мене краще любитиме, чим твою маму. До речі, я й твою 
маму так причарував, розказував, що вона найкрасивіша 
на світі! 

— А хіба вона не така? — нахмурилася 
Олександра. 

— Так вона ж про це до мене не знала, — хитро 
посміхнувся Ігор та додав:  — У неї, окрім роботи, життя 
нема! 

— Це точно! — згодилася Олександра. 
— Про кого ви там говорите? — спитала мама 

Олександри, бо вже встигла зайти в хату та 
повернутися, а Ігоря з Олександрою ще нема. 

— Про квадратуру кругу, — сказав Ігор, — 
Олександра стверджує, що цю проблему розв’язав 
Архімед, а я сумніваюсь! 

— Олександра прекрасно розбирається в фізиці 
та хімії, тому їй можна вірити, а ти брешеш, — сказала 
Людмила. 

— Мамо, а звідки ти знаєш, що він бреше? — 
спитала Олександра. 

— Бо він завжди бреше, а його дії завжди 
ірраціональні, — відповіла Людмила. 

— В цьому випадку Ігор правий, бо Архімед не 
вирішив цієї проблеми, а тільки добрався до 
ірраціонального числа, — відповіла Олександра. 

— Як я зрозуміла, він і тебе причарував, — 
сказала Людмила та додала: — Пішли в хату, бо всі уже 
прокинулися та ждуть за сніданком. 

Вона пішла в хату, а Ігор приклав палець до губ, а 
тоді показав Олександрі великий палець, піднятий вгору. 
Вони підхопили целофанові мішки без розбору та теж 
пішли в хату. Відразу сіли до столу в залі та стали пити 
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хто чай, хто каву з великим квадратним тортом, який 
привезли Ігор та Людмила. Ігор зрідка жартував за 
столом, кидаючи погляд на Валентину Степанівно, то 
вона не втрималась та додала: — Ігор, не бійся, у нас в 
хаті стіни з цегли, від сміху не заваляться! 

Всі засміялися, та вже стали жваво розмовляти та 
ділитися новинами. Ігоря розпитали про війну, то він 
коротко відповів: — Не хвилюйтеся, у нас є кому 
стримати ворога, попри що б там не відбулося. 

— Ми теж трохи воювали на Донбасі, — сказала 
Даша, а Ігор, попри те, що Люда казала, що Олександра 
особлива, як і її родичі, які приїхали разом з нею із 
Києва, не думав, що вони відмітилися ще й на фронті. 

— Волонтерами? — спитав він, а Даша 
посміхнулася та сказала: — Ні, билися з московітами під 
Луганню. Моя бабуся Мотя так спритно стинала їм 
голови косою, що любо дивитися. 

Ігор захлинувся чаєм, який пив, та подумав, що 
родичі Олександри аж надто дивні та глянув на Люду, 
яку розмови про косу та відрізані голови теж шокували. 

— У нас, навіть, був один глюдожер, на ім’я 
Богдан, який разом з нами воював, правда, Мотя? — 
сказала Даша, а мовчазна бабуся Морті кивнула 
головою. Ігор відчував якийсь душевний дисонанс та 
ірреальність, того, що тепер відбувалося за столом, бо 
його батько, Богдан, коли, після поранення на фронті, 
лежав у лікарні, то розказував йому, що був якимось 
глюдожером. Тоді, у лікарні, Ігор списував це на дію 
ліків, які спотворювали реальність, але те, що 
розказувала сестра Олександри, було схоже на 
колективне божевілля.  

— Ви нам не вірите? — посміхнулася Даша та 
повернулася до свого хлопця: — Іджі може засвідчити, 
бо він теж там був. 
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Іджі мовчки кивнув головою, а потім додав:  
— Звичайним людям, які не використовують 

дімензіальну сіточку, важко це усвідомити 
— Тато Ігоря, коли лежав у мене в лікарні, теж 

розказував про глюдожера, — сказала Людмила та 
додала, дивлячись на Ігоря: — Я вважала, що це 
побічна дія ліків. 

— Я теж так вважав, — сказав Ігор, якого кількість 
збігів у своєму житті та житті родичів Олександри трохи 
вражала. Він спитав: — А який він – глюдожер? 

Олександра піднялася зі столу, взяла альбом та 
стала швидко малювати авторучкою. Потім показала 
малюнок Ігорю. Звір на малюнку виглядав, як восьминіг 
на суші з величезними щелепами та баньками на 
паличках.  

— Звідки ти знаєш, як він виглядав? — спитав 
Ігор. 

— Я взяла його образ із їхніх голів, — відповіла 
Олександра та кивнула на гостей, а потім додала: — Це 
був твій батька, бо його душу, поки він лежав без пам’яті 
в лікарні, засунули в тіло глюдожера.  

— Я можу це підтвердити, бо з вашим батьком у 
вигляді глюдожера провів багато часу, — сказав Іджі та 
додав: — Ваш батько хоробра та чесна людина. Ви 
можете ним пишатися. 

— Про якого батька мова? — спитала Маргіна, 
з’являючись перед ними, як тінь батька Гамлета. 
Валентина Степанівна не дуже цьому здивувалася, бо 
цілий день провела з такими незвичними 
особистостями, а для Ігоря та Люди поява людини 
нізвідки була дивина.  

— Про Богдана, — сказала Даша, а Маргіна 
відразу спитала: — Про глюдожера? І чий він батько?  
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— Мій, — сказав Ігор, розуміючи, що свого батька 
він майже не знає.  

— А чого ти сюди прилетіла? — спитала Даша, на 
що Маргіна образилася: — Хіба я не можу прилетіти 
просто так? 

Всі на неї дивилися, наче вона їм щось винна, 
тому Маргіна сказала: — Дійсно, я прилетіла не просто 
так, бо сьогодні вночі Московія нападе на Україну з усіх 
боків, то я хочу бути разом з вами, щоб вас захистити. 

— Звідки у вас такі данні? — спитав Ігор, а 
Олександра йому відповіла: — Повір мені, якщо вона так 
каже, то це так і є, — та взяла й бухнула всю 
інформацію йому в голову. 

— Саша, ти так змінилася, що я тебе не пізнаю, — 
сказала Людмила та пригорнула свою дочку, а 
Олександра відповіла: — Я пізнала себе та стала 
собою. 

В цей час Ігор, який трохи очуняв від інформації, 
що отримав від Олександри, взяв свій телефон та став 
надзвонювати своїм друзям на фронті, повідомляючи 
новину. Олександра глянула на Маргіну, як на 
головнокомандувача, та спитала: — То що ми маємо 
робити? 

— Будемо воювати! — відповіла Маргіна та 
сказала: — Даша, потренуй Олександру, щоб вона вміла 
себе захистити, а ми поговоримо з Ігорем, як нам 
спланувати цю операцію. 

— Ви ж не збираєтесь брати Олександру на 
війну? — спитала Люда. 

— Збираюся, — сказала Маргіна. 
— По якому праву? — спитала Люда. 
— Я її бабуся, — відповіла Маргіна. 
— Ви мати покидька, який ні разу не поцікавився 

долею своєї дитини, — сказала Люда. 
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— Його отруїли в Трініті коледжі та він помер, а 
коли Васю оживили, то в його пам’яті зникли будь-які 
згадки про те, що було раніше, — сказала Маргіна та 
додала: — Повірте, все, що було у Васі в голові, я знаю 
до найменшої дрібниці.  

— Я думаю, що обід для воїнів ніхто не 
скасовував, то хто мені допоможе? — дипломатично 
спитала Валентина Степанівна, щоб трохи розвіяти 
войовничий дух своєї дочки. 

— Звичайно ж я, бо годувати воїнів, то моя 
військова кваліфікація, — сказала Маріко, з’являючись 
посеред кімнати з Тарасом, та спитала у трохи 
отетерілої Валентини Степанівни: — У вас квасоля є? 

— А вас ще багато буде отак з’являтися? — 
спитала Валентина Степанівна, а Люда сказала: — 
Мамо, краще за все готувати у літній кухні, а обідати вже 
будемо надворі. 

Тарас потягнув важкі сумки, які він привіз з Києва, 
надвір, а всі теж потягнулися за ним, бо надворі була 
чудова погода. Даша та Іджі стали вчити Сашу, як себе 
захищати з допомогою дімензіальної сіточки, а Маргіна 
сіла на лавочку разом з Ігорем та вирішували, що 
зробити, щоб зупинити ворога хоча б в цьому районі. 
Люда, яка ще не відійшла від сварки з Маргіною та 
залишилася в хаті, увімкнула телевізор для шуму на 
якому побачила президента, який з посмішкою 
повідомляв: — Всі чутки про те, що Московія нападе на 
Україну, не що інше, як фейк. Мені тільки що подзвонив 
Плутін та повідомив, що біля нашого кордону 
відбудуться маневри та не більше! Ті, хто поширюють 
цей фейк, будуть притягнуті до кримінальної 
відповідальності. 
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«Видно, що звістка про війну поширилася досить 
швидко!» — подумала Люда та, несподівано для себе, 
почула: — Він каже брехню, Плутін давно мертвий. 

Вона обернулася та побачила Морті, яка сиділа в 
куточку та не менше Людмили переживала за сварку. 
Вона вважала, що Маргіна була досить різка з Людою, 
бо мала б повідомити про Васю якось м'якіше. 

— Звідки ви знаєте? — спитала Люда. 
— Я знаю про всіх у світі мертвих, — відповіла 

Морті. 
— Ви теж будете стверджувати, що Вася навіть не 

знав про Сашу?  
— Ви на Маргіну не ображайтесь, вона трохи 

різка, але, якщо прийдеться, то за вас та Олександру 
віддасть своє життя, — сказала Морті та додала: — Я 
колись зітнула їй голову, а вона мені простила.  

— Ви зітнули їй голову? — здивовано, але з 
задоволенням спитала Люда: — А за що?  

— Вона врятувала життя одній хорошій людині, — 
відповіла Морті. 

— Хіба так буває? — здивувалася Люда. 
— Буває ... — відповіла Морті та додала: — Я 

думаю, що зовсім скоро, ріднішої людини, чим Маргіна, у 
вас не буде. 

— Це ви вже занадто, — сказала Люда, а Морті 
запропонувала: — Давай на ти! 

Після обіду, який приготувала Маріко, що більше 
скидався на вечерю, стіл прибрали та поклали на нього 
карту, на якій стали відмічати можливі місця атаки 
московітів вздовж кордону з ПМН16. 

                                                           
16  ПМП — самопроголошена Придністровська 
Молдавська Республіка, ніким не визнана. 
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— Йдуть тільки ті, хто має дімензіальну сіточку. 
Нас мало, тому, на жаль, нам доведеться оборонятися 
по одному, бо наш фронт десь триста кілометрів, — 
сказала Маргіна та додала: — На кожного більш як 
п’ятдесят кілометрів оборони, то якщо ми отут 
стримаємо ворога, то вся операція московітів буде 
зруйнована. 

— Не варто списувати звичайних людей, — сказав 
Ігор, — я професіональний воєнний, тому моє місце 
поряд з вами. 

— Пробач, Ігор, але це не твоя битва, — сказала 
Маргіна та додала: — Буде добре, якщо ти організуєш 
самооборону, бо якісь групи можуть просочитися через 
нашу лінію, то вам прийдеться їх знешкодити, а нам 
потрібно затримати основні сили. Не забувайте, що 
дімензіальна сіточка, це не абсолютна гарантія вашої 
безпеки, тому будьте уважні, бо вас можуть вбити. Це 
смертельна гра. 

Даша, яка сприйняла це на свій бік, зважено 
сказала: — Я зрозуміла, бабуся, що це не іграшки! 

— Я теж іду з вами, — сказала Олександра. 
Маргіна тільки глянула на Люду та відразу 

сказала: — Ти ще не готова до таких подій. Навіть мене 
поранили на Донбасі, то Тарас ледве мене зібрав! 

Люда, за ці слова, відразу забула за сварку з 
Маргіною та додала: — У тебе ще буде твоя війна, адже 
ти, як я зрозуміла, будеш жити вічно. Тому готуйся до 
неї, але, поки що, тобі рано. 

— Може ти забула, мама, але я вже доросла, 
тому я іду, як і всі, на свою ділянку фронту.  

— Ти не знаєш, що таке смерть, — сказала Люда, 
— та що будеш відчувати, якщо вб’єш людину? 

Невідомо, в кого Олександра така вдалася, бо 
була вперта, тому ігнорувала всі слова мами та Маргіни, 
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то ж її довелося записати в ряди бійців, які посунулися 
своїми ділянками на фронті для нового бійця. Лягли 
досить пізно, а тільки встигли заснути, як треба було 
прокидатися. Снідати ніхто не став, тільки сьорбнули 
чаю чи кави. Надворі було ще темно, коли сім тіней 
майнули в небо та полетіли десь на південний захід.  

*** 

Попри те, що Маргіна жила понад вісімсот років, 
вона пам’ятала кожний свій день і все це завдяки 
дімензіальній сіточці. Для старих людей минуле грає 
веселковими фарбами, бо там була їх молодість та 
міцне здоров’я, тому вони перебільшують звабливість 
того життя. У Маргіни цього відчуття не виникало, бо 
вона давно вже зрозуміла, що життя у всі історичні 
періоди однакове: інстинкти живих істот, як би їх не 
обмежували моральними рамками, переважають розум. 
Інакше як пояснити, що людство на Землі шаленими 
темпами рухається до свого цілковитого знищення, а не 
навпаки, захищається від загроз, що виникають у 
середовищі проживання. Марнотратство ресурсів, 
направлених на війни, вистачило б з головою на 
відновлення Землі та наукові дослідження задля 
людства.  

Тріснула гілка і Маргіна миттєво зібралася, бо 
попереду був ворог. Вона залізла у голову ворога, який 
виявився якимось Дмитром Роговим з-під Рязані, 
тридцяти двох років, двоє дітей, Маринка та Андрійко, 
жінка Крістіна, мати, Тетяна Іванівна та баба Дуся. А ще 
менший брат, Альоша. Дмитро воює за гроші, бо роботи 
дома нема. Тим, що убиває, не переймається, бо вже 
мав досвід на Донбасі, а за пару років служби грошей 
вистачить, щоб побудувати свою хату. За ним йшли ще 
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декілька військових з диверсійного загону, які збиралися 
робити паніку у селах та містах України 

Через якусь хвилину цей Дмитро упаде мертвим, 
бо війна, це вбивство, і хтось має вмерти. Жінка Крістіна 
з двома дітьми після вбивства Дмитра залишиться сама, 
та буде ледь зводити кінці, щоб її діти не вмерли з 
голоду. Дмитра згадають кілька разів на незмінне 9 
травня та будуть наказувати дітям, щоб гордилися, бо 
він ніс «демократію» в Україну, але вони завжди будуть 
відчувати своє сирітство. Брата Альошу заберуть в 
армію, то він теж захоче кращої долі та піде вбивати в 
якийсь чужий край та, якщо не повезе, повторить долю 
брата. Маргіна вже не хотіла вбивати цього Дмитра, а 
тільки покалічити, щоб більше не воював, та почула, як 
хтось сказав: — Укропи ще сплять, в кожну хату по 
гранаті, щоб тікали з села та робили паніку! 

Через хвилину московіти, що не встигли, навіть, 
злякатися, вже лежали в очереті зі скрученими 
головами, а Маргіна розпустила симпоти вздовж своєї 
ділянки фронту, бо цей загін поборників «демократії» не 
один. Та ще треба наглядати за Олександрою, бо якщо з 
нею щось трапиться, то Люда її вб’є швидше за ворога. 

*** 

Бажання вчити інших людей, як жити, звичне 
явище не тільки на Землі, а і на інших планетах та 
тягнеться шлейфом з далекої давнини, відтоді, як 
з’явився цей Всесвіт, хоча він існує вічно. Воно 
подається під різними соусами: захист якоїсь частки 
населення країни чи якоїсь планети, яку гнобить якась 
більшість, реально чи надумано; не подобається курс 
країни чи планети, або вона не поділяє якісь моральні 
принципи, придумані живими істотами, щоб звично 
обмежити можливості іншої живої істоти; расова 
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нетерпимість, для якої відстань не має значення, а то і 
просто, бажання агресора загарбати чужу країну чи 
планету без будь-яких причин. Суть живої істоти 
залишається одна і та ж – вона дурить противника та 
приховує свої наміри, бо хоче вбити свого ворога та 
вкрасти чуже. Роль злодія та жертви весь час міняється, 
бо сьогодні країна чи планета злодій, а завтра шматують 
її. Така суть всього живого від якогось вірусу, до 
величезного галактичного конгломерату планет. 

Даша вважала, що так правильно, бо на планеті 
Аре жили по цих принципах, хоча теж були обмеження: 
дімензіальна енергія тільки для відновлення життєвих 
сил, а після тисячі років морве17, який перетворювався в 
зюда, мав піти в підземні катакомби. На планеті Аре 
вбивства звичні, там вважався героєм той вбивця, який 
вбивав та не попадався на цьому нумам, місцевим 
поліцейским, підпорядкованих нумесу, місцевому 
комісару.  

Свою лінію фронту Даша ретельно вивчила, бо не 
хотіла попасти в халепу та осоромитися, особливо 
перед своєю сестрою, Олександрою. Сестра, хоча й 
отримала те, що було в голові Даші за допомогою 
дімензіальної сіточки, але не знала її достатньо. Перший 
ворожий загін, який мав потрапити на територію України 
на її лінії фронту, з’явиться тут, то Даша його чекала. 
Ігор наполегливо просив, щоб вони убивали ворога 
тільки тоді, як вони перетнуть кордон, хоча, на думку 
Даші, ворога треба знищити ще на його території, бо це 
ефективно. Несподівано для Даші, яка замаскувалася в 
кущах та стала невидима, позаду почувся тріск гілки й 
вона хутко повернулася. 

                                                           
17  морве — жителі планети Аре. 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

121 

Якийсь чоловік у звичайному костюмі йшов по лісу 
у напрямі кордону, тримаючи у руках козину та ломаку, 
сторожко озираючись, щоб бува, не заскочити на наряд 
прикордонників, які зазвичай, проходять маршрут у 
певний час. Даша бачила їх десь хвилин п’ятнадцять 
назад, то це й дядько знав про їх графік та йшов не 
навмання. Він міг бути звичайним грибником, то Даша 
залізла в його голову та прочитала думки чоловіка. Те, 
що він йшов допомагати ворогу, як провідник, Дашу 
зовсім не збентежило, бо розумний ворог якраз має так 
робити, а зрадників готують заздалегідь, бо й вона б так 
зробила. Прочитавши все, що малося в голові, вона 
дізналася про пароль, який цей чоловік мусив назвати. 
Даша тихо виплила із кущів та кинула кульку септа, а 
струна з металу саритіум, легко здавила шию зрадника 
та перерізала шию. Голова скотилася з плеча та упала 
під ноги чоловіка, який упав на свою голову, 
розбризкуючи по кущах струмені крові. 

Труп сховала в кущі, там де сиділа, а сама пішла 
назустріч загону, який йшов по яру вздовж струмка, що 
впадав у річку Окна. Далі яр тягнувся між двома селами, 
Круті та Семенівка, а загін мав на меті йти на Слобідку, 
де йшла залізна колія із Жмеринки на Одесу та колія на 
Молдову. Туди йшов ще один загін московітів через ліс, 
який тельбухом врізався у територію України, а там 
посадкою та через яри мимо Тимково та Малої Слобідки 
до залізничної станції Слобідка. Вона спішила, бо другий 
загін вже покинув автомобілі біля вузького яру на 
території Придністров’я та от-от мав йти по маршруту. 

Диверсанти уже перейшли кордон, коли їх 
побачила Даша, то вона відразу крикнула пароль: 

— Москва сльозам не вірить! 
— Плачуть тільки слабаки, — відповів командир 

загону та підозріло запитав: — А де Павлович? 
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— Вчора напився та спить, — збрехала Даша, а 
командир спитав: — Звідки знаєш пароль? 

— Він з п'яних очей стільки розказував про 
пароль, що хатні миші його знають, — брехала далі 
Даша, а настирний командир спитав: — Нащо 
розфарбувала своє обличчя? — та показав на її опес. 

— А тобі не все одно! — відрізала Даша та 
сказала: — Будемо теревенити до вечора чи побігли! 

Вона побігла вздовж посадки, не чекаючи, коли 
командир диверсантів розтелиться, то він мусив бігти, 
хоча хотів ще шпиняти вперту «хохлушку». Даша бігла 
легко, а навантажені зброєю диверсанти ледве хекали 
за нею. Вони добігли до кутка посадки та завернули на 
другу, яка йшла перпендикулярно першій та вела до 
невеликого лісу в яру. В ліс Даша не стала забиратися 
та пробігла вздовж нього, а вже потім завернула у 
гущину. 

— Всім перепочити! — скомандувала вона, бо 
другий ворожий загін якраз у цей час йшов до них.  

— Командир, вистав охорону, бо тут можуть 
проходити прикордонники, — наказала Даша, а 
командир диверсантів, якому вона зовсім не 
подобалась, пригрозив: — Якщо щось не так, я тебе 
першою пристрелю! 

— А я тобі відірву голову, — пообіцяла Даша та 
сказала: — Приготуватися, бо там хтось йде, мабуть, 
прикордонники. 

З’явився другий загін, який йшов відкрито, бо це 
ще була територія ПМП. 

— Вогонь! — крикнула Даша і першій загін став 
стріляти. Другий загін, захоплений зненацька, став 
відстрілюватися та розсипався між деревами. Командир 
першого загону сердито витягнув пістолет та зашипів:  
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— Сучка-хохлушка ти куди нас завела, — та 
вистрелив у неї. Даша похитнулася, бо дімензіальна 
сіточка зупинила кулю, та сказала: — Я обіцяла тобі 
відірвати голову? 

Командир випустив у неї всю обойму, а тоді Даша 
відірвала йому голову на очах у всіх його бійців. Від 
такого жахіття бійці кинулися в сторону України, а другий 
загін почав переслідувати «хохлів», розстрілюючи їх на 
полі, куди вони вибігли із лісу. Даша стала зовсім 
невидима та методично відривала голови другому 
загону, тим, хто відставав. Досить скоро у полі 
залишилися тільки жахливі трупи, а Даша полетіла далі 
по своїй зоні, бо вороги, як зелені мухи, потягнулися в 
Україну та помилялися, бо вона ще не вмерла. 

*** 

Тарас не любив вбивати, а стримати ворогів 
якось треба, тому вирішив тільки калічити. Він вважав, 
що таким чином ворог отримує найбільшу віддачу, бо 
каліка, який потребує догляду, стає тягарем для 
суспільства та нагадує, що війна – це погано. Таким 
чином руйнується міф, що війна, це прогулянка для 
бравих вояків, за яку вони отримують ордена та пільги 
типу безплатного проїзду в громадському транспорті. 
Насправді недавня історія учить, що так не буває, бо 
каліки, своїм жебрацтвом та потворною зовнішністю, 
спотворюють мирне відчуття громадян та нагадують ціну 
війни, бо новим Наполеонам хочеться нових війн. Від 
калік позбавляються, та, в кращому випадку, 
запроторюють їх у державні будинки людей похилого 
віку, якомога далі від столиці, а тим, кому не 
поталанило, розстріляють, як у 1949 році в честь ювілею 
Сталіна. Тих інвалідів війни, що залишилися, чекала 
страшніша доля, бо їм слугувала дальня дорога на 
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Валаам, вічну північну столицю знедолених. Туди, на 
холодну північ, від Ладозького озера до озера Білого та 
на Соловецькі острови на Білому морі Сталін та його 
комуністичні сподвижники у повоєнні роки звозили 
убогих, покалічених війною, та залишали там в колишніх 
монастирях вмирати.  

Зазвичай каліки зникали з Москви чи будь-якого 
міста за одну ніч – сьогодні були, а завтра вже нема. 
Безногих, безруких скидали в закриті товарні вагони, 
забирали паспорти та солдатські книжки та везли на 
північ, в Ленінград – місто комуністичного вождя, який 
обіцяв запалити світову революцію, а каліки, то 
використаний матеріал, який, як непотріб, везли, без 
зупинки у місті Леніна, ще далі на північ, вже Ладозьким 
озером, на острів Валаам. Від цих калік не залишилось 
навіть сліду чи пам’яті, бо, ще з часів війни, воєнні 
цензори вилучали з листів фронтовиків фотографії з 
каліцтвами, поясняючи це військовою таємницею. 

Картати Тараса за те, що він дарував таку долю 
своїм ворогам не слід, бо їх ніхто не кликав приходити, а 
коли прийшли, то отримайте по прейскуранту: не 
подобається без очей, вам відріжуть ногу, а можете 
залишитися без руки чи все разом для повного 
комплекту. Соціальні установи й тепер – лицемірні 
заклади тортур хоч для дітей, хоч для калік та старих, бо 
люди ніколи не міняються. Більшість людей від чужого 
горя відвертаються, хоч воно, своїм подихом, може 
зачепити кожного. 

Думки думками, а треба опускатися на землю. 
Тарас приземлився прямо біля пункту пропуску 
Гребеники-Тираспіль та мало не перелякав 
прикордонника, який дрімав за широким вікном 
приміщення. 
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— Дядьку, ви куди? — спитав ошелешений 
прикордонник, а Тарас відповів: — У вашу сторону по 
трасі йде колона бронетранспортерів, то попередь 
заставу, а я поки що з ними розберуся. 

Ще сонний прикордонник ніяк не міг врубатися, чи 
дядько бреше, чи трохи не сповна розуму, чи, може, 
дійсно, сюди пруться ворожі бронетранспортери. Він 
глянув у сторону кордону та нічого там не побачив, тому 
вирішив, що дядько, скоріше всього, не сповна розуму. 
Звичайно, такому здоровому дядьку не даси копняка, 
щоб ішов звідси додому, в Гребеники, тому 
прикордонник досить мирно сказав: — Дядьку, ідіть 
звідси та не заважайте нести службу! 

Дядько виявився впертим, бо сказав: 
— Через п’ять хвилин вони будуть тут та 

пристрелять тебе, тому сповісти командування та 
сховайся десь від куль, а я піду з ними розберуся. 

Дядько обійшов шлагбаум та пішов в сторону 
кордону, а прикордонник постав перед дилемою: чи 
взяти автомат та пристрелити придурка, чи повідомити 
командира про те, що цей дядько сказав. Стріляти в 
дядька не хотілося, бо ще й в тюрму підеш за це, тому 
подзвонив до чергового та все розказав.  

— Ти бачиш бронетранспортери? — спитав 
черговий. Прикордонник глянув у вікно та побачив 
попереду дороги одинокого дядька, що йшов в сторону 
кордону та сказав: — Ні. 

— То я будити командира із-за твоїх дурниць не 
буду, — сказав черговий та єхидно додав: — Можеш 
свій сон записати в журнал, щоб тобі вклепали 
позачерговий наряд. 

Зовсім засмучений прикордонник виглянув у вікно 
та побачив поперед дядька колону ... 
бронетранспортерів. «Йоханий бабай!» — подумав 
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прикордонник, хоча ніколи не був на планеті Аре та не 
бачив ні йохів, ні бабаїв. Він схопив трубку та закричав у 
неї, немов у останній раз:  

— Бачу ворожу колонну з бронетранспортерів! 
Негайно повідом командира! 

Тим часом Тарас чимчикував назустріч 
бронетранспортерам, які на повній швидкості мчалися в 
сторону пункту пропуску. Трійка з них, не доїжджаючи до 
пункту пропуску, завернула через посадку вліво, де 
йшла дорога в заставу. Тарас не став чекати, поки вони 
доберуться до застави, та підняв їх вгору на метрів 
п’ятдесят, а потім відпустив. Посадка ховала трійку 
бронетранспортерів, тому основна колонна не знала про 
їхню долю, тому спокійно наблизилась до Тараса. 
Перший бронетранспортер не став зупинятися перед 
Тарасом, бо водій вирішив роздавити його, як таргана. 
Це йому не вдалося, бо вся колонна злетіла в небо, а 
потім приземлилася прямо на дорогу. Настала тиша. 

Тарас бачив, як від застави вже рухалися дві 
вантажівки з українськими бійцями, тому не став 
залишатися, а відразу здійнявся в небо, бо ще одна 
колонна із молдавського Ближнього Хутора рухалася в 
сторону Слов’яносербки. 

*** 

Якщо Маріко щось робила, то робила це добре, 
бо так вчила її мама, Маргіна. Захищати Україну – то 
святе, бо вона батьківщина Тарасика, а якщо любиш 
його, то любиш і Україну, бо це одне і теж. Хоч вона 
була грузинкою та довго проживала в Санкт-Петербурзі, 
де мала добру квартиру, але Україна їй подобалась, то 
вони одного разу з Тарасиком, по приїзду в це місто, 
купили собі квартиру на Золотоворітській, хоча вона 
коштувала шалених грошей. Ради неї Тарас продав 
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свою квартиру у Санкт-Петербурзі, яку здавали, бо він 
жив з Маріко в сім’ї Маргіни. 

Тому вона сканувала свою ділянку фронту з 
Придністров’ям аж до кордону з Молдавією. Це дійство 
не дуже її порадувало, бо проти неї московіти 
налаштували цілий полк, то поки їх всіх піймаєш, як 
мишей, то будь-який кіт вхоркається. Згадка по кота 
була не безпідставна, бо Туманний Кіт кудись завіявся 
та довго не приходив до них додому, а це на нього не 
схоже. Той пам’ятник у Золотоворітському сквері таки 
спорудили йому, бо це він був тим котом Пантюхою, 
який шастав у італійську остерію «Пантагрюель» та крав 
на кухні шматки м’яса. Італієць із Леричі, шеф-кухар 
Костантино Пассалаква любив котів, називав Туманного 
Кота по своєму: «Пантагрюелем», — персонажем 
роману Франсуа Рабле, та, попри шкоду кота, добре 
його годував. Те, що кота так довго не було, трохи 
непокоїло Маріко, бо вона, як і той шеф-кухар італієць, 
таки любила Туманного Кота. «Напевно, що кіт покинув 
це місце, як і шеф-кухар італієць, то, можливо, слід 
пошукати їх обох!» — з посмішкою подумала Маріко, бо 
сама любила готувати та добре знала кухаря, бо зрідка 
заходила та коштувала його наїдки. 

Думки про кота відірвали Маріко від 
спостереження, а коли вона знову зосередилася на 
своїй ділянці фронту, то побачила, що полк, який 
зайшов між Йосипівкою та Самійлівкою, розділився та 
поротно шпарить по українській землі в сторону 
Захарівки, щоб контролювати дорогу Р-33. Один 
батальйон вже зник в урочищі Лайці, а два інші рухалися 
в сторону урочища Шептереди. А через кордон вже 
тягнув гармати артилерійський дивізіон та їхали чотири 
танки, а позаду їх прикривали три реактивні установки та 
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кілька самохідок з різними антенами та прибамбасами 
на собі, в яких Маріко не розбиралася.  

«Проспала!» — бідкалася Маріко та полетіла при 
самій землі в сторону реактивних установок, які 
знаходилися на придністровській стороні. Ігор 
нагадував, щоб не перетинали кордон, але які там 
«дотримання міжнародних правил», коли ворог уже на 
твоїй землі.  

— Відьма! — крикнув якийсь наполоханий 
московіт, коли її побачив, та вискочив з кабіни, чим 
зберіг своє життя, бо в наступну мить реактивна 
установка здійнялася в небо та упала на сусідню 
установку, а на третю, що залишилася, Маріко опустила 
машину з прибамбасами, перетворивши все на 
металолом. З ворожими солдатами не стала 
розбиратися, бо не було часу, та й вони, після баченого, 
навряд чи захочуть воювати. Вона полетіла в урочище 
Лайці та стала висмикувати звідти солдат та викидала в 
поле, але зрозуміла, що так буде довго, то перетворила 
себе в монстра з якогось кінофільму та стала нападати 
на групи, відриваючи голови, щоб злякати московітів. Це 
досить швидко вдалося, бо коли вона здійнялася в небо, 
то побачила, як московіти, як миші, тікають з лісу та 
біжать в сторону кордону. 

Ворожі танкісти подумали, що в лісі засада 
українських військових, то вперіщили пару раз по 
урочищу, але Маріко не дала їм знищувати ліс. Вона 
підняла один танк та кинула його на інший, а два інших 
танки так прудко розвернулися та поїхали в сторону 
кордону, що вона не стала за ними гнатися.  

Не гаючи часу, Маріко полетіла над заповідником 
в урочищі Шептереди, де потайки через яр 
перебиралися два батальйони московітів та стала 
жбурляти назад в яму тих, хто виявився нагорі. Крім 
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стогонів поранених, таке дійство перелякало ворогів і 
вони почали відкрито стріляти, то Маріко вже нікого не 
жаліла, а дійсно, як відьма, висмикувала ворогів, та 
кидала, безголових, на дно яру.  

— Ви мені ще за Грузію відповісте! — пообіцяла 
Маріко, голос якої рознісся яром, наче вирок для вбивці. 
Що було далі, Маріко стерла з пам’яті відразу після того, 
як залишки військ московітів ганебно втекли в 
Карманове у Придністров’ї. Стерла, бо там було таке 
звіряче, яке тримати в собі ні одна притомна людина не 
зможе. Ті, що були на фронті, це знають та теж би хотіли 
те стерти, але не можуть, бо то, мабуть, така кара Божа, 
за свою свободу платиш не тільки кров’ю, але й душею.  

Тож, коли згадуєте воїна, то моліться за його 
душу, бо крім вас ніхто не зможе зняти з його душі той 
військовий тягар. 

*** 

«Ще треті півні не співали, ніхто ніде не 
гомонів...»18 так і просилися на язик слова Шевченко, бо 
ще і сонце не виглянуло, але яскрава заграва на сході, 
яка тільки но з’явилася, сліпила очі. Іджі сидів на 
високому дереві, відвернувшись від сходу сонця, та 
кидав у рот малесенькі ґудзики бельгійського шоколаду 
«Callebaut», наче лускав насіння. Жорсткий 
поліетиленовий пакет гучно шелестів під руками та Іджі 
не боявся себе розкрити, бо сидів на дереві у 
запустілому кінці села Станіславки, яке перетинало 
кордон та продовжувалося на молдавській стороні. З 
того дерева Іджі добре бачив через поле заставу на 
дорозі, яка від застави йшла мимо села аж до села 
Мурована, де перетиналася с дорогою в Подільськ. 
Правду сказати, та дорога зовсім не цікавила Іджі, бо 
                                                           
18  «Причинна» —  поезія Т.Г. Шевченка. 
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ворог мав йти не там, а по полях, переодягнений у 
форму українських військових. Один із полків 14-ї армії 
Придністров'я уже згрупувався у лісі біля села Ковбасне 
та збирався йти через поля та яри у напрямі Подільська.  

Раптом, на тій стороні кордону, біля села 
Ковбасне пролунав вибух, потім ще, а далі пішла 
канонада, неначе то рвалися не снаряди, а хтось 
строчив із кулемета. Війська московітів, захоплені 
зненацька, замість того, щоб йти штурмувати в Україну, 
побігли вздовж кордону в сторону села Гершунівки, де 
була дислокація іншого військового загону, який мав 
штурмувати кордон України на молдавській стороні села 
Станіславки. Московіти, побачивши українських воїнів, 
зрозуміли, що це напад України, яка вже розстрілювала 
з гармат село Ковбасне, а українські воїни атакують 
Гершунівку. Вогонь по «укропам» відкрили відразу, 
положивши половину полку на землю мертвими, а інші 
упали самі, бо хто ж буде лізти під кулі. 

Тим часом склади біла Ковбасного продовжували 
канонаду, а Іджі посміхався, бо зовсім легко позбувся 
військового клопоту. Якщо московіти ще підуть в атаку, 
то він знову підірве пару снарядів на якомусь зі складів, 
то ворогу буде не до війни. 

*** 

Морті не пощастило, бо на її ділянці фронту 
треба було змагатися не з ворожими солдатами, а з 
танками. Коли вона потрапила в пункт пропуску Болган, 
то московіти вже під’їхали на двох автобусах з великими 
червоними хрестами на боках, із яких вискочили люди в 
військовій формі без знаків розрізнення, без пострілів 
скрутили чергових прикордонників та натягнули їм на 
голови чорні мішки. Після цього завернули на дорогу до 
села Болган, до якого не доїхали, а зупинилися біля 
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будинків прикордонної застави, яку оточили та 
розставили великокаліберні автомати. Після цього 
кордон перетнула колона танків, пара яких завернула до 
застави, а всі інші їхали в сторону Піщанки, де 
збиралися розділитися на дві колони: одна в Крижопіль, 
а друга через поля у Бершадь та далі, в Умань. 

Якраз тоді з’явилася Морті. 
Звичайно, якби у неї не було дімензіальної 

сіточки, то її відразу хтось би пристрелив, але крім 
дімензіальної сіточки у неї була коса, повні можливості 
якої не знала, навіть, Морті. Все ж таки, якби хто знав 
про загрозу в особі цієї мініатюрної жіночки, більше 
схожої на підлітка без ознак статі, то постріл танка при 
попаданні завдав би їй шкоди, як мінімум, оглушив би. 
Тому її поява нізвідки, бо вона опустилася з неба, як 
завжди, викликала сміх та глузування. Вона стала 
попереду першого танка та завмерла, наче якась 
сюрреалістична скульптура, а водій танка ошелешено 
зупинився та спитав командира: 

— Що мені з нею робити? 
— Дави її, — сказав командир, але водій вперто 

відповів: — Не зможу, вона мені ніччю буде сниться. 
Командир хотів вилізти та розстріляти божевільну 

«хохлушку» з пістолета, але Морті не стала чекати, та 
змахнула косою. Розрізаний навкіс танк верхньою 
половинкою полетів вгору та впав зліва, піднявши хмару 
пилу, а водій, який залишився живий та несподівано 
з’явився просто неба, не розгубився, а хутко покинув 
своє місце та чкурнув назад по дорозі. 

Морті обійшла обрізаного танка та попрямувала 
до наступної жертви, яку посікла на місці, від чого якийсь 
снаряд вибухнув та закинув башту танка аж на 
наступний танк. Морті мало не посікло відірваними 
металевими частинами, то добре, що не забула 
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закритися дімензіальною сіточкою. Вона, таки, дійшла 
до кінця колони, хоча пару танків встигли розвернутися 
та чкурнули в Придністров'я.  

*** 

Перед тим, як летіти на свою ділянку фронту, 
Олександра спитала в Ігоря: 

— Як це – вбивати людей? 
— Коли стріляєш разом з усіма, то ти майже не 

знаєш, кого ти там убив. Але я, як і мій батько, Богдан, 
снайпери. Ми добре бачимо свого ворога через приціл. 
Бачимо ворога, як живу людину, таку ж, як і ти сам. Він 
ворог нам, а ми йому ворог. Тут дилема тільки одна: 
якщо ти не вб’єш, то вб’ють тебе. Колись і я перший раз 
вбив ворога та побачив у приціл, як він сіпнувся, а потім 
всю голову заюшило кров’ю. Я дивився на вбитого, хоча 
давно потрібно було сховатися, бо снайпери працюють в 
парі, то тебе теж можуть вбити. Перший раз я був у парі 
з батьком, то він стягнув мене вниз та заспокоїв, що таке 
буває з кожним. З кожним пострілом серце кам’яніє і ти 
відсторонюєшся від ворога та бачиш його, як мішень, 
але те все дає взнаки потім, коли повертаєшся до 
звичайного життя. Війна завжди залишається з тобою і 
той ворог ще не раз буде снитися, але це не аргумент, 
щоб не стріляти, бо хтось же повинен взяти на себе цей 
тяжкий тягар та захищати інших від ворога.  

Ігор подивився на Олександру та запитав: 
— Ти сумніваєшся в тому, що зможеш убити 

людину? 
— Так! — відповіла Олександра. 
— Тоді ти не повинна брати участь у цій операції, 

— сказав Ігор та додав: — В цьому нема ніякої ганьби чи 
примусу, кожний вирішує це для себе. Пам’ятай, що 
чиста совість тільки у того, хто нею не користується. 
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Коли  стала вмовляти мама, то Олександра 
затялася та вирішила, що вона, як і всі, теж має щось 
зробити для України, попри всілякі сумніви, тому 
злетіла, як птиця та полетіла на свою ділянку фронту. 

Їй дали найлегше, смугу вздовж річки Кучурган, 
яка була природним кордоном між Україною та 
Придністров’ям. Тільки приземлившись біля воріт 
міжнародного автомобільного пункту пропуску Кучурган, 
Олександра зрозуміла, що вона одна у полі воїн, а проти 
неї там, на ворожій стороні, добре навчені вбивці. 
Єдине, що вона мала, це дімензіальна сіточка, тонка 
невидима структура, яка зберігає її життя. 

Вона зайшла у придорожнє кафе «Страсбург» та 
спитала у заспаної офіціантки чашечку кави, яку мовчки 
отримала та відразу розрахувалася. Окрім якоїсь дивної 
біло-синьої будки під шифером з написом «Преса», 
рівний ландшафт навпроти кафе не заважав 
спостерігати за сходом сонця, яке, ще не з’явившись, 
вже сліпило очі. За сусідній столик сіла пара, чоловік та 
жінка, які, видно, чогось чекали та розмовляли чистою 
українською мовою з галицьким акцентом. Офіціантка 
винесла їм каву, а коли проходила повз Олександру, 
підморгнула їй, наче спільниці, та прошептала майже на 
вухо: — Бандерівці приїхали. 

Олександра мимоволі посміхнулася, а офіціантка 
сприйняла це, як схвалення, хоча насправді було не так. 
Олександру згадала своє, що Ігор при розмові 
розказував про свого діда, який теж був бандерівцем, 
тому її це зацікавило, бо крім якихось розмов, вона ще 
не зустрічала людей з таким минулим. Тоді вона, з 
допомогою дімензіальної сіточки, залізла в Інтернет, як 
навчила її Даша, та прочитала все про Степана 
Бандеру. Попри всілякі балачки про бандерівців, які, як 
зрозуміла Олександра, продукувала совєтська влада, 
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наміри цих людей та особисто Бандери були на користь 
України. Вона читала його «Маніфест українського 
націоналіста» та бачила там тільки прагнення 
відцуратися від споконвічного ворога, Московії, а за такі 
слова, як «Боремося: 

за гідність і свободу людини; 
за право визнавати одверто свої переконання; 
за свободу всіх віросповідань; 
за повну свободу совісти» — вона підписалася б і 

тепер. Звичайно, будь-яка боротьба, як казав Ігор, не 
обходиться без крові: гинули вороги, але й гинули 
бандерівці. 

Олександра відірвалася від своїх думок та знову 
кинула дімензіальну сіточку в сторону кладовища біля 
Новокотовська, де скупчилися війська 14-ї армії 
Придністров’я. Якраз звідти вони планували вискочити 
на міжнародну дорогу М14 та мостом через Кучурган 
перебратися на українську сторону. Дивно, але там вже 
нікого не було. Олександра різко встала, чим налякала 
«бандерівців» за сусіднім столиком, бо на її обличчі 
вони побачили паніку. Олександра хутко вийшла з кафе, 
зайшла за нього та відразу пурхнула у повітря.  

На висоті не треба дімензіальної сіточки, щоб 
побачити, як ворог рухався зовсім не до мосту, а між 
двома залізничними коліями, одна з який йшла із 
Тирасполя в Кучурган, а інша – через станцію Кучурган 
на південь вздовж кордону. Два десятки 
бронетранспортерів вже їхали по українській стороні у 
напрямі до станції Кучурган, а за ними, по залізничних 
коліях, перебиралися через річку декілька танків. Високі 
насипи від двох колій добре прикривали від зайвих очей 
бронетранспортери, які шпарили прямо по попелястих 
заростях дикої оливки.  
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«Що робити?» — гарячково думала Олександра, 
наближаючись до колони бронетранспортерів, а тоді, як 
вчила Даша, зупинилася в повітрі та задихала, 
відключаючись від усього. 

По дорозі, яка йде з Кучургана до Павлівки та 
перетинає дві колії через тунелі, в ранню пору їхала 
машина, на передніх сидіннях якої сидів батько з сином. 

— Тату! Що робить тьотя у небі? — спитав малий, 
а батько, щоб відповісти сину, глянув на небо та, від 
несподіванки, натиснув на гальма – в небі таки висіла 
якась молодиця! Батько вирячився на неї, але 
роздивитися добре не встиг, бо побачив, як через кущі, 
прямо на них, пруть декілька бронетранспортерів. 

«Задавлять!» — тільки й устиг подумати 
сполоханий батько та включив задню передачу й 
газонув назад у тунель під залізною дорогою. Раптом, і 
куші, і бронетранспортери накрилися срібним блискучим 
мінливим сяйвом, наче хтось накрив все це пожмаканим 
дзеркалом, яке ворушилося та гралося сонячними 
промінчиками. І батько, і син вирячили очі та дивилися 
на це надприродне диво, не розуміючи, що сталося. 

Водії бронетранспортерів бачили зовсім інше, 
вірніше, нічого не бачили, бо їх накрила раптова ніч, 
темна, хоч в око собі стрель, бо нічого не видно. Деякі 
вилізли із машин та побачили, що десь позаду, далеко-
далеко щось світліє, тому стали розвертатися, та їхати 
назад. Світло не наближалося, а манило далі, то танки, 
які були ближче до цієї дірки у темряві, полетіли вперед, 
не розбираючи дороги. 

Олександра, яка летіла над коліями, бачила довгу 
сріблясту ковбасу, яка рухалася у сторону кордону та 
зовсім скоро уперлася в річку Кучурган. Зі сріблястої 
ковбаси, яка стала бовтатися по воді у різні сторони, 
вискакували танки прямо у воду та тонули. За ними 



Реплікація четверта. Тітка Ярина 
 

136 

прийшла черга бронетранспортерів, які рівномірно 
укладалися на поверхні річки та відразу падали на дно. 
Досить скоро срібляста ковбаса зім’ялась та зовсім 
пропала, а із води випірнули декілька ворожих солдатів, 
то Олександра не стала їх добивати, бо вони, як тільки 
добиралися до берега, щодуху бігли в сторону 
Придністров’я.  

Сонце, мабуть, від сорому, що таке побачило, 
сховалося за хмарами, які стали синіти, а потім упали на 
землю зливою. Олександра, спустившись на землю, 
підставила своє лице під струмені води та радісно 
посміхалася. Вона, таки, один у полі воїн! 

Син, через мокре скло автомобіля, дивився на 
Олександру, яка спустилася з неба серед спалахів 
блискавок, та запитав у батька: 

— Тату, тьотя – ангел? 
— Так! — відповів батько, бо зрозумів, що «тьотя» 

стримала ворожу навалу, і якби не вона, то, можливо, 
разом з сином, лежав би в машині, роздавлений 
якимось броньованим механізмом. 

Маргіна, яка наглядала за Олександрою зі свого 
далека, захоплено подумала: «Яка розумниця!» Наче 
схвалюючи її думку, над Маргіною каркнула ворона, на 
що Маргіна невдоволено відповіла: — Щоб ти здохла, 
так мене перелякала! 
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Реплікація п’ята. Лукошенко 

Зелененько повільно крутив педалі велосипеда 
«Ampler Stout», який подарувала йому лідер Естонії 
Керсті Кальюлайд. На ньому був, навіть, ґаджет, 
прикріплений до руля і в голові Зелененько відразу 
з’явився слоган «Країна у велосипедному ґаджеті», але 
куди його притулити, він не надумав. Сьогодні 
Зелененько, від гарного настрою, не збирався нікого 
садить у в’язницю, хоча, аж спина чухалася, так хотілося 
заперти отого головного порохобота з його картинами.  

 
Тепер, отримавши велосипед, який він раніше не 

мав можливості купити, бо за роботу президента 
платять якісь мізерні гроші, Володимир Потапович 
швидко розвезе всю пошту... щось, під руку, якась дурня 
лізе ... тепер Зелененько їде працювати президентом та 
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стане посилено думати про добробут країни. З цього дня 
Володимир Потапович робитиме так кожного ранку, щоб 
там не казали його вороги всередині країни, які у всіх 
його діях шукають зраду. Правда, думки про добробут 
чомусь не з’являлися, а знову лізло, чогось, дурне: 
послати Івану Баканюку смску: «Відлітаю в Москву з 
миротворчою місією!» — та побачити, як він буде 
реагувати. Оте «з миротворчою місією» вилізло 
недарма, бо якийсь ідіот учора розповсюдив чутку, що 
Московія завтра, тобто, сьогодні, нападе на Україну. 
Довелося по телевізору розвінчати цей фейк, який, 
напевне, вкинули порохоботи, бо ці вісті йшли від 
українських військових на Донбасі. 

Ще здалеку побачив Андрія Водана, колишнього 
главу офісу президента. Той стояв біля головного 
будинку України, немовби прийшов на роботу. Звісно, 
що він чекає Зелененько. «Чого йому треба?» — 
подумав Володимир Потапович, а тільки потім згадав, 
що в інтерв’ю «Українській правді» говорив щось про 
Водана. «Що я сказав там не так?» — думав 
Зелененько, але на пам’ять нічого не прийшло. 

— Правила ділової етики не дозволяють 
порядним людям коментувати період спільної 
діяльності, навіть у випадку коли ці люди розійшлись, — 
замість вітання, сказав Водан.  

— Розумієш, Андрій! — почав Зелененько, 
підбираючи слова: — Мені здається, що влада для тебе 
не корисна, бо вона тебе сильно змінює.  

«А тобі влада протипоказана апріорі», — думав на 
це Водан.  

— Попри твої професійні риси, — продовжив 
Зелененько, — треба залишитися людиною та поважати 
інших, як зсередини команди, так і зовні. Не треба 
показувати свою владу там, де це неправильно. Треба 
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іноді вмикати дипломатію, тому що ти був у державі 
майже друга людина, ну я так вважаю.  

«Любі друзі дорого коштують будь-якому 
президенту», — подумав Богдан та сказав: 

— Мені щиро жаль, що наші мрії про країну 
щасливих людей, де немає корупції, ти проміняв на 
теплу ванну для себе та дешеві забаганки інших, 
непрофесійних та самозакоханих людей, які тобою 
маніпулюють, — Водан тихо попередив: — Звичайно, я є 
носієм знань дуже чутливих для тебе та для країни, але, 
повір, я залишусь порядною людиною. Тому закликаю 
бути порядним і до мене. 

Сказавши це, Водан пішов до свого автомобіля 
«Mercedes-Benz», а Зелененько, зовсім засмучений 
розмовою, покотив велосипед  до офісу президента. 
Володимир Потапович залишив велосипед біля входу в 
приміщення своєї край важливої роботи та пристебнув 
замком, щоб не вкрали підлі порохоботи, а ці 
запроданці-журналісти хай бачать, що їзда на 
велосипеді – то не фейк, та не тільки мер міста Ключко 
піариться на цьому. Коли він зайшов у кабінет, там уже 
була Юля Мендельсон, яка, замість посмішки, крутнула 
сракою та заклопотано сказала: 

— У нас знову фейки про напад Московії! На цей 
раз від наших прикордонників! 

— Виклич мені генерала, — сказав Зелененько. 
— Він якраз тепер на проводі, — доповіла Юля. 
— Генерал, що у вас трапилося? — спитав 

Зелененько. 
— Із подільського прикордонного округу 

повідомили, що на декількох ділянках кордону на нашій 
стороні виявили мертвих військових Московії, — доповів 
генерал-майор та додав: — Враження таке, що їх 
пошматував якийсь страшний звір. Багато поранених, з 
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відрізаними кінцівками. Московські танки хтось посік, як 
капусту, а деякі втопили у річці Кучурган. 

— Це московська провокація? — спитав 
Зелененько. 

— Не думаю! — відповів генерал-майор. 
— Це націоналісти та бандерівці, — без сумніву 

сказав Зелененько, — якщо когось піймаєте, то відразу 
розстріляйте, бо вони нехтують іміджем президента та 
України. Ми миролюбна країна та хочемо миру. Навіть з 
Московією, бо це наш давній партнер... 

Зелененько кортіло сказати, що партнер по 
танцях, та завбачив, що прикордонник його гумору не 
зрозуміє. Він поклав трубку та наказав Юлі: 

— З’єднай мене з Плутіним! 
— Плутін на проводі! — крикнула Юля, аж 

Зелененько, який дрімав після поїздки на велосипеді, 
здригнувся та схопив трубку телефону:  

— Володимир Володимирович, доброго ранку! — 
весело сказав Зелененько та почув дивне: — Плутін 
помер. З вами розмовляє товариш Сталін. 

Зелененько отетерів, а потім спитав:  
— Вован19, це ти мене розігруєш? Зроблю тебе 

нев’їзним в Європу! — весело пообіцяв Зелененько, бо 
був знайомий з цим персонажем. 

— Хто це такий? Лукошенко, ти знову підсунув 
мені мертвого Плутіна? — почувся голос «Сталіна», а 
йому відповів голос Лукошенко: — Це Зелененько вам 
дзвонить, я йому тепер все поясню! 

— Володимир Потапович, що ти там твориш! — 
засичав у трубку Лукошенко, а Зелененько не розумів, 
чи це президент республіки Білорусь, чи знову Вован. 
Лукошенко ще тихіше додав: — Це справжній Сталін! 

                                                           
19  Вован — московіт, пранкер. Розігрує відомих людей. 
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— Та він же давно помер! — дещо силувано 
засміявся Зелененько. 

— Це ти помреш, якщо будеш з ним кривлятися, 
— нагадав Лукошенко та додав: — Його зберігали в 
якійсь діжці під Московським університетом, а потім 
оживили з допомогою якоїсь сіточки. А Плутін помер! 

Зелененько щось чув про сіточки, які називали 
чудернацьким словом «дімензіальні» та про те, що їх 
мають прибульці, то може так статися, що ці прибульці й 
реанімували Сталіна. Зелененько слухав, як трубку 
передали Сталіну, бо почув голос Лукошенко:  

— На проводі президент України Зелененько. 
— А він, що, ще живий? — спитав Сталін та взяв 

трубку: — Слухаю вас товариш Ненько! 
Зелененько не став поправляти Сталіна, бо чув у 

школі, як він розстрілював своїх соратників, тому відразу 
сказав: — Біля кордону на території України виявили 
мертві тіла ваших воїнів. 

— Ви вбили воїнів, які йшли захищати вас від 
коронавірусу? — гнівно запитав Сталін. Зелененько не 
став розказувати, що тіла московітів ще й покалічені, бо 
цей Сталін ще дурніший Плутіна та, поза жодними 
сумнівами, як покарання, кине на Київ атомну бомбу. 

— Ми нікого не чіпали, а хотіли приймати з хлібом 
та сіллю, — брехав Зелененько, а Сталін подихав у 
трубку та сказав: — Я все перевірю! 

— Юля, я тільки що врятував Україну від атомного 
бомбардування, — знесилено сказав Зелененько, коли 
поклав трубку, а Юля захоплено дивилася на 
президента та сказала: — Я завжди знала, що ви 
якнайвидатніший політик сучасності. Дозвольте вас, від 
імені народу, поцілувати? 

— Це вже занадто, — сказав Зелененько та 
завбачливо подивився на камеру внутрішнього 
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спостереження охорони, після чого додав: — Досить 
твоїх справедливих слів. 

*** 

«Отой Стерненко, от біда, захищався від 
бандитів та убив нападника жида. А ота єврейська 
влада тому зовсім не рада, хоч прокурор, хоч 
президент, бо що то буде, якщо безкарно залишити 
оцей судовий прецедент. Так постраждає і прокурор, і 
головний мент, а ще, не дай боже, президент в якийсь 
момент. Портков строчить позови, мов горохом об 
стіну, завалив роботою прокурора, бідну жінку, не 
пам’ятаю, Іру, чи Ніну, бо та ліпить справи, як курка 
яйця, та без жовтків, тому діло розвалюється, хоч 
воно на сто чи двісті листків. А ще біля суду без 
причини кричали, що А. Вакова на нари, бо то його 
чвари, хоч він там яким боком, він з одеськими не 
зовсім друзі, бо сам раніше збирав плоди у харківській 
окрузі. Правда, його орли біля суду забули про Майдан 
та стали лупцювати затриманих ногою, немов у них 
восьмий дан20. Має ґері 21від А. Вакова ніхто не оцінив, 
тому тренуватися на пересічних громадянах він своїм 
ментам поки що заборонив. Суддя від страху бурмотів 
та дав таку ухвалу: «Якщо не хочеш до підвалу, піди 
туди – не знаю куди та там сиди – щоб тебе не 
знайшли нові бандити жиди». Стерненко «туди» не 
пішов, бо там вже був, та мало не на той світ загув, 
але судді то до сраки, бо не любі йому козаки».  

Маргіна припинила перетворювати судовий 
процес у речитатив, який крутився у голові, попри її 
волю, та забрала симпоту із залу суду, бо політичний 
мотив розправи над активістом стирчав ребрами у всі 
                                                           
20  дан — ступінь майстерності у карате. 
21  має ґері — удар ногою в тулуб у карате. 
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боки, а розслідування ще на етапі вибору запобіжного 
заходу мало упереджений характер. Там не те, що 
пахло одеськими та харківськими  московітами, а 
смерділо на весь зал.  

Вона оглянулася та перевірила свій рубіж, бо 
московіти з Придністров’я, після ранкової поразки, 
неодмінно очухаються та придумають ще якусь капость. 
Симпота, яку вона витягла з залу Шевченківського суду 
на Дегтярівській, відпущена на волю, стала гуляти по 
Києву, а Маргіна дізнавалася про останні події. Зовсім 
ненароком Маргіна почула знайомий простуджений 
голос, по якому не відразу впізнала президента, який 
розмовляв з якимось чиновником. 

— То що нам робити з трупами? — розпачливо 
спитав чиновник і президент відповів: — Які не сильно 
пошкоджені – відправимо московітам, а ті трупи, у яких 
відірвані голови, руки та ноги – краще спаліть та тихо, 
щоб ненароком якесь фото не просочилися в пресу. 

Вона не зрозуміла, про які трупи йде мова, бо 
голова вже не працювала та стомилася не скільки від 
скороминучого бою, а від подальшого чекання, тому 
прикрила очі та заснула. 

*** 

Люда розмовляла з матір’ю, коли до них прийшли 
нові гості. Ігор в цей час відвідав цукровий завод, де 
навчав сформовану ним місцеву дружину, як діяти, якщо 
в селищі з’являться ворожі розвідники чи військові. 
Люда з матір’ю говорили про Олександру, коли 
побачили, як в їх хвіртку без стуку зайшли дві незнайомі 
людини в чорних плащах з накидкою на голову. Люда 
відразу збагнула, що ці люди на кшталт їх нових родичів, 
а, можливо, знову нові родичі. Тому стояла, мовчала та 
чекала, поки нові гості підійдуть ближче та пояснять, 



Реплікація п’ята. Лукошенко 
 

144 

чого вони хочуть. Коли пара підійшла ближче, то Люда 
зрозуміла, що не помилилася, бо на обличчі гостей 
побачила чорні малюнки, опеси, як називала їх Даша. 

Вона придивилася до першої людини та раптом 
завмерла. Люда мало не впала, бо ноги підкосилися, а 
серце так бовталося, наче хотіло забігти за край світу 
від своєї господині. 

— Люда? — здивовано сказала людина та 
підхопила її на руки. Людмила Василівна ледь 
прошептала: — Вася?! 

Людина, яку Люда назвала Васею, пригорнула її 
до себе та прошептала: — Як я радий тебе бачити! Куди 
ти пропала? 

— Куди ти пропав? — машинально сказала Люда 
та трохи відсторонилася, бо Вася стискав її в обіймах та 
мало не цілував у губи. 

— Спогад про тебе тільки тепер виринув у моїй 
пам’яті, — трохи розгублено сказав Вася, а другий 
чоловік з опесом нахилився до нього та з металом в 
голосі сказав: — Ми не для того прилетіли на Землю, 
щоб ти згадував своїх колишніх коханок. Посунься, я 
відрубаю їй голову! 

— Вас сюди ніхто не кликав, тому пішли звідси, бо 
відрубати вам голову теж є кому! — сердито сказала 
Валентина Степанівна, а Щасливчик, який грався на 
городі з жуками, вискочив звідти, зашипів та голосно 
сказав: — Якщо ви прийшли до Туманного Кота, то я за 
нього! 

Дивно, але слова Щасливчика так налякали 
агресивного чоловіка, що він аж відскочив до воріт та 
сказав: — Вася, пішли звідси, бо цей Туманний Кіт 
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залишив замість себе кіка22! А з тобою я ще розберуся! 
— пообіцяв він Люді, як своєму кровному ворогу. 

— Хто це такий? — спитала Люда у Васі, а той 
відповів: — Це моя дружина, Фате, а ми шукаємо Дашу. 

— Даша, разом з Іджі, Олександрою, Маргіною, 
Морті, Тарасом та Маріко захищають кордони України 
від московітів. 

Вася на хвильку задумався, а потім спитав:  
— Хто така Маргіна? 
— Наскільки я знаю, твоя друга мати, чи ти і її 

забув, як Люду? — сказала Валентина Степанівна, 
прискіпливо дивлячись на Васю. 

— Вона ж померла, — здивувався Вася, а 
Валентина Степанівна знову присікалася: — Ти теж 
помер, а дивись – живий і здоровий, навіть, дружина є. 

— Спасибі, — сказав Вася Валентині Степанівні 
та повернувся до Люди: — Ми з тобою ще поговоримо 
про все. 

— Якщо до цього я не зітну їй голову, — 
пообіцяла біля воріт Фате. 

— А ти не хочеш спитати, хто така Олександра? 
— знову присікалась Валентина Степанівна, аж Люда 
хотіла її зупинити, а Вася, чемно, наче її слова зовсім 
його не чіпали, спитав: — А хто така Олександра?  

— Твоя дочка! — мстиво сказала Валентина 
Степанівна, але її перебила Люда: — Це моя дочка і 
більше нічия! 

Опес на обличчі Васі аж засіпався, але він 
зібрався та твердо сказав: — Я обіцяю, ми про все 
поговоримо! 

Прямо коло воріт вони майнули в небо, а хвіртку 
відкрив Ігор, який стурбовано спитав: — Хто у нас був? 

                                                           
22  кік — найнебезпечніший звір у Всесвіті. 



Реплікація п’ята. Лукошенко 
 

146 

— Вася з дружиною, — не втерпіла Валентина 
Степанівна, а Ігор, з докором глянув на неї та підійшов 
до Люди: — Я тобі можу допомогти? 

— Так! — відповіла Люда та обійняла Ігоря. 
— Мені нема коли разом з вами стояти, бо треба 

нагодувати Щасливчика, — сказала  Валентина 
Степанівна та покликала кота: — Пішли, Щасливчику, я 
дам тобі молока. 

— Я залишаюсь тут і буду захищати Люду, — 
сказав Щасливчик та витріщив свої баньки на Ігоря та 
Люду. 

— Щасливчик, ти хочеш молока! —  настояла 
Валентина Степанівна та взяла його на руки й понесла в 
хату.  

— Я швидко поїм та прийду тебе захищати, — 
пообіцяв Щасливчик, а Люда засміялася на плечі Ігоря 
та сказала: — Таки, коти – найкращі антидепресанти. 

Що сказав Ігор, кіт уже не чув. Мабуть, поцілував 
Люду. 

*** 

Поїзд з трупами московітів, які загинули при 
нападі на Україну, таки зробили свою справу, як і думав 
Тарас. Попри те, що знівечені трупи спалили, велика 
кількість більш-менш пристойних трупів вражала якраз 
своєю чисельністю. Про цей поїзд всі знали, хоча 
офіціально ніхто про нього не говорив, і поки він з 
України йшов у Москву, всі виходили, щоб на нього 
мовчки, без слів, глянути. Довгий закритий поїзд, якщо 
десь зупинявся, то ненадовго, хіба що змінити 
машиніста, чи перевірити букси коліс, але смердів на 
всю станцію, то самі вразливі від млості втрачали 
свідомість. Після того, як трупи привезли в Москву, їх 
потрібно було розпізнати, то до них стали водити 
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родичів, а те, що багатьох не знаходили, тільки 
розповсюджувало паніку. Поодинокі військові, які вижили 
у цій операції, розказували такі жахіття, що їм мало хто 
вірив. Але все ж страшні чутки відбивали бажання в 
охочих заробити криваві гроші, бо при такому розкладі 
можна загубити й свою голову. Ці трупи, які прибули в 
Москву якраз на час святкування чергової «побєди», 
руйнували струнку картинку «побєдобєсія», то стилістам 
та перодряпам довелося попрацювати, щоб підготувати 
чергового двійника Плутіна, бо ще нікому не 
повідомляли, що він уже здох. 

Так, як Сталін знаходився у Мінську, в гостях у 
президента Лукошенко, бо там йому подобалось, то 
ніхто з московських неофітів сталінізму не наважувався 
передати генералісимусу погану звістку, хоча він знав 
про це від самого Зелененько, але не уявляв масштаб 
трагедії. Сталін, як завжди, прокинувся вже по обіді та 
добре виспався, бо труп Плутіна припинив його 
переслідувати, хоча запах колишнього президента так і 
не вивітрився з дому та щомиті нагадував про його 
потойбічне існування. Проте, Сталін вже звик до цих 
парфумів та не зважав на запах. Попри рідкий дощ, 
сніданок для генералісимуса накрили на веранді під 
навісом. Через те, що він не любив приймати їжу один, 
то за столом сидів Лукошенко, його син Коля, генерал 
Герасімов та Шойгу, якій від цієї трапези не мав зиску, 
бо худнув від страху.  

Як завжди, Сталін зі своєї тарілки з гіркою, 
положив більш ніж половину Колі та спостерігав за ним, 
як він їсть, а вже тоді брав виделку та клав декілька 
шматочків у рот. Після сніданку, задоволений Сталін 
потягнувся до кишені та витягнув коробку цигарок 
«Герцеговина Флор» з якої витягнув папіроску та 
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потягнувся до великого сірника, який запалив 
Лукошенко. 

— Лукошенко, ти чому не користуєшся 
прогресивними способами добування вогню, адже 
запальничку придумали ще два віки тому? — спитав 
Сталін, посміхаючись в вуси, на що Олександр 
Григорович відповів: — Не люблю я ці новації. Сірник, 
він і в Африці сірник.  

Сталін пустив кільце диму на Лукошенко, а він 
театрально відмахувався від диму та закашлявся, наче 
й справді той дим для нього смерть. 

— Наші умільці у війну, робили запальнички із 
патронів, — нагадав Сталін та повернувся до генерала 
Герасімова й спитав: — До речі, як діла з Україною? Київ 
уже взяли? 

Генерал Герасімов теж закашлявся, немов і він 
наковтався диму, чи якась крихта їжі потрапила не в те 
горло, а потім доповів: — У зв’язку з великими втратами 
людського ресурсу заминка вийшла! 

— У нас, що, нема людей? — розсердився Сталін 
та пихнув папіроскою, аж зашкварчало, а потім 
почервонів як рак, та наказав: — Киньте всі сили, щоб  
22 липня ми святкували перемогу у Києві. 

— Слухаюсь, Йосиф Віссаріонович! — витягнувся 
генерал Герасімов, а Сталін якось боком повалився зі 
стільця та встиг вимовити: 

— Лукошенко, сука, сірником отруїв! 
— Товариш Сталін! Що ви таке кажете? Та я сам 

пачку сірників з’їм і мені нічого не буде, — сказав 
Лукошенко та став їсти сірники разом з головками. У 
Сталіна з рота пішла піна, а Лукошенко, побачивши таке, 
виплюнув сірники з роту та схилився до генералісимуса. 
Він став робити рукою якісь паси біля вуха Сталіна, а 
Коля спитав: — Тату, що ви робите?  
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— Тут, за вухом, має бути якийсь замочок, щоб 
зняти зі Сталіна дімензіальну сіточку, але я нічого не 
нахожу. 

— Всім залишатися на своїх місцях та нічого не 
чіпати, — сказав генерал Герасімов, а Шойгу, який 
побачив, що Сталін здихає, відразу подав голос: — Я як 
сама відповідальна особа, доручаю тобі, генерал, 
розслідування, а сам їду в Москву. 

— Лукошенко! Ти арештований за вбивство 
Сталіна! — сказав генерал Герасімов, глянув на Колю та 
додав: — Ти теж! 

— Коля ні в чому не винен, — сказав Лукошенко 
та додав: — Це я отруїв Сталіна. 

— Як ти його отруїв? — задоволено спитав 
генерал Герасімов, бо відразу знайшовся вбивця у цій 
кримінальній справі. 

— Сталін сказав же – сірниками! — сказав 
Лукошенко та тільки тепер подумав – чи не рано він 
зізнався? 

— Сірники! — сказав генерал Герасімов. 
— Що? — не зрозумів Лукошенко. 
— Отруйні сірники давай! — наказав генерал 

Герасімов. Лукошенко витяг з кишені сірники та віддав 
генералу, а той наказав військовим офіцерам: — 
Посадіть його в баню та дивіться, щоб не втік. 

— Ви розумієте, генерал, що знаходитесь на 
території незалежної держави та утримуєте в 
заручниках президента цієї країни? — нагадав 
Лукошенко на що Герасімов сказав: — Я тебе 
розстріляю, як ворога народу і за мене, як президента, 
проголосує вся Білорусь! 

Відповідь генерала не сподобалась Лукошенко і 
він, на пару з сином Колею, пішов у баню в супроводі 
варти. Викликали спеціалістів та віддали їм сірники та 
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все, що знаходилося на веранді: всі наїдки, речі Сталіна, 
посуд і, навіть, скатерті та стільці. Генерал не спішив у 
Москву, бо каламбур, який він сказав Лукошенку під час 
арешту, йому сподобався, тому він викликав до себе 
кабінет міністрів та голову Рада Республіки з 
заступником та головами постійних комісій. Коли, під 
вечір, сановники з’їхалися та зібралися у залі засідань 
на дачі Лукошенко, до них вийшов генерал Герасімов та 
сказав: — Сьогодні я арештував президента Лукашенко 
та, щоб не допустити хаосу, буду виконувати його 
функції. Я, як і інші кандидати на посаду президента, 
буду приймати в них участь, щоб доказати 
демократичність цієї процедури. У кого є питання? 

— Що буде с Лукошенко? — спитав голова Ради 
Республіки. 

— Буде суд і його розстріляють, — відповів 
генерал, а голова завбачливо перепитав: — А він не 
втече? 

— Від мене ще ніхто не втік, — з посмішкою 
сказав генерал, а голова запропонував всій компанії 
посадовців: — Я пропоную підтримати кандидатуру 
генерала Герасімова на пост президента. Хто за? 

Всі потягнули руки вгору, бо хто його знає, що 
буде далі, а генерал запропонував невеликий фуршет з 
колишніми дівчатами президента Лукошенко. Генерал 
заснув десь за північ разом з якоюсь дівкою, яку тільки 
помацав, а більше нічого зробити не зміг, бо відрубався. 

Прокинувся від того, що на нього хтось лив щось 
смердюче та прямо на обличчя. Він розплющив очі та 
розлючено побачив, що на нього хтось ссить. Хоча ноги 
ще не тримали, але генерал якось піднявся та хотів дати 
в пику нахабі та, несподівано, розібрав, що дзюрить на 
нього не хто інший, як Сталін.  
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«Ожив, підла скотиняка! — подумав Герасімов, а 
п’яні мізки відмовлялися думати, що йому робити далі та 
видали звичайне: — Пристрелити та сховати кінці». Не 
відкладаючи, він витяг з кобури свій пістолет та 
розрядив його в Сталіна. Як не дивно, на постріли ніхто 
не з’явився, а Сталін, замість того, щоб впасти трупом, 
сказав: — Останню кулю залиш собі, бо я тебе першого 
розстріляю, — пообіцяв Сталін і генерал Герасімов 
зрозумів, що це бридкий та п’яний сон. Він ущипнув себе 
за сраку та так боляче, що аж завив, а сам покрився 
холодним потом. Вдень було жарко і від Сталіна вже 
смерділо, бо генерал морщив носа та чітко відчував цей 
дух. «Мертві не ходять!» — подумав Герасімов та 
згадав, що у Сталіна є дімензіальна сіточка, яка не дає 
йому здохнуть. «То чого ж він смердить?» — знову 
подумав Герасімов та потягнувся до трилітрової банки 
березового соку на тумбочці, щоб трохи змочити горло.  

— Відклич всі війська додому, будемо воювати з 
Китаєм, — наказав Сталін і тільки тепер генерал 
усвідомив, що це не сон. 

— Слухаюсь, товариш Віссаріонович! — якось 
недоречно сказав Герасімов та виправлятись не став, а 
побіг виконувати наказ.  

Лукошенко, відпущений серед ночі п’яним 
Герасімовим, теж спав, коли Сталін з ногами забрався 
на ліжко та знову став дзюрити, де воно з нього тільки 
бралося. Лукошенко смакував рідину, послану богом та 
вередливо нагадав: — Хто зранку п’є тепле пиво?! 

Він роздер очі, щоб побачити того зловмисника, 
який пригощає його цією ранішньою гидотою та мало не 
підскочив під стелю, бо побачив Сталіна та ще у такій 
позі. 

— Йосип Віссаріонович, туалет навпроти моєї 
кімнати, — нагадав Лукошенко, бо ще не втопав, що 
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Сталін вчора помер, а коли усвідомив, то заверещав, 
спочатку від страху, а потім зрозумів, що якась підлота 
вилікувала генералісимуса. 

— Поздоровляю з поверненням в сім’ю живих, — 
сказав Лукошенко, схоплюючись з ліжка та бажаючи 
«родичу» скорої смерті, на цей раз – назавжди. Сталін 
улігся на мокре простирадло та сказав Лукошенко:  

— Ти не забув, що у вас скоро вибори? Знімеш 
свою кандидатуру, хай люди вибирають кого хочуть. 
Інакше – memento mori. 

Сказавши це, Сталін прикрив очі та заснув, наче 
вмер, склавши руки на грудях. Лукошенко приблизно 
знав, на що натякає Сталін, але обурювало те, що він 
отак, добровільно, віддає чужому дяді своє потаємне, 
нажите непосильною працею та кров’ю. 

— Я за ним пригляну, товариш Сталін, — сказав 
хтось за спиною, а коли Лукошенко озирнувся, то знову 
закричав, як підстрелений заєць, бо угледів Плутіна з 
обличчям у трупних плямах, від якого смерділо, аж 
забило дух. У Лукошенко вивернуло живіт, а коли він 
отямився, то побачив, що на ліжку, поряд зі Сталіним, 
вмостився Плутін, теж склавши руки на грудях.  

«Ну його нафік це президентство, — вирішив 
Лукошенко, — куплю собі хатку у селі, заберу своїх 
дівчат та буду персональним пенсіонером». На цьому 
залишив прийд з Московії в ліжку та пішов казати 
звернення до народу, де збирався зректися своєї 
посади. 

*** 

«Чорні хмари ходять небом понад чорним 
домом, там живе вся нечисть світу із зеленим гномом. 
Дім той висне над Дніпром, мов загатити хоче, на 
даху зелений гном сміється та регоче. Він сміється із 
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народу, із віри та слова, бо не той йому і Томос й 
українська мова. Кличе пошесть гном зелений, вже 
злетілись круки, щоб віддати нашу землю у чужії руки. 
Освятити Україну у червону крівцю та відвести в 
московіти, як без волі вівцю. На «побєду» Москва кличе 
на кремлівські стіни, для Донбасу в ніч готують 
снаряди та міни». 

Маргіна відірвалася від своїх думок, бо помітила 
пожвавлення у військах московітів, які перед цим 
непорушно стояли біля кордону з Україною, а тепер, 
чомусь, покинули бойові позиції та стали на свої 
звичайні місця. Більшість військових сідали на літаки та 
летіли кудись на схід у Сибір. «Що вони там задумали?» 
— вгадувала Маргіна, але те, що Україні дали спокій, їй 
сподобалося. 

— Мама? Що ти тут робиш? — спитав хтось, а 
Маргіна аж підскочила від несподіванки. Вона 
повернулася на голос та побачила дві людини в чорних 
плащах, а обличчя, розмальовані опесом, відразу 
нагадали звідки вони. 

— Вася? — впізнала Маргіна, а Вася, навпаки, 
розгублено повторив: — Мама? — бо знайшов її з 
допомогою дімензіальної сіточки, а побачив незнайому 
молоду дівчину.  

— Ти де взяла чуже тіло? — спитав він, на що 
Маргіна відповіла: — Яке дали таке й ношу! — вона 
глянула на Фате, яка зовсім не випромінювала радості, 
та стримано поздоровкалась: — Привіт, Фате! 

— Що ти тут робиш? — знову спитав Вася, а 
Маргіна відповіла: — Воювала з московітами та вони, 
якось дивно, втекли! 

— А що в цих краях робить Даша? — спитав Вася, 
хоча було зрозуміло і без запитання.  
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— Вона молодець, звела два загони московітів, 
які перестріляли один одного, а тих, що залишилися – 
добила сама, — доповіла Маргіна, а Фате хмикнула, бо 
вбити людину, яка не має дімензіальної сіточки, все 
одно, що роздавити комара. 

— Скажи, ти знаєш Олександру? — спитав Вася, 
а Фате відразу фиркнула та набундючилась. 

— Розумна дівчина, вчилась, як і ти, в Кембриджі, 
— сказала Маргіна, пильно вдивляючись в обличчя сина 
та додала: — Вона одна зупинила та оригінально 
знищила танковий батальйон. До речі, вони 
подружилися з Дашею і, наскільки я зрозуміла, 
задоволені тим, що сестри, — радісно закінчила 
Маргіна. 

— А де Мотя? — вставила Фате, щоб розмова не 
точилася навкруги Олександри. Тим більше, що Фате 
поважала Морті, напевно тому, що боялася, як і 
Туманного Кота. 

— Морті теж тримає свою ділянку фронту, — 
відповіла Маргіна та сказала: — Я, мабуть, покличу їх на 
нараду. 

— А де Туманний Кіт? — спитав Вася. 
— Цьому драному кошаку Земля до лампочки, — 

сказала Маргіна, — бо він називає свою поведінку 
«невтручання в природний хід подій» та кудись повіявся. 
Я його шукала та не знайшла. Ти ж знаєш, що в цьому 
Всесвіті сховатися – раз плюнути, а ще й коту, який чи 
сам створив цей Всесвіт чи хтось його поставив, щоб він 
ним керував. Раніше він перекладав свої обов’язки на 
Лебедева, мого чоловіка, а той теж перекладав роботу 
та робив ілюзію, що нашим Всесвітом керує Ерземія з 
планети Перія. Лебедева на Землі теж нема, може 
помер, як і я. Ви, певне, знаєте, що твориться на Землі: 
ціла низка нових вірусів, зміна клімату, а те, що 
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твориться у відносинах між країнами та всередині країн 
– то просто жах. Таке враження, що люди збожеволіли. 

— Зате у нас порядок, — втрутилася Фате, — 
завжди виграє сильніший. 

— Туманний Кіт, коли подарував вам дімензіальні 
сіточки від дня народження, хотів, щоб ви наблизились 
до ангелів та стали особистостями без тіла, яке обмежує 
можливості особистості, а ви тільки й того, що 
навчилися перетворюватися у зюдів через тисячу років, 
— з деяким розчаруванням нагадала їй Маргіна. 

— Щось ви самі за тисячу років свого життя не 
перетворилися в «особистість», — вколола Фате, а Вася 
так на неї подивився, наче хотів убити. Це не заважало 
Фате кидати блискавиці з очей, від яких будь-хто згорить 
на місці. 

Їх суперечу перебили далекі постаті в небі, які 
здавалися маленькими птицями та рухалися в їх бік зі 
сходу та заходу. Коли вони підлетіли ближче то Вася 
впізнав Дашу, Іджі та Морті, а зі сходу летів Тарас з 
Маріко, а з ними якась дівчина. «Олександра!» — 
подумав Вася та вперше в життя не знав, що робити: 
життєвий досвід у цьому випадку був до одного місця. 
Ситуацію розрядила Даша, яка відразу кинулася до 
батька та з задоволенням сказала: — Тато, знайомся, 
це – моя сестра Олександра.  

Вася роздивлявся Олександру полум'яним 
поглядом, немов бачив її останній раз, так схожу на 
свою сестру та ще на нього самого. 

— Можна тебе обійняти? — спитав Вася, а коли 
Олександра кивнула, то притиснув її до себе, 
остерігаючись задавити. Олександра сприймала свого 
батька зовсім байдуже і ніяка струна у її душі навіть не 
дзенькнула, можливо, тому, що не було спільного 
минулого, чи може тому, що перехворіла на батька в 
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дитинстві, коли його не було, а інші діти мали батька. Це 
було боляче, тому вона ще з дитинства собі вигадала, 
що батько – це не обов’язковий атрибут сім’ї та тільки 
тоді відчула полегшення. Вася, навпаки, був 
задоволений, бо зробив перший крок, то тепер міг хоч 
розмовляти з Олександрою без натуги, а це давало 
шанс у майбутньому якось зблизитися з дочкою. 

Даша теж була рада, бо бажала мати сестру у 
своїй сім’ї. З батьком, начебто, все пройшло добре, а от 
мама, Фате, набундючилась, як гумова кулька, то і 
дивись, якби не лопнула. 

— Мамо, ти чого? — спитала вона ареанською 
мовою, а та їй відповіла: — Не радій, бо в тебе скоро 
заберуть твого батька навік. 

Олександра, яка вже знала ареанську мову, бо 
Маргіна ще при знайомстві бухнула їй в голову все, що 
мала у своїх гліфомах, тому прекрасно зрозуміла, що 
сказала Фате та відповіла ареанською мовою:  

— Не хвилюйтесь, я не маю наміру забирати 
вашого тата! 

— А твоя мама? — не втерпіла Фате. 
— У мами є Ігор, якого вона кохає та довіряє, тому 

не думаю, що вона його колись покине, — відповіла 
Олександра. 

Сказане «колись» різонуло уші Васі, бо він 
сприймав слова Олександри на свій рахунок, а Маргіна, 
яка уважно слухала всю розмову, тихо підійшла збоку до 
Фате та прошипіла: — Замовкни! — вона глянула їй у 
вічі та налякала: — Якщо я ще раз почую щось проти 
Олександри чи її матері, то відразу скажу про це коту. Ти 
знаєш, що він з тобою зробить! 

Попри те, що Фате боялася кіка, вона відповіла, 
стискаючи свій меч: — Я нікому не віддам Васю, навіть, 
якщо він буде мертвим. 
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— Мама, нашого тата ніхто не з’їсть, хіба що 
папухи 23 , коли він вмре, а те, що він любитиме 
Олександру, як і мене, то я не ревную, бо ми ж сестри, 
— заспокоювала її Даша та, напевно, марно, бо Фате 
продовжували кидати блискавки з очей. 

— Ваші суперечки тепер недоречні, бо, як я 
зрозуміла, під загрозою не тільки існування життя на 
Землі, а і всього нашого Всесвіт, — сказала Олександра. 

— Розумна дівчинка, — похвалила Маргіна та 
сказала: — Олександра права, бо нам, хто має 
дімензіальну сіточки, потрібно щось робити, бо 
Туманний Кіт кудись пропав, а з нашим Всесвітом 
твориться щось недоречне. 

— Я знаю, що робити! — сказала Олександра, 
чим здивувала, навіть, Маргіну. Коли всі повернулися до 
неї, вона промовила: — Може ви забули про малюнок на 
обкладинці книги Юрія Котермака, адже в листі мова йде 
про якісь скрижалі Туманного Кота. Що це таке? 

Вона повернулася до Маргіни та Морті, як більш 
інформованих у цих справах. 

— Кіт не дуже ділився такою інформацією, — 
сказала Маргіна, — тому я знаю тільки те, що скрижалі – 
це як пароль для Всесвіту. А як ними користуватися – я 
не знаю. 

Вона замовкла, а всі втупилися в Морті, яка, 
опинившись під поглядами, засоромилася та сказала:  

— Скрижалі не є якимось сталими предметами, 
це, як чак24 може бути все, що завгодно. 

— То, можливо, ми знайдемо ці чаки та, поки кота 
нема, хтось зможе виконувати його функції? — спитала 
Олександра. 

                                                           
23  папух — черв’як, пожирач мертвих тіл. 
24  чак — цінність, дивитись в кінці книги. 
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— Тоді полетіли до тебе додому, та подивимося 
на ваш малюнок, — сказала Маргіна.  

Політ трохи зняв напруженість, бо похмуру 
ненависть Фате до Олександри та Люди не дуже 
розуміли – не було ніяких підстав до того, що Вася 
залишить свою дружину та ради Олександри 
з’єднається з Людою. Навряд, чи це хоче Люда, у якої є 
свій коханий Ігор, а любити батькові свою дитину ніяка 
жінка не зможе завадити. Маргіна зважала на те, що 
Фате була аж надто обтяжена правилами планети Аре, 
згідно з якими й діяла. З усім тим, імпульсивну Фате слід 
було пильнувати, щоб вона не наробила лиха собі ж на 
голову. 

Маріко хвилювало зовсім інше: Валентина 
Степанівна, коли побачить таку кількість гостей та ще й 
непроханих, як от Фате, то може теж гострим слівцем 
порушити тимчасове перемир’я, а ще ж гостей треба 
частувати, хоча їм їжа не обов’язкова. Тому вона взяла з 
собою Тарасика та полетіла вперед, щоб заскочити в 
якусь крамницю та набрати наїдків, а вже потім 
допомогти Валентині Степанівні готувати.  

Даша, Олександра та Іджі теж полетіли вперед на 
перегонки, бо тягтися з бабусями зовсім нудно, та скоро 
стали непомітні між хмарами. Фате з Васею залишилися 
у супроводі Маргіни та Морті тому мали час, щоб трохи 
охолонути та довести до ладу думки.  

А Морті згадувала те, що вона нікому і ніколи не 
розказувала: як двадцять років тому сперечалася з 
Лебедевим за Васю. Туманний Кіт приніс його додому 
мертвим і Морті, ще не знаючи, що Вася її син, прийшла 
забрати його душу. Тоді вони закрилися з Лебедевим у 
кімнаті й він сказав їй, що вона про це пожаліє, бо зовсім 
скоро її чекає новина, яка переверне її світ та занурить у 
прекрасне майбутнє. Якщо Вася помре, то цього не 
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станеться, а вона, Морті, буде рвати волосся на своїй 
голові. Так, як вона була наївна, то повірила Лебедеву 
та залишила життя Васі, але зовсім скоро дізналася, що 
Лебедев мав слушність, бо Вася – її син. Хоч вони 
сварилися за Васю із Маргіною та Лебедевим, але він 
ніколи їй не нагадував про ту страшну мить, коли Вася 
був мертвим. Звісно, що Вася не пам’ятав дівчину, яку 
щиро кохав, а коли потрапив на планету Аре, то 
закохався в Фате. Ніхто не придивлявся до Фате та 
Люди, крім Морті, а вона бачила, що вони схожі, немов 
сестри, бо Вася, забувши минуле, пам’ятав образ Люди, 
а Фате він обрав завдяки їй. 

Коли Маргіна з Морті та Вася з Фате 
приземлилися у дворі, стало тісно. Маріко вже встигла 
прилетіти та хазяйнувала разом з Валентиною 
Степанівною, а Тарас викладав з великої торби якісь 
продукти. Олександра хотіла витягти малюнок, щоб його 
розшифрувати, але Маріко сказала, що треба пообідати, 
а вже потім можна «шифрувати» хоч до ранку. Даша 
забрала у мами меча та віддала його Олександрі, після 
чого стали битися навсправжки, тільки ввімкнули 
дімензіальні сіточки, щоб ненароком не вбити одна одну. 
Фате не стала сперечатися з Дашею, але коли з її меча 
при ударі сипалися іскри, то кривилася. Вася, 
побачивши її обличчя, зупинив бійку та дав Олександрі 
свого меча, а Фате повернув її зброю. Меч Васі був 
трохи заважкий для Олександри, але вона не стала 
перебирати, а билася тим, чим є. Люда, не зовсім 
розуміла, що її дочці нічого не загрожує, тому 
хвилювалася, хоча Ігор, який переговорив з Маргіною на 
цю тему, запевняв її, що з Олександрою нічого поганого 
не станеться.  

Звістка про те, що напад московітів відбили, Ігор 
сприйняв з радістю та відразу зателефонував до своїх 
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побратимів на Донбасі, щоб повідомити останні новини. 
Попередив, щоб телефонували, якщо московіти почнуть 
наступ, то він побалакає з прибульцями про допомогу. 
Даша та Олександра так і не закінчили змагання, бо 
щось засвистіло над ними, а коли всі підняли голови, то 
побачили розпечений шар, який летів прямо на них. 
Ніхто не встиг зреагувати, як розпечений шар бухнувся 
коло Маргіни та Фате, які рвали цибулю посеред городу. 
Він так трясонув землю, що всі відразу попадали, а в 
хаті дзенькнули та тріснули вікна. Обтрушуючи 
обсмалені брови та волосся на голові, яке скрутилося 
калачиками, всі стали підійматися та заглянули в 
здоровенну яму, з якої вився дим. Там, на метрів десять 
внизу, синіла розпечена куля. 

— Я не думаю, що це якась випадковість! Мене 
хотів хтось убити! — сказала Маргіна, бо їй дісталося 
більше всіх – платтячко, в яке вона була вдягнена, 
згоріло майже дотла та опадало чорними клаптями, 
відкриваючи груди з почорнілим бюстгальтером та 
такими ж трусами. Маргіна подивилася на Фате та 
спитала: — Це ти? 

— Яким боком! — обурилася Фате та сердито 
додала: — Якби я не відскочила, то мене б розмазало у 
цій дірці, — вона показала на яму, що тліла, та додала:  

— Звісно, це Олександра! Вона хотіла порішити 
мене і кинула з неба уламок з уве25.  

Олександра, яка підійшла до них, не 
виправдовувалася, а оперлася на меча та дивилася, 
насупившись, на Фате. Ворона, що сиділа на тину 
городу, теж невдоволено каркнула та кудись полетіла.  

*** 

                                                           
25  уве — метал, металевий виріб, меч, ніж. 
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Специ принесли аналізи в яких вказувалося, що 
сірники Лукошенко, зроблені на білоруській фабриці 
«Пінськдрев» нічим крамольним не відрізнялися від 
таких же інших, хіба що козаком на етикетці, який 
нагадував щось українське, майданне. Якщо вже вони й 
спровокували якийсь злочин, то хіба що нагадуванням 
білорусам, про Україну та волю, від чого вони не дуже 
хотіли голосувати за Лукошенко. «За мене 
проголосують!» — подумав генерал Герасимов, але 
сказав своєму помічнику, щоб той зв’язався з фабрикою 
та зняв тих козаків з етикетки. Наступний аналіз був по 
тютюну у сигаретах «Герцеговина Флор», які курив 
Сталін. Аналізи показали, що тютюн був отруєний і 
генерал подумав, що йому пощастило, бо він не курить. 
Якби його пригостив Сталін то йому теж був би капець. 

Правда, цей Сталін, як і Плутін, то вмирає, то 
знову оживає, що трохи дратувало генерала. Його 
помічник доповів, що Сталін та Плутін лежать у спальні 
Лукошенко та смердять на весь дім, то генерал наказав 
вирити глибоку яму та покласти їх туди, а зверху 
придавити залізобетонною плитою. Герасімов не вірив у 
потойбічні сили, але бачив на власні очі, як Сталін ожив 
на наступний день, то підозрював Лукошенко у тому, що 
він знайшов якогось двійника Сталіна та лякав ним 
інших. Видно хоче, щоб Герасімов їхав у Московію, та 
Лукошенко не вдасться налякати бойового генерала. 

Якраз сьогодні Лукошенко відрікся від своєї влади 
на користь новообраному кандидату, але свою 
кандидатуру з виборів не зняв. «Треба його арештувати 
та оголосити про це на всю Білорусь, тоді у мене є 
шанси стати президентом!» — подумав Герасімов, бо 
плекав надію з’єднати Білорусь з Московією та 
оголосити про відродження СССР. Він знову подзвонив 
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помічнику та наказав арештувати Лукошенка й закрити 
його у темний погріб, а на обід викликати журналістів з 
телебачення, щоб зробити звернення до народу 
республіки Білорусь. 

Після обіду  генерал, що сяяв посмішкою, вийшов 
до журналістів та  привітався, а потім сказав: 

— Мною, генералом Герасімовим, заарештований 
колишній президент республіки Білорусь, громадянин 
Лукошенко. Вибори в республіки Білорусь не 
скасовуються і всі, хто хочуть стати президентом, 
можуть подавати документи! 

— А що буде з тими опозиційними кандидатами, 
які заарештовані? — спитала чорнява кореспондентка з 
Інтернет-видання «Хартія-97», яку, спеціально для цього 
інтерв’ю, звільнили з в’язниці та привезли на дачу 
Лукошенка.  

— Всі вони будуть відпущені, а ваша газета може 
вільно працювати в республіці Білорусь, — з посмішкою 
відповів Герасімов. 

— А хто буде забезпечувати дотримання правил 
при голосуванні за президента? — спитав кореспондент 
з «Голосу народу». 

— Я гарантую, що вибори пройдуть нормально та 
прикладу всі сили для цього, — відповів генерал. 

— Ви будете виставляти свою кандидатуру на 
вибори? — спитала кореспондентка з Інтернет-видання 
«Хартія-97» і Герасімов відповів: — Я про це не думав. 
Ви вважаєте, що я маю шанс на обрання? — спитав він. 

— Після того, як ви арештували Лукошенко у вас 
буде шалена популярність, — відповіла якась друга 
кореспондентка, а генерал подивився на 
кореспондентку з «Хартії-97» та спитав: — Мені цікава 
ваша думка? 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

163 

— У вас ще є час показати себе, — ухилилася від 
відповіді журналістка. 

Брифінг з журналістами крутили по всіх каналах, а 
екстрені випуски газет шаленіли від захоплених 
заголовків. Герасімов, читаючи увечері газети, 
посміхався та розумів, що Білорусь у нього майже в 
кишені. Залишилося висунути свою кандидатуру на 
президента, але це пізніше, коли всі кандидати 
нагавкаються один на одного, а жителі республіки 
Білорусь стомляться від їхніх обіцянок. Тоді він 
запропонує себе! 

З’явився помічник та сказав: 
— Закінчили! 
— Що? — не зрозумів генерал. 
— Поховали Сталіна та Плутіна, — доповів 

офіцер. 
— Добре! — відповів Герасімов. 
Увечері, перед тим, як лягти спати, він подзвонив 

своїй дружині та сказав: — Люба, ти хотіла б жити в 
Мінську? 

— Мені в Москві непогано, — відповіла дружина 
та спитала: — А що таке?  

У Герасімова відпало всіляке бажання 
продовжувати розмову. Тому він збрехав:  

— Заскучав за тобою. 
— І я заскучала, — відповіла дружина і Герасімов 

впіймав фальш у її голосі, а дружина додала: — Приїзди 
скоріше в Москву, — що звучало як: «Мені без тебе 
зовсім не сумно».  

Герасімов поклав трубку та подумав, що якась з 
дівок Лукошенко тепер би не завадила, але не став вже 
вставати, а заснув. Снилося щось дурне, а коли, 
раптово, прокинувся, то відчув, як на обличчя ллється 
якась рідина. «Щось солоне», — покуштував Герасімов. 
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«Сталін, сука!» — догадався генерал, хоча не бачив 
його в темноті, бо Лукошенко розказував про такі витівки 
Сталіна та Плутіна, але генерал йому не вірив.  

Він витягнув пістолет з тумбочки біля ліжка та 
розрядив його у Сталіна, який стояв над ним темною 
тінню та продовжував ссяти на нього. Кулі нічого не 
зробили зі Сталіним, то вже генерал зрозумів, що це не 
його двійник, а якась нечиста сила. Сталін нагнувся до 
генерала та сказав:  

— Їдь в Московію та воюй з китайцями. Бо 
наступного разу я відірву тобі голову. 

На постріли в кімнату вскочив ординарець, який 
ввімкнув світло та крутив головою на всі боки, але 
Сталіна не бачив. З’явився заспаний помічник, який, 
побачив обісцяного генерала та здивовано спитав:  

— Стріляли!  
— Завтра всі війська з республіки Білорусь 

відправляємо в Сибір, воювати з китайцями, — відповів 
Герасімов та пішов у ванну, щоб прийняти душ та змити 
з тіла чужі екскременти. 

*** 

Туманний Кіт таки догнав барберосів та його 
стадо амомедарів аж за Сатурном. Більшу частину 
шляху він спав у експериментальному модулі ELM PS, 
який вкрав на міжнародній космічній станції. Правда, це 
коштувало йому дорого, бо він трохи проспав, коли 
наблизився до стада амомедарів та врізався в одного з 
них, аж іскри пішли у всі сторони, а на симпоти кота 
відразу осіли спогади якогось племені мокзі планета 
Джухо біля зірки Несмет галактики Маффей 2. Те, що 
спогади були з іншої галактики, трохи здивувало 
Туманного кота, бо барбероси, зазвичай, паслися у 
своїй галактиці. Туманний Кіт відразу повернув свої 
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симпоти до себе, бо знав – затримайся він якусь 
хвилину і ці спогади окутають його голову і він може 
назавжди впасти у наркотичний стан. Звичайними очима 
кіт побачив Жюте, Мето, Колє та Трутте, які застрягли у 
мерехтливій хмарі, що сяяла сріблом та здавалося роєм 
блискучих істот. «Бандрандос згодував їх амомедарам!» 
— з задоволенням подумав Туманний Кіт та зрозумів, 
що треба забрати у них скрижалі, а вже тоді звернутися 
до Бандрандоса з паролем. Він вибрався із модуля та 
поліз в сторону прибульців із планети Аре, щоб забрати 
скрижалі. Тільки через хвилину він зрозумів, що дурний, 
як чіпок, бо, ковтнувши спогадів амомедарів, забув, що 
«скрижалі» уже не кам’яні іграшки, які він підкинув у 
гніздо кумая, а вже живі Бандрандос та Дульджінея. 

До того ж Бандрандос прокинувся., бо він тримав 
свої симпоти на стаді, щоб воно не розбіглося, та 
відразу зреагував на втручання у стадо кота. Барбероси, 
на відміну від інших видів живої матерії, впадаючи у 
транс від спогадів, можуть контролювати свій стан та 
повертатися до дійсності, коли це треба. 

— ХТО ... ПОСМІВ ... ТРИВОЖИТИ ... МОЄ ... 
СТАДО! — прогримів Бандрандос, розпустивши симпоти 
у всі сторони, а Туманний Кіт повернувся до нього та 
став на задні лапи, щоб Бандрандос його впізнав, та 
крикнув: — Бандрандос і Дульжінея! 

— ТИ ... НЕ ... ПЕРШИЙ, ... ХТО ... ПРИЙШОВ ... 
ДО ... МЕНЕ ... КРАСТИ ... МОЄ ... СТАДО, — прогримів 
Бандрандос. 

— Бандрандос, це я, твій Туманний Кіт, ти що, 
мене забув? — спитав Туманний Кіт та нагадав: — Ти 
повинен синхронізувати мене на управляння цим 
Всесвітом. 

— ТИ ...БУДЕШ ... ПОКАРАНИЙ  ... ЗА ... СВОЄ ... 
НАХАБСТВО! — прокричав Банбрандос та кинув 
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Туманного Кота на сусіднього амомедара, який відразу 
потягнувся до голови кота, витягуючи звідти спогади та 
отруюючи його чужою інформацією. 

Туманний Кіт зрозумів, що скоро стане якимось 
овочем, та швидко написав записку Маргіні, яку помістив 
у модуль. Розігнавши його, аж навкруги стало холодніше 
на якусь соту долю градуса, Туманний Кіт відправив 
модуль у сторону Землі. Тільки тоді він перестав 
змагатися з втручанням у свою пам’ять амомедара, бо 
чекати краще у забутті. Мерехтливі чужі спогади 
змішувалися зі своїми та досить скоро Туманний Кіт 
занурився в океан чужих сенсів, які стали уже його. 

Добре, що Туманний Кіт відправив модуль до 
Маргіни у цей момент, бо якраз починався парад планет 
і капсула із повідомленням кота по самій дальній орбіті 
обернулася навколо Сатурна, розігналася в іншу 
сторону Юпітером та була кинута до Марса, який 
навздогін шпурнув капсулу до Землі. 
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— Досить вам сваритися! — зупинила всіх Морті 
та пояснила: — Ця штука прилетіла з далекого космосу і 
ніякого відношення до вас не має. 

Фате, почувши Морті, невдоволено замовкла, бо 
їй здалося, що це все-таки витівки Олександри. Тим 
часом Іджі, нікого не чекаючи, витягнув з ями 
здоровенний циліндр, метрів зо три чи чотири в діаметрі 
та такий же у висоту. Він обійшов його з усіх сторін та 
повідомив: — Це якась частина якогось супутника. 
Напевне, вона впала випадково, бо закінчився термін її 
роботи, — він заглянув у яму та побачив, що там, на дні, 
вже з’явилася вода, тому спитав у Валентини 
Степанівни: — Вам потрібна криниця посеред городу? 

Замість Валентини Степанівни відповіла Люда: 
— Мені б хотілося, щоб все залишалося так, як є! 
Іджі зрозумів, що це стосується всього, що він 

зробив у оселі, але Люда, по його обличчю, вгадала його 
думку та з посмішкою додала: — Все, що ти тут зробив – 
то гарно, у тебе є смак, але оця яма серед городу ні до 
чого. 

Поки всі кружляли навкруги бака, Іджі акуратно 
зсунув стиснуті ударом шари землі і яма майже зникла. 

— А що з баком робити, порізати на металолом? 
— спитав Іджі, а Олександра відповіла: — Треба 
повідомити про цей супутник відповідні органи, а щоб 
вони не витоптали нам весь город, то треба його 
перенести кудись у безпечне місце. А чи нема там 
людини? 

Щасливчик, який з’явився на гуркіт у дворі, 
понюхав бак та сказав: 

— Це привіт від Туманного Кота! 
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— Таки так, — сказала Маргіна, — із бака тхне 
котом, — і цим повідомленням зацікавила всіх, бо їх 
симпоти у баку переплелися, наче кубло змій. 

— Туманний Кіт у супутнику? — здивувалася 
Маріко та сказала: — Треба його звідти витягти та 
нагодувати! 

— Кота там нема, але він там був, — зі значенням 
відповіла Маргіна, а Іджі пообіцяв: — Тепер я відкрию 
цю штуку та про все дізнаємося. 

Щоб не псувати супутник, Іджі відкрив люк 
якимось способом та заліз у середину, після чого довго 
шукав сліди перебування кота та, видно, що нічого не 
знайшов, бо виліз з якоюсь пластмасовою табличкою, 
яку схопила Маргіна, надіючись щось дізнатися. Вона 
втупилася в табличку та заклякла, немов ця табличка 
щось означала для кота, аж Даша не витерпіла та 
спитала: — Бабуся, не мовчи, розкажи нам, що ти про 
це думаєш, бо у мене, від цікавості, аж рука чухається, 
щоб когось убити. 

Маргіна сунула табличку Іджі та сказала:  
— Читай, бо я нічого не зрозуміла 
Іджі довго розбирався з манерою письма 

Туманного Кота, бо його почерк був наче курячою 
лапою, та потім повільно почав: — Я восьму ту свою 
скрижаль в бою залишив десь, на жаль. Там маються 
орієнтири: скрижаль розбита на чотири, чи лік триває 
й до п’яти, прийдеться вам їх рахувати. Чи може 
шість, чи може сім, а я амомедара з’їм. А хто збере їх 
разом знов, той добереться до основ. Зверху висить 
сковорода ... 

Іджі замовк і Маргіна нетерпляче спитала:  
— Що там далі? 
— Далі пластмаса поплила, видно від 

температури, то текст нерозбірливий, а в кінці ось таке: 
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... до пошуків хто має смак, вам все розкаже Котермак. 
А серед вас є темна сила, що багатьох до вас скосила. 
Отож, тримайтеся Добра, мене ж чекає вже мара... 

Іджі перестав читати та розчаровано сказав:  
— Все! 
Маргіна догадалася, що кіт писав свого 

останнього листа під впливом дії амомедарів, тому 
послання було віршованим та образним, але не зовсім 
конкретним. Що він хотів сказати було незрозуміло. 

— Якась маячня! — сказала Фате та додала: — Я 
давно здогадувалася, що кіт з’їхав з глузду, бо те, що він 
коїв на планеті Аре ні в які межі не вписувалося. 

— Дарма ти це кажеш, — сказав Вася, — так, кіт 
полюбляє гратися, але він справедливий. Тепер він 
попав у якусь халепу та попереджає нас, що не керує 
цим Всесвітом, то ми повинні найти ті чотири скрижалі. 

— Чи п’ять, чи шість, чи сім, — нагадала Даша та 
додала: — Мені цікаво, куди ділися Колє, Мето, Жюте та 
Трутте.  

— Я думаю, що вони теж у цьому замішані, бо їх 
теж нема на Землі, — відповів Іджі. 

— Мене цікавить зовсім інше, — сказала Фате, 
пронизливо роздивляючись усіх, наче вони винні їй 
сотню чаків, — Туманний Кіт сказав, що серед нас є 
ворог, темна сила і я йому в цьому вірю, — вона обвела 
всіх поглядом та втупилася в Маргіну: — Я, навіть, 
здогадуюсь, хто це. 

— Не мели дурниць, — зовсім не сердито 
відповіла Маргіна. 

— Я вже знаю, що ти підставляла підніжку коту, 
коли Хасан крав шматки Землі й це може підтвердити 
Тарас, — сказала Фате, а Тарас, якому не сподобалось, 
що його використовують, як свідка проти Маргіни, 
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примирливо сказав: — Маргіна не може бути темною 
силою в принципі. 

— Сідайте обідати, а балакати потім будете, — 
сказала, з’являючись, Маріко і всі вирішили, що краще 
балачки залишити до того часу, коли щось проясниться 
в голові. Одна Фате кидала погляди на Маргіну, що 
палали вогнем, бо без ворогів жити не могла. 

*** 

Хома ібн Алі аль-Авель таки виконав те, що 
задумав, та відправив війська Московії воювати з 
китайцями, надіючись на те, що древня китайська 
цивілізація назавжди відіб’є у московітів бажання 
воювати, а сам подався в Київ. Коли він натиснув на 
дзвінок квартири на Золотоворітській 15, ніхто не відкрив 
двері. На його здивування, у Києві нікого не було, що 
дивно, бо Маріко рідко покидала улюблене місце та і 
Тарас не міг залишити своїх пацієнтів. Кинувши свої 
симпоти по Землі, Хома знайшов їх десь на півдні у 
Вінницькій області, місті Крижопіль та ще й всіх разом.  

«Що вони там роблять?» — подумав Хома, але не 
став лізти їм у голову, а вирішив почекати їх у Києві, 
тому хотів пройти крізь двері та, несподівано, почув: 

— А їх нема дома! 
Хома не помітив, коли дама із сусідньої квартири 

його побачила, тому відповів: — Я знаю! — та пройшов 
крізь двері. Дане дійство шокувало сусідку, бо вона не 
зрозуміла чи незнайомець їй привидівся, чи у неї 
негаразд з головою. Вибравши друге, вона повернулася 
до кімнати та терміново лягла спати, прислухаючись до 
сусідньої квартири, в які, як їй здалося, таки хтось ходив. 

В цей час Хома вже давно ліг на ліжко в гостьовій 
кімнаті та відпочивав, у сні блукаючи симпотами по 
Києву. Так йому краще засипалося, бо звичайні сни 
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згадували криваве минуле, то від цього у Хоми заходило 
серце й він прокидався, задихаючись, та весь у поту. 
Його симпоти, зовсім несподівано, запримітили щось 
дивне та ще й під землею. «Якийсь гантер26!» — крізь 
сон подумав Хома та вже хотів залишити шукача пригод 
у підземних ходах, коли побачив, що він щось витяг з 
поглиблення у стіні, звідки ледь вибивалося джерело. 
Забравши металеву штучку, гантер попрямував довгим 
ходом в сторону Подолу, де виліз у якомусь підвалі та, 
видно, став святкувати цю подію в компанії якихось 
фронтовиків чи волонтерів. Хома від цього прокинувся 
та вже притомним перевірив симпотами компанію, яка 
залишила підвал на Контрактовій площі та товклася біля 
пам’ятника Сковороді. Це дійсно, були фронтовики та 
ще й майданівці.  

Хома вийшов на балкон, щоб трохи розвіятися, та 
побачив у ще темному небі  комету NEOWISE, яка, 
облетівши Сонце, покидала його хвостом уперед на 
довгі 6 800 років. «Ось де вічність!» — подумав Хома, 
порівнюючи небесну вічність та земну, спинивши погляд 
на Золотих Воротах. 

*** 

Нарада у кабінеті президента Зелененько 
перетворилася на сварку після досить змістовного 
докладу керівника ГУР Міноборони Василь Гурби. 
Звістка про те, що головне управління розвідки 
Міністерства оборони України розробило та виконує 
спецоперацію по затриманню терористів із групи 
Вагнера ошелешила всіх, а Тимофія Єрмака привела в 
таку лють, що він аж лицем посинів, того і дивись, що 
схопить інсульт. Він аж встав із-за стола та знесилено 
                                                           
26  гантер — в даному контексті мисливець за 
підземними скарбами. 
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подивився на президента, мов, бачиш, друже, що зі 
мною роблять ці «патріоти». 

— Президент Зелененько пообіцяв Плутіну 
перемир’я, а ми в цей час спіймаємо «вагнерівців»27, ви 
знаєте, що буде? Московіти весь Донбас перетворять в 
пекло! Негайно все скасувати та підчистити, щоб не 
було ніяких натяків, що ми там замішані, — плювався 
Єрмак, а президент Зелененько додав: — Перш ніж 
щось таке починати, треба радитися зі мною, або 
Тимофієм. Як ми будемо виглядати? Нам відразу 
нагадають, що ми порушили перемир’я.  

— Я пропоную відсторонити Василя Гурбу від 
виконання своїх обов’язків та назначити на це місце 
достойну людину. Наприклад, Кирила Буганова, — 
сказав Єрмак. 

— Так і зробимо, — закінчив президент.  
Через пів години всі «вагнерівці» в Мінську 

отримали повідомлення, в якому в категоричній формі 
«рекомендується» знищити квитки на літак в Туреччину 
та змінити місце проживання. Одночасно у Дмитра 
Кізяка, заступника керівника Адміністрації Президента 
Московії пролунав дзвінок: — Це я. Тут наші трохи 
накосячили в Мінську, хотіли «вагнерівців» спіймати, то 
ти там якось розряди ситуацію. 

— Добре, я доповім кому потрібно. 
*** 

Варто було генералу Герасімову поїхати на схід, 
щоб воювати з китайцями, як якийсь з двійників Плутіна 
у відеочаті віддав йому наказ захопити Хабаровськ, що 
повстав проти центральної влади, та розстріляти всіх, 

                                                           
27  вагнерівці — терористи, які засвітили себе у всіх 
конфліктах: Сірії, Судані, Лівії, Мозамбіку, на сході України , в 
Криму. Терористами керує Московія. 
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хто проти Кремля. По тому, як двійник Плутіна 
перелякано позирав у сторону, чекаючи підказки, було 
очевидно, що ним хтось керує, тому Герасімов твердо 
сказав, звертаючись до ідіотів, які ховалися за пустим 
манекеном: — Плутін умер на моїх руках, тому я, як 
тільки приїду в Москву, розстріляю всіх Плутіних і тих, 
хто їх покриває. 

Двійник Плутіна перелякано вимкнув екран, а 
генерал Герасімов задумався, що йому робити: поки він 
тут буде воювати з мільярдом китайців, у Кремлі якісь 
самозванці захоплять трон та будуть знімати вершки з 
країни. «Їду в Москву!» — вирішив генерал та дав наказ 
зняти дві дивізії при повному озброєнні та вантажити на 
перший ліпший поїзд, знявши з нього цивільних 
пасажирів. Тим часом Лукошенко в Мінску, тільки-но 
генерал сів на літак, відразу арештував кореспондента з 
Інтернет-видання «Хартія-97», щоб не дзявкала що не 
треба, бо до виборів залишилося всього нічого, а ці 
опозиційні кандидати все рвуться на вибори.  

Він хутко заарештував всіх охочих до його 
законного місця, коли вилізла ця дружина опозиційного 
кандидата, яка оголосила, що буде балотуватися 
замість чоловіка. Бидло, звичайно, захоплено її 
привітало і Лукошенко трохи злякався, бо насиджене 
місце прямо-таки захиталося під його хитрою сракою. Те 
образило, що народ повівся на дурепу, яка не може 
зліпити два слова разом, а ще там явно видно слід від 
московітів, бо хтось з Кремля хоче мати зиск з 
республіки Білорусь. Московії Лукошенко уже не боявся, 
бо на власні очі бачив труп Плутіна, якого поховали у 
нього в садибі, а прийде час то він відкопає труп цього 
ідіота та розкидає його кістки по лісу на поталу дикому 
звіру. «Отак і зроблю!» — подумав Лукошенко, 
роздивляючись подані йому дійсні результати 
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голосування, коли у двері несподівано постукали. 
Лукошенко, застуканий зненацька, аж перелякався тому 
сердито крикнув: — Хто там стукає? 

У двері зазирнув генерал-майор Квакальчик, який 
спитав: — Можна? 

— Заходь, танкіст, — Сказав Лукошенко, трохи 
заспокоєний генералом, який у танк уже не влізе, а у 
крісло голови КДБ – з задоволенням. 

— Затримали 33 богатирі, — сказав Квакальчук, а 
Лукошенко аж розсердився – тут крісло хитається, а 
голова КДБ, який повинен запроторити у в’язницю цих 
покидьків кандидатів, розказує казки.  

— Я тобі отепер спущу штани та вріжу ремінцем, 
щоб знав час, коли можна жартувати!» — закипів 
Лукошенко. 

— Я про 33-х «вагнерівців», яких затримали мої 
хлопці в Мінску! — відповів Квакальчук. 

— А що вони в Мінську роблять? — заклопотано 
спитав Лукошенко. 

— За наказом Плутіна приїхали в Білорусь робити 
революцію, — відповів Квакальчук. 

— Плутін здох, це зробили якісь кремлівські гниди, 
— відповів Лукошенко та наказав: — Тримай їх під 
вартою і допитай, що вони хотіли у нас робити. 

Квакальчук вийшов, а Лукошенко набрав 
телефоном президента України Зелененько, але той, 
чомусь, не відповідав. Сердитий Лукошенко кинув трубку 
телефону та задумався, що йому робити, бо по папірцю, 
який він читав, виходило, що за Лукошенка 
проголосували хіба що його домашні коти. 

Правда, в кінці написали, скільки буде оголошено 
офіціально і Лукошенко трохи заспокоївся, аж раптом 
хтось знову постукав у двері. «Знову Квакальчук!» — 
подумав Лукошенко та крикнув: — Заходь вже, задовбав 
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зі своїми «вагнерівцями»! — але виявилось, що то не 
голова КДБ, а міністр внутрішніх справ республіки 
Білорусь Караєв. 

— Що, Караєв, покарав усіх заколотників? 
— Олександр Григорович, робимо все, що можна, 

але народ скаженіє, — відповів Караєв. 
— Я бачу, що відбувається. Нас заколисують 

мирними акціями та демонстраціями, а насправді 
відбувається кольорова революція. Ці, які бродять по 
вулицях, вони ж цього в більшості своїй не розуміють. 
Це розуміють ті, хто координує та спрямовує. Треба 
хребти їм ламати, щоб знали своє місце. Цей народець 
недостойний мати такого президента, як я. 

— Зламаємо, Олександр Григорович, троє, самих 
нахабних, вже віддали богу душу, — витягнувся Караєв, 
а Лукошенко витер хустинкою червону спітнілу шию, та 
махнув нею главі МВД: — Йди вже, працюй, а я 
подзвоню Плутіну. 

Караєв пішов, а Лукошенко згадав, що Плутін вже 
здох, а розмовляти з двійником якось не хотілося. Все ж, 
підняв трубку та викликав Плутіна. Той довго не 
підходив, а потім Лукошенко почув чийсь голос: 

— Прессекретар президента Московії Дмитро 
Песьков! 

— Діма, поклич до телефону президента Плутіна, 
— сказав Лукошенко. 

— Якого? — спитав Песьков, а Лукошенко 
задоволено подумав: «Я не помилився, замість Плутіна 
– двійники!», — та сказав: — Поклич любого. 

Трубку взяв якийсь чоловік і сказав: — Слухаю, 
Лукошенко. 

— Володимир Володимирович, у мене тут твої 
«вагнерівці», то не знаю, куди їх діти. Пропонував 
Зелененько та він трубку не бере. Що скажеш? 
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Лукошенко чув, як на тому кінці проводу хтось 
прикрив мікрофон рукою та спитав: — Лука наших 
«вагнерівців» арештував, що йому сказати? 

— Скажи, хай нам поверне, бо йому гірше буде! — 
сказав хтось командним голосом, а двійник у трубку 
відповів: — Поверни їх нам, бо тобі гірше буде! 

— Мені й так херово, наче не знаєте, що 
твориться в республіці Білорусь, — відповів Лукошенко 
та почув, як хтось сказав двійнику: «Скажи Луці, що 
допоможемо!» — а вже той передав у трубку: — Ми тобі 
допоможемо! 

Лукошенко знесилено поклав трубку та сказав сам 
собі: «Як пережити цю ніч?» 

Зелененько отримав дзвінок від Лукошенко та аж 
підскочив на місці від несподіванки, а коли розібрався, 
що дзвонить президент республіки Білорусь, то 
відключив телефон. «Потім подзвоню!» — подумав 
Володимир Потапович, та, скрадаючись у тіні дерев, 
пішов до своєї цілі. Згадався Кривий Ріг та Івана 
Баканюка, який захищав його від того, щоб хтось 
ненароком не набив йому пику. Проте, тепер справа 
досить делікатна, то, напевне, Баканюка не слід сюди 
вплутувати, бо й сам справиться. Сумка з гасом 
виявилася тяжкою, то добре, що взяв візка, бо інакше 
відтягнув би собі руки. Біленька «Тесла» Андрія Водана 
дратувала своєю пихатістю та відверто крикливим 
кольором. Володимир Потапович їздив на ній та вважав, 
що Андрій подарує цю машину йому, президенту, але 
Водан виявився зарозумілим покидьком, бо не розумів 
відверті натяки. «Так не дістанеться вона нікому!» — 
подумав Володимир Потапович та поставив біля 
автомобіля  каністру. Потім витягнув з кишені фото 
колишнього президента Пороха та кинув його трохи далі 
в сторону, під сусідній автомобіль, щоб замести сліди. 
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Зелененько з задоволенням чиркнув запальничкою, а як 
тільки спалахнуло полум’я, Володимир Потапович хутко 
покинув двір та відбіг до дерев вздовж дороги, бо хотів 
вже йти до своєї машини з охороною, як почув над 
головою чийсь голос: — Горіла «Тесла», палала. Горіла 
«Тесла», палала, в Андрія Водана душа стогнала... 

Володимир Потапович аж присів від несподіванки 
та мало не впісявся, але побачив Лисого, який щирився 
та співав, а за ним між деревами стояли дівки з хору 
«Мотузки» та підтягували:  — Горіла «Тесла», палала, 
чиясь рука щось поклала, Андрія Водана доля спіткала... 

— Що ви тут робите? — зашипів Володимир 
Потапович, бо таємне дійство, яке він зробив, без його 
волі обіцяло стати публічним. 

— Поздоровляємо з першою спаленою «Теслою», 
— сказав Лисий та додав, звертаючись до дівчат, наче 
хотів отримати від них підтвердження: — Всі повинні 
їздити на велосипедах, а не на «Теслах». 

— Як Кличко? — спитала одна з дівчат. 
— Як президент Зелененько, — поправив Лисий. 
— Та він же на велосипеді їздить тільки в кіно! — 

не вгамувалась дівчина, а Лисий пригрозив: — Будеш 
багато балакати, не отримаєш грошей! 

— Скільки тих грошей, ганьби більше, — не 
вгавала вередлива і Лисий пообіцяв: — Спалю хату! 

— Пали, я її знімаю у якогось «зеленого», — 
сказала дівчина та пішла вздовж вулиці, покидаючи 
президента-палія та хор «Мотузки. 

Зелененько повернувся до Лисого та замріяно 
сказав: — А мене попросив Портков, щоб я спалив 
машину Ткача! 

— Хто це такий, скажи мені хоча, — в риму 
проспівав Лисий, а Зелененько пояснив: — Ткач, це 
журналіст із «Схем». Дуже всіх дістає. 
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— Спалимо! — сказав Лисий, витягуючи із-за 
дерева ще одну каністру гасу. На німе питання 
Зелененько, Лисий пояснив: — Я думав, що тобі не 
вистачить, то взяв про запас. 

— Звідки ти дізнався про мою операцію... 
— Ы , — зашипів Лисий, а Зелененько ошелешено  

спитав: — Ти чого? 
— Операція Ы..., щоб ніхто не догадався, — 

пояснив балбес Лисий та додав: — За операцією Ы з 
самого початку спостерігає Баканюк. Он він в кущах, на 
тій стороні дороги! 

Зелененько витріщився на кущі, але Баканюка не 
виявив: або той спав, або дуже хитро замаскувався. До 
них підкрався Тимофій Єрмак з каністрою бензину, який 
сказав: — Я хотів би спалити машину Лео Героса. 

— Спалимо! — пообіцяв Зелененько. 
— Вова, скажи ... — спитав Лисий, — а хату 

керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна 
теж ти спалив? 

— А я їм не обіцяв, що нічого не спалю, — сказав 
Зелененько та спитав: — Показуй, де машина цього 
Ткача. 

*** 

«Ввечері в готель «IBB» по проспекту Газети 
Правда в Мінську заселилася група молодих чоловіків 
здебільшого в камуфляжній формі, які збиралися 
переночувати та летіти об одинадцятій годині 
наступного дня в Туреччину. Що вони мають там робити, 
відпочивати на морі, чи працювати, персонал готелю не 
цікавило, бо клієнти заздалегідь забронювали номери.  

Вранці клієнти виїхали з готелю, чомусь 
запевняючи, що їдуть в Міжнародний аеропорт 
«Мінськ», проте поїхали в протилежному напрямі, в 
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сторону Ждановичів. Там вони поселилися в санаторій 
«Білорусочка» на березі річка Свіслоч, який теж 
заздалегідь забронювали. Гості, спокійні, мовчазні та 
врівноважених, не завдавали клопоту персоналу 
санаторію і, мабуть, не залишили б про себе згадку, 
якби не те, що ввечері на четвертий день перебування 
їх затримали співробітники правоохоронних органів 
республіки Білорусь».  

— Хто їх туди посилав? — спитав директор ФСБ 
Олександр Бортніков, коли почитав замітку в газеті, але 
помічник розвів руками: — Невідомо, пробуємо з'ясувати 
через наших людей в республіці Білорусь. 

— З'ясуйте! І негайно до мене!, — сказав 
Бортніков та, за звичкою, потягнувся до телефону, щоб 
подзвонити Плутіну, але невдоволено згадав, що той 
вже здох, а говорити з двійником – то марна справа, а 
ще гірше те, що коло того двійника труться Патрушев та 
Шойгу. 

*** 

Після обіду всі ще балакали, а Олександра, поки 
сиділа за столом, думала про своє, а потім раптово 
піднялася з місця та пішла в хату. За нею, як кіт за 
мишею, шмигнула Даша, а за Дашею піднявся із-за 
стола Іджі, який подякував Валентині Степанівні та 
Маріко за обід та теж пішов у хату.  

— Гарний хлопчик, — проводжаючи поглядом 
Іджі, сказала Валентина Степанівна, а Маріко, яка 
паслась у неї в голову, додала: — Не хвилюйтесь, 
Олександра знайде не гіршого. 

— Та одна вже знайшла, — сказала Валентина 
Степанівна, прискіпливо поглядаючи на Люду, а Маріко 
заперечила: — Повірте, з Ігорем вона відчуває себе 
щасливою! 
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— А на Васю кидає погляди, — сказала 
Валентина Степанівна, але Маріко її заспокоїла: — У 
них було перше кохання, яке не забувається, тому Люді 
боляче, що Вася обрав іншу, хоча він у цьому не винен. 

— Як я зрозуміла, у тому, що Вася забув Люду,  
винний Туманний Кіт, — сказала Валентина Степанівна, 
а Маріко тільки тепер збагнула, що вона таки права – 
Туманний Кіт знав про любов Васі, але, після одужання 
Васі, нічого йому не сказав. Можливо, на те були 
причини, але Маріко про них не знала. Попри всі свої 
забавки, кіт любив сім’ю Маргіни та не міг так вчинити. 
«Треба спитати у Морті, можливо вона щось знає?» — 
подумала Маріко. В цей час у хаті Олександра тримала 
листа Юрія Котермака та напружено читала його. Даша, 
яка зовсім не бажала сушити свої мізки над цією 
проблемою, а хотіла б трохи побавитись мечем, який 
крутила у руках та штрикала в Іджі, невдоволено 
спитала: — Що ти там хочеш найти? 

— Ось слухай: «... тому передаю цю книжку тобі, 
а ти вже, як костел Святої Трійці у Кракові 
схилиться від стріли та він прийде до тебе, 
передаси її цьому поважному пану, бо для нього вона 
має якусь таємничу цінність». Чому Котермак пише про 
костел Святої Трійці, який схилиться від стріли? Чому 
він має схилитися від якоїсь стріли?  

Іджі, який сидів на стільці навпроти них, витягнув з 
Інтернету фото костелу та повісив його у повітрі, а 
Олександра довго його розглядала, а потім попросила: 

— Ану його нахили! 
Іджі нахилив і спитав у неї: — Що ти бачиш? 
— Нічого, нахилений костел з вікнами, — 

відповіла Олександра. 
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— То, може, все діло у вікнах? — спитала Даша, 
аби щось сказати, а Іджі у неї ж спитав: — Куди можна 
притулити ці вікна?  

— До картинки на дерев’яній обкладинці, — 
сказала Олександра та мало не підскочила: — Це шифр! 

— Який шифр? — спитав Іджі. Олександра взяла 
чистий аркуш та сказала:— Я тепер намалюю!  

Вона швидко намалювала та показала: — Білі 
квадратики, це вікна нахиленого костелу та двері внизу! 

 
— І що ти з ними будеш робити? — спитав Іджі. 
— Поверну великий квадрат чотири рази та 

прочитаю написане! — впевнено відповіла Олександра. 
— Дозволь тоді зауважити, що оці білі квадратики 

тут не можуть бути, бо вони, при повороті великого 
квадрата, повторюються, — сказав Іджі та закреслив три 
білі квадратика.  
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— Ти такий розумник! — аж запишалася Даша та 
спитала: — А як воно може бути? 

— Ось так! — сказав Іджі та намалював крейдою в 
правому кутку шість білих квадратиків. 

 

 
 

— Ти помиляєшся, внизу тільки п’ять дверей, — 
сказала Олександра, а Даша заперечила, бо їй хотілося, 
щоб Іджі мав рацію: — Можливо, що Туманний Кіт мав 
на увазі якраз головний вхід із шести квадратиків. 

— До речі, цей малюнок нагадує стрілу, а в листі 
йшлося про стрілу, — нагадав Іджі. Даша переможно 
глянула на Олександру, але та сперечатись не стала, а 
сказала: — Можливо, що ти правий. Прочитаємо, що 
написано в тому квадраті. 

Вона зробила дірки у білих квадратах та наклала 
цей шаблон на малюнок з картинками, а потім 
прокрутила його на 90 градусів і так чотири рази. Кожний 
раз вона малювала фігури, які бачила. Вийшло чотири 
малюнки. 

— Щось тут нічого не читається, — засміялася 
Даша та сказала: — Про що говорить ота миша на 
самому початку? 

— Ще не знаю, — сказала Олександра, 
складаючи малюнки докупи. 
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— Треба скласти всі літери підряд, а потім 

розшифровувати, — пояснила Олександра та стала 
перемальовувати на новий папірець. Іджі схилився над 
нею, підказуючи, й вони малювали десь хвилин десять, 
аж Даша заскучала та спитала: — Що там вийшло? 

— Ось таке, — сказала Олександра та показала 
новий малюнок. 



Реплікація шоста. Домовик 
 

184 

 
— Ясніше не стало, — засміялася Даша. 
— Треба замість малюнків підставити літери, — 

сказала Олександра, а Даша спитала: — Які? 
— Хто його знає, — сказала Олександра 
— Мені здається, що оті перехрещені кістки – то 

пробіли, — сказав Іджі. 
— А миші та коти? — спитала Даша. 
— Не знаю, — відповів Іджі та додав: — Маємо: 

10 перехрещених кісток, 7 сов, 5 ворон, 5 цвяхів, 4 
трилисники, 3 ока, 3 будинки, 3 сокири, 3 парасольки, 3 
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сніжинки? 2 колеса, 2 замки, 2 черепи, 2 кажани, 2 качки, 
2 дівчини, 1 миша, 1 ключ, 1 зиґзаґ, 1 яхта, 1 кіт 1 
гадюка. Частота англійських літер у довільному тексті E 
= 12,7%, T = 9,1%, A = 8,2%, O = 7,5%, I = 7,0%, N = 
6,8%, S = 6,3%, H = 6,1%, R = 6,0%, D = 4,3%, L = 4,0%, 
C = 2,8%, U = 2,8%, M = 2,4%, W = 2,4%, F = 2,2%,G = 
2,0%, Y = 2,0%, P = 1,9%, B = 1,5%, V = 1,0%, K = 0,8%, J 
= 0,2%, X = 0,2%, Q = 0,1% 

— І що з цього? — нічого не зрозуміла Даша. 
— Виходить, якщо взяти до уваги, що 

перехрещені кістки – це пробіли, то: 7 сов = Е, 5 ворон = 
Т, 5 цвяхів = А, 3 трилисники = O, 3 ока = I, 3 будинки = 
N, 3 сокири = S, 3 парасольки = H, 3 сніжинки = R, 3 
качки = D, 2 колеса = L, 2 замки = C, 2 черепи = U, 2 
кажани = M, 2 дівчини = W, 1 мишка = F, 1 ключ = G, 1 
зиґзаґ = Y, 1 яхта = P, 1 кіт = B, 1 гадюка = K, — сказала 
Олександра та стала виписувати літери. 

MTELARI  CHORA  YFETS  BEMECD  NEHUI  USOPT 
WSTDKETD  IRWNON  HAGAELA 

— Якась нісенітниця, — сказала Даша та 
пожалілась: — У мене від ваших літер голова гуде. 
Пішли надвір. 

«На перший раз нічого не вийшло!» — подумала 
Олександра. Вона підкорилася Даші та пішла надвір, 
щоб трохи розвіятися, але оті літери не давали їй 
спокою. Мама Даші наїхала на бабусю Маргіну, на маму 
Олександри та ревниво стріляла очима на свого 
чоловіка, то Олександра зовсім не вступала у суперечки, 
як і бабуся, Валентина Степанівна, яка тільки слухала та 
складала у себе в голові до слушного часу, бо в неї теж 
гострий язик, скаже – наче бритвою вріже. 

Коли ввечері всі лягли спати, то пішла на літню 
кухню та ввімкнула ноутбук. Пальці, як пташки забігали 
по клавіатурі, а коди команд поринули у мережу 
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Інтернету, виконуючи накази Олександри. Кіт, 
Щасливчик, звернувся калачиком біля неї, а вона, щоб 
трохи зняти напругу з пальців, гладила його по спині. 

Вона не спала до самого ранку, а коли сонце 
зафарбувало червоним небосхил на сході, то написала 
кілька слів на папірці, а потім вкрилася ковдрою та 
заснула на твердій лаві, пригорнувши до себе кота. 

*** 

«Ворог був підступний та хитрий, і коли Туманний 
Кіт незграбно ухилився від променя плазми, він таки 
полоснув по рудих грудях, на яких висіла кругла 
скрижаль з саритіума. Попри те, що саритіум 
найміцніший метал у Всесвіті, бо з нього виготовляють 
кільця реплікації, розпечена з одного боку скрижаль 
зігнулася на холодну сторону, тріснула та шматками 
відлетіла від Туманного Кота, якому плазма нічого не 
зробила, бо дімензіальну сіточку, яка захищала його 
тіло, не бере ніщо у цьому Всесвіті.  

Від удару Туманний Кіт закрутився та полетів у 
сторону Землі, а під ним палали в атмосфері шматки 
його скрижалі. Тим часом Ворог встиг втекти в сторону 
Місяця та прикрив себе допоміжною дімензіальною 
сіточкою, вивернутою назовні, від чого відразу зник з 
цього часу, де йому загрожувала смерть від лап 
Туманного Кота. Шматки від скрижалі сяяли в 
атмосфері, як наднові зорі, на фоні темної Землі, бо 
вона повернулася спиною до Місяця та цілувалася з 
Сонцем. Правда, скоро зірки потухли та не тому, що 
перестали сяяти, а занурилися у темні хмари, бо всю 
Європу накрило величезним дощовим циклоном. 
Могутні спалахи блискавок заважали спостерігати, куди 
летять шматки скрижалі. Кіт прискорив політ, бо шматки 
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скрижалі, як миші, сипонули у різні сторони та збиралися 
втекти від рудих котячих лап.  

«Бісові витівки!» — вилаявся Туманний Кіт, бо 
його восьмий термін управління Всесвітом, кодований в 
скрижалі, розтанув, наче ранковий туман. Залишився 
останній термін, дев’ятий, а якщо хтось його забере, то 
Всесвіт визначить нового Творця, який буде ним 
керувати. Залишалося надіятись, що шматки скрижалі 
знайдуться, то досить їх скласти разом, як скрижаль 
відновиться. Туманний Кіт кинувся за найближчим 
шматком скрижалі, який тільки-но занурився у хмари. 
Попри те, що шматок скрижалі був розпечений, з ним 
нічого не сталося, хіба що його оточувала куля з 
перегрітого пару. Блискавки, які раз по раз спалахували 
поряд, не лякали кота і він майже наздогнав розпечений 
шматок скрижалі, але, несподівано, виявив, що через 
секунду вріжеться в землю. На якусь мить з’явилося 
місто з гострими шпилями церков, окутане нічною 
темрявою та підсвічене блискавками, а потім Туманний 
Кіт, як і скрижаль, врізались в якусь халупу та загрузли в 
землю. 

Туманний Кіт, який по морду стирчав у глиняній 
долівці, побачив над собою перелякане обличчя 
добродія, облямоване довгим білявим волоссям, яке 
стирчало на голові їжаком, оброблене несподіваним 
вибухом. В одній руці добродій тримав якийсь рукопис 
та гусяче перо у другій, а на столику поряд нього лежала 
та димілася перекинута погасла свічка. Стіни будівлі, 
зліплені з переплетених гілок та обмазаних глиною, 
обвалилися в сторони, а покрівля, відкинута вибухом, 
валялася на середині вулиці. Поряд виднілися добротні 
цегляні будівлі, яким приземлення Туманного Кота та 
шматка скрижалі не завдало шкоди.  
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— Вибачте мені, пане, що маєте клопіт через 
мене, але я вам це компенсую, — сказав Туманний Кіт, 
який виліз з дірки, яку сам зробив, та трусонув у різні 
сторони своїм зовсім не худеньким тілом, так, що 
пилюка та камінчики, що застряли в шубці кота, полетіли 
у різні сторони. Шматок скрижалі лежав під підлогою, 
надійно схований у товщі землі, що задовольняло 
Туманного Кота на даний час. Зовсім скоро кіт став 
мокрий, як хлющ, то він попросив добродія сховатися під 
дах сусіднього будинку, а сам заходився маніпулювати 
лапами, наче якийсь диригент, але замість музики над 
ним з’явився гарний дах, який висів у повітрі, а потім кіт 
зник за стінами ошатного будинку. Добродій так і стояв 
під сусіднім будинком з даху якого лились потоки води, 
доки Туманний Кіт не виглянув з нового будиночку та 
сказав: — Заходь! 

Добродій зайшов та зачаровано лапав стіни свого 
нового будиночка, а коли трохи оговтався, то 
схаменувся та відрекомендувався:  

— Мене звати Юрій Котермак. 
— Mglisty Kot, — відрекомендувався кіт, бо вони 

говорили польською мовою, а Котермак підійшов до 
комина, біля якого лежала купка соснових полін, які так 
спокусливо пахли лісом та прямо просилися, щоб їх 
запалили. Розвівши вогонь, Котермак підняв 
перевернутий глечик, з якого на долівку вилилося 
молоко, та розпачливо сказав: — Вибачайте, пане Кіт, 
але вгостити вас нічим. 

— Та нічого, — відповів кіт та потягнув своє пузо 
до калюжі з молоком, яку за якусь мить вижлуктив, а 
потім зазирнув у глечик, та перевернув залишки молока 
у свою пащеку. Після чого він забрався на коліна Юрія 
Котермака, який сидів у кріслі напроти комина. Кіт 
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скрутився калачиком та заплющив очі, буркнувши 
господарю будинку: — Можеш почухати мені спинку. 

Котермак чухав сонного кота та дивувався 
дійсності, яка здавалася незвичним маренням. Потім 
з’явилася думка, чи розказувати про кота на сповіді 
краківському єпископу Фредеріку, чи стриматися, а 
Туманний Кіт вже забув про Котермака, бо знову вкусив 
шматочок амомедара і в голову поринули чужі спогади». 

Бандрандос, бо тепер була його черга наглядати 
за стадом амомедарів, кинув погляд на Туманного Кота, 
що смикнувся уві сні, та притулився до Дульжінеї, яка 
летіла поряд барберосом та теж смоктала шматок 
амомедара. 

*** 

Зранку попили тільки чаю та кави, а потім гості 
почали збиратися додому. Першими полетіли Тарас та 
Маріко, бо у Тараса була запланована операція. В 
Дніпро зібралися Ігор та Люда, бо Люди теж був графік 
операцій, то вона затримуватись не могла. Коли вони 
вже сідали в автомобіль, Вася підійшов до Люди та 
попросив: — Дозволь з тобою поговорити. 

Фате, яка стояла поряд, насупилась та похмуро 
додала: — А потім я з тобою поговорю. 

Ігор, якому такі розмови зовсім не сподобались, 
хотів уже вийти з автомобіля та розібратися по 
чоловічому з цими прибульцями, але Люда його 
зупинила: — Ігор, залиш, це потрібно колись зробити. 
Дозволь. 

Вони з Васею відійшли трошки вперед по дорозі й 
він сказав: — Пробач мені, бо я винен у твоїх 
стражданнях, попри те, що вони трапилися не по моїй 
волі. Якщо можна, то я б хотів хоч трохи спілкуватися зі 
своєю дочкою. Звичайно, я розумію, що минулого не 
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повернути, та все ж маю надію. Буде тільки так, як 
скажеш ти.  

— Я все зрозуміла і не звинувачую тебе в цьому, 
але якби ти знав, як боляче було мені стільки років, бо я 
всі ці роки тебе кохала, — вона відвернула лице та 
додала: — В саме той момент, коли я, нарешті, 
оговталась та покохала іншого – з’являєшся ти. А з 
дочкою знаходь спільну мову сам, бо вона вже доросла. 

— Дозволь мені, на пам’ять про те, що було 
раніше між нами, подарувати тобі ось цю сережку, — 
Вася вийняв з кишені маленьку золоту сережку та 
торкнувся її вуха. Люда простягнула туди руку та 
виявила на мочці вуха сережку. 

— Як ти так спритно її причепив, у мене, навіть, 
дірки на вусі не було, — спитала вона, а Вася нахилився 
до неї та сказав: — Не знімай її ніколи, особливо, якщо 
коло тебе колись появиться Фате, бо я за нею можу не 
устежити. 

— Сережка з секретом? — спитала Люда і Вася 
відповів: — Так, на тобі дімензіальна сіточка, 
Олександра навчить нею користуватися. До речі, де 
вона? 

Вони заклопотано повернулися у двір та стали 
шукати дочку, а знайшли на літній кухні, де вона спала 
разом з котом Щасливчиком. Вони стояли, та дивилися 
на дочку, а потім Вася тихо сказав: — Яка вона гарна, 
вся в тебе! 

— Ні, вона схожа на тебе, — сказала Люда. В цей 
час ззаду щось заворушилося, але Люда не встигла 
повернутися, бо завмерла від жаху – з її живота вилізло 
лезо голубого меча. 

— Помри, зараза! — сказала Фате та повернула 
меча навколо осі, щоб Люда померла напевно. Лопата, 
яка брязнула Фате по голові, виявилася для неї 
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несподіваною, і вона, як мішок, звалилася на порозі. 
Ігор, який тримав лопату за держак, несподівано полетів 
високо у небо, бо його закинула туди Даша, яка 
побачила, як хтось вгатив мамі по голові.  

— Завмерли всі! — сказала Олександра і весь світ 
навколо хати завмер. Навіть Ігор висів угорі у небі, наче 
його там прив’язали. Олександра підійшла до мами, 
витягла з неї меча Фате, який переламала навпіл, наче 
соломинку, а потім тихенько опустила Ігоря на землю. 
Щасливчик, який теж прокинувся, крутився коло її ніг, 
чухаючи боки, а всі тільки дивилися, що робиться, але ні 
одним м’язом не могли ворухнути. Зробивши все це, 
вона повчально нагадала всім: 

— Якщо колись у моїй присутності ще раз 
повториться таке, будете у такому стані все життя, поки 
не помрете. Зрозуміли? 

Всі закивали головами, бо відтанули, а Даша 
захоплено спитала: — Я ти це робиш? 

— Не скажу, бо я бачу, що це мені може 
знадобиться досить скоро, — відповіла Олександра. 
Тим часом її мама лапала свій живіт, який виявився 
цілим, а Олександра з посмішкою їй сказала:  

— Поздоровляю тебе, мамо, бо ти вагітна! 
Всі присутні гості відразу відправили свої симпоти 

в живіт Люди, а вона, несподівано для себе, це відчула і, 
мимоволі, закрилася.  

— Ти, правда, вагітна? — спитав Ігор, а тоді 
підозріло перепитав: — Від кого? 

— Від тебе, дурнику, — сказала Люда, та обійняла 
його за плечі. 

— Ти навіщо зламала мого меча? — зашипіла 
Фате, тримаючи в руках два уламки, які не склеювалися 
навіть з допомогою дімензіальної сіточки. 
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— Ти не забула, що хотіла убити мою маму, — 
нагадала Олександра, а Даша додала: — Мама, 
закінчуй ревнувати нашого тата. До речі, якби ти не 
вбила тата, він би не забув тітку Люду. 

— Тоді б не було й тебе, — нагадала Фате та 
вороже подивилася на Олександру: — Я ще з тобою та 
твоєю мамою розберусь. 

Сказавши це, вона забрала шматки свого меча та 
злетіла в небо, а за нею, незграбно попрощавшись, 
полетів Вася. Потім від’їхав Ігор з Людою. Попри те, що 
Ігор радів тому, що став батьком, він ревниво кидав 
погляд на Люду та її ліве вухо з сережкою. Люда, щоб 
його заспокоїти, сказала: 

— Якби не оця сережка, я б уже лежала мертвою. 
Вася, знаючи вдачу своєї дурної жінки, хотів захистити 
мене від неї, бо їй довелося б за це відповісти. 

Ігор, як йому не хотілося, мусив визнати, що хай 
вже Люда носить ту сережку, яка захищає її від убивць. 
Відразу з’явилася нова думка: 

— Ця сережка захищає від усіх убивць? 
— Думаю, що так, — сказала Люда. 
— Тоді – носи! — згодився Ігор, а Люда 

притиснулась губами до його небритої щоки та зі сміхом 
сказала: — Коли ти вже зрозумієш, що я кохаю тільки 
тебе! 

*** 

Фате довго летіла, куди очі бачать, та так 
швидко, аж вітер рвав поли тапі28, бо хотів зупинити 
навіжену, яка силувалася перегнати його. Було боляче, 
бо вона відчувала, що може втратити Васю із-за цієї 

                                                           
28  тапі — одяг жителів планети Аре у вигляді широкого 
плаща вільного крою з капюшоном. Зазвичай, темного 
кольору. 
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нової «дочки» та колишньої дівки. Коли думки перестали 
шарпатися зі сторони в сторону, Фате подумала, що 
вона дурна, як пробка. Треба ще перевірити, чи ота 
«дочка» дійсно Васі, чи хтось хоче підсунути чуже дитя 
задля якоїсь забаганки. Бо, бачиш, оця Люда уже 
отримала від Васі дімензіальну сіточку, а «дочка» теж її 
має та ще й користується нею досить спритно. Треба 
охолонути та все обдумати, а вже потім прийняти якесь 
рішення. Крім того, не потрібно ображатися на Васю, бо, 
якщо по правді, взнати, що у тебе є рідна дочка – то таки 
добрий струс мозку, то його треба не лаяти за те, що 
було до Фате, а підтримувати.  

Шматки меча, які вона тримала в руках, заважали, 
то Фате хотіла їх викинути, а потім спробувала останній 
раз з’єднати з допомогою дімензіальної сіточки та 
зраділа, бо меч став, як новенький. Вона полетіла 
вздовж Дніпра, спостерігаючи його плинні води, які 
несли в собі час від давнини до сучасності, бо бачили на 
своєму віку злети та падіння держави, яка посіла на віки 
по берегах ріки. Дніпро, з висоти, не здавався суцільним 
та єдиним, як його вид із берега, а зміївся безліччю 
ручаїв, як і думки людей, що об’єднувалися та шукали 
свій шлях у майбутнє. Хтось опинявся у глухій затоці, 
схожій на болото, та покривався зеленою пліснявою, а 
хтось, попри всі перешкоди та пороги, рвався на 
бистрину, вперед, щоб злитися у майбутньому в морі-
океані людських особистостей. Фате минула острів, на 
якому, по виду, стояла древня дзвіниця та храм, а з 
острова на берег тягнувся побудований місток. «Спас на 
воді!» — подумала Фате, навіть, не догадуючись, що 
вловила суть. Видно, щось запало їй в око і вона 
повернулася та приземлилася біля храму, який 
виявився закритий на замок, то Фате пройшла крізь 
двері та зайшла всередину. 
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Приємна прохолода, яка обгорнула її, зовсім 

заспокоїла душу та налаштувала на розсудливий лад. 
Пусті білі стіни всередині церкви не впадали настирно в 
очі, а світло із напівкруглих вікон розсіювалося та 
бродило по церкві, ледь підсвічуючи її. Тільки вівтар та 
іконостас, покриті золотом вибивалися своєю 
розкішністю, а перед ними стояв позолочений аналой на 
якому лежала ікона «Преображення Господнє» у темно-
коричневій рамці. 

«Врятуй і збережи!» — сказала Фате та 
поцілувала ікону, бо хто його знає, як складеться доля. 
Фате подумала, що люди недарма придумали Бога, щоб 
поговорити з собою, наче з чужою людиною, та дати собі 
раду при душевній скруті. 

— Він тобі не допоможе, — як грім, пролунав 
голос, і Фате здригнулася, бо не чекала когось у закритій 
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церкві. Вона повернулася та побачила за пару кроків від 
себе чиюсь постать у чорному одязі, а лице ховалося за 
чорною маскою. «То захист від вірусу», — догадалася 
Фате, намагаючись розпізнати обличчя під маскою, та 
подумала, що це місцевий піп. 

— Чому ви так думаєте? — спитала Фате аж 
надто чемно, як для неї, бо не хотіла сперечатися перед 
чужим Богом. 

— Тобі загрожує смерть від мами твого чоловіка, 
— сказав батюшка, а Фате заглянула йому в голову, 
але, крім цієї думки, нічого не знайшла.  

— У мого чоловіка дві матері, – сказала Фате, — 
про яку з них ти кажеш? 

— Про ту, яка з’явилася недавно, — сказав піп та 
додав: — Вона не та, за кого себе видає. 

— Ти хочеш сказати, що вона кік? — догадалася 
Фате, а піп їй відповів, наче хотів зняли з себе провину: 

— Я тобі цього не казав! 
Фате не стала питати божого чоловіка, звідки він 

це знає, та пішла до виходу з церкви. Вона шарпонула 
двері та зрозуміла, що вони закриті, та запізно себе 
спитала: «А як же зайшов піп?» Фате обернулася та 
нікого не побачила. Церква була пуста! Симпоти, кинуті 
навкруги, нікого не знайшли й Фате здивовано себе 
запитала: «З ким же я розмовляла?» Довелося 
виходити, як і ввійшла – через закриті двері. «Куди ж 
мені податися?» — подумала Фате, піднімаючись в 
повітря та мало не врізалась в когось. Виявилося, що у 
Васю. 

— Так це ти прикидався попом? — зраділа Фате, 
але Вася заперечив: — Я летів за тобою, але тут 
загубив. Де ти була? 

— В церкві, — відповіла Фате та все розказала 
коханому, навіть про те, як молилася. Вася уважно її 



Реплікація шоста. Домовик 
 

196 

вислухав та сказав: — Ти не відчувала себе якось 
дивно? 

— Ні, ти думаєш, що мене отруїла твоя колишня 
коханка? — спитала Фате. 

— Я так не думаю, — сказав Вася, уважно 
подивився на Фате та спитав: — Ти кажеш, що 
перевірила його симпотами? 

— Так! — підтвердила Фате, побродила по голові 
Васі, дізналася, що він сумнівається у її відчуттях, та 
сказала йому: — Я була у його голові, як у твоїй. 

— Я думаю, що храм попав не в ті руки, бо по 
ньому біси гуляють, — сказав Вася та замислився. Від 
цього мимоволі став знижуватися, а Фате, опускаючись 
разом з ним, спитала: — То що ти думаєш? 

Вася не встиг відповісти, бо вони опинилися в 
воді, із якої зі сміхом виплигнули, а вже потім, коли з них 
трохи зтекла вода, серйозно відповів: — Я боюсь, що за 
обличчям Маргіни ховається не кіт, якого не слід 
боятися, а хтось чужий і ворожий. Будь обережна! 

Він обняв її, мокру, та сказав: — Попри все, що 
відбувалося останнім часом, я тебе кохаю і боюсь за 
тебе. Вони поцілувалися та мало знову не булькнули в 
воду. А далі швидко полетіли, щоб обсохнути. 

*** 

Коли вони залишилися одні, Олександра згадала 
та сплеснула руками:— Забула сказати – я розгадала 
загадку Туманного Кота! 

— Невже? — здивувався Іджі, бо теж намагався 
розгадати ту картинку ребус та не зміг. 

— Так, — відповіла Олександра та пішла до 
літньої кухні, де взяла папірець, який вона написала 
вночі та повернулася до Іджі та Даші. Вона сказала:  
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— Ось що написано на малюнку: «Brownie Lutin 
Zmora Cobold House Satyr Gardvord eighth unknown» 

— «Брауні Лютін Змора Кобольд Домовик Сатир 
Ґардворд восьмий невідомий»? Що це означає? — 
спитала Даша. 

— Не знаю, — відповіла Олександра, — я 
розшифрувала цей напис з допомогою Інтернет сітки, 
закинула туди алгоритм і мільйони комп’ютерів у світі 
цілу ніч непомітно працювали на мене. 

— Мені здається, що ти дарма не спала цілу ніч, 
— сказала Даша та тихо засміялася. 

— Чому? — трохи образилась Олександра. 
— Дивись, перший малюнок – кажан, англійською 

мовою буде «вat», перша літера (В), другий малюнок 
ворон – англійською мовою «raven», літера (R), далі йде 
сова – «owl», літера (O), потім колесо – «wheel», маємо 
літеру «W», далі цвях... — хотіла продовжити Даша, але 
її зупинила Олександра: — Досить, я зрозуміла! Ти 
молодець, а я свою голову забивала алгоритмами. 
Залишилося дізнатися, що стоїть за цими іменами. 

— Брауні – чарівний чоловічок, дух дому в Англії 
чи в Шотландії, Лютін – домовик у Франції, Змора – це 
явно польська нечисть, Кобольд – дух підземелля в 
Німеччині, Домовик – це щось українське; Сатир – з 
Греції, Ґардворд – домовик на фермі в Норвегії, — 
пояснив Іджі, а Даша спитала: — Звідки ти знаєш? 

— Я цікавився міфологією Землі, — відповів Іджі. 
— Що ти можеш про це сказати? — спитала 

Олександра. 
— Те, що Туманний Кіт не міг віддати скрижаль 

Котермаку, а залишив для себе згадку, де її шукати, — 
сказав Іджі. — Нам треба знайти оцих сімох 
джентльменів і забрати у них цю скрижаль... 
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— Якщо ці джентльмени існують, — нагадала 
Олександра, — бо це якісь казкові гноми, а я, щось, не 
пам’ятаю, щоб хоч одного хто-небудь знайшов. 

— То, може, знайдемо одного з них, наприклад, 
Домовика, він же десь тут вештається, — запропонував 
Іджі. 

— Як ти будеш його шукати, — спитала Даша, — 
коли не знаєш, як він виглядає та де живе? 

— Хочеш фокус? — прошепотів Іджі на вухо Даші. 
— Хочу! — сказала вона голосно. 
Іджі пішов в хату мимо Маргіни, Морті та 

Валентини Степанівні, які розмовляли про щось своє. 
Через хвилину Олександра та Валентина Степанівна 
подалися в хату, а Даша запізно спитала: — Ти куди? 

— Іджі кличе, — відповіла Олександра, а Даша 
сказала: — Я нічого не чула. 

— Я чула, — здивовано сказала Олександра, а 
Іджі, який з’явився на порозі хати та шкірив зуби у 
широкій посмішці, спитав: — Фокус вдався? 

— Що ти ще хочеш втнути? — посміхаючись, 
спитала Валентина Степанівна, бо тільки до Іджі з усієї 
цієї компанії ставилася прихильно та ще й думала: 
«Отакого б хлопчика – Олександрі!». Олександра та 
Даша, які прочитали її думки, тільки весело розсміялися, 
а Іджі почервонів та відповів: — Дівчата розгадали 
картинку вашого прадіда, то шукаємо тих, хто поцупив 
скрижаль Туманного Кота. 

— Що це за «скрижаль» така? — Спитала 
Валентина Степанівна, а Маргіна подивилася на веселі 
обличчя внучок та заклопотано відповіла: — Це він 
придумав забавку для дівчат, тільки ті котячі забавки 
можуть бути смертельні. 
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— Ти думаєш? — заклопотано спитала Валентина 
Степанівна, а Маргіна відповіла: — Останній раз він 
відрізав мені голову. 

— Голову тобі відрізала я, — заперечила Морті, 
яка до того мовчки слухала, про що говорять. 

— Не сперечайся, Мотя, ти була лише 
інструментом, а все запланував Туманний Кіт, — 
відповіла Маргіна, а Морті згодилась: — Можливо, що ти 
маєш рацію! 

Тимчасом Іджі казав дівчатам:  
— Я звертався до Домовика ультразвуком. 

Зробимо просто, беремо якийсь район, я буду кликати, а 
ви шукайте, якщо хто відізветься. 

Олександра винесла на вулицю карту України, яку 
розіслали прямо на траві, й вони почали перебирати 
ближні райони, поступово розширяючи круг опитуваних 
місцевостей.. Виявилося, що гукати на відстані, навіть, з 
допомогою дімензіальної сіточки, дуже важко і вони 
освоїли десь кілометрів двісті навколо себе, коли Іджі 
стомлено сказав: — Мені категорично треба перепочити! 

— Будемо гукати по черзі, — сказала Даша та 
спитала: — Як ти його кликав? 

— Називав ім’я – Домовик, — стомлено відповів 
Іджі. Даша почала кликати, допомагаючи собі ротом та 
повертаючись навколо себе. Досить скоро вона 
пристосувалася та стала нарізуючи нове кола опитаних 
територій, а Олександра клала на них гірки та помідори 
з кошика, щоб карта виглядала більш наочно.  

Проте, вона досить скоро стомилася, навіть 
раніше, чим Іджі, то довелося тренуватися Олександрі, 
яка після деяких тренувань, зрозуміла, як це треба 
робити. Знову огірки та помідори заповнювали карту 
України, наче кошик достатку, але й Олександра 
стомилася, то стали вже мінятися без черги. Іджі, який 
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крикнув «Домовик!» — навіть, не надіючись на відповідь, 
раптом щось почув. 

— Стоп! — сказав Іджі й зупинився та здивовано 
подивився на дівчат, які й самі почули чиюсь відповідь 
здалеку:  — Мамо! Це ти мене гукаєш? 

Ворона на тину городу наче почула далекий 
голос, невдоволено каркнула та полетіла. 
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Реплікація сьома. Маргіна 

Максим Козак прокинувся з тяжкою головою та 
піднявся на лікті, озираючись. Вчора зустрівся з 
побратимами та з цієї нагоди трохи погуляли. Зазвичай, 
згадали побратимів, які полягли в бою за Україну. 
Згадували й Максима, чиє ім’я носив Козак, та ту 
буремну ніч з 19 на 20 лютого на Майдані, коли він 
загинув. Наступного дня Козаку пощастило, бо він 
отримав оте завдання від сотника та не був на Майдані, 
а якби не це, то, можливо, теж би був убитий, але 
затримався та дізнався, коли це вже скінчилося. Його 
завданням було сповістити маму Максима про його 
смерть.  

Він не пішов до неї звечора, бо не знаходив у собі 
сміливості пояснити їй, чому її син загинув, а він живий. 
Від цього Козак відчував якусь недоречність та сором, 
бо не знав тих слів, які мав сказати матері Максима. До 
того ж беркутівці штурмували Майдан цілу ніч, то Козак 
мав відмовку, щоб не йти, та був у перших рядах, 
кидаючи пляшки з бензином через вогняну стіну 
попереду, надіючись, що його теж вб’ють, хоча знав, що 
смерть його, чомусь, не бере, а коли під ранок все трохи 
стихло, він на хвильку заснув. Коли встав, то сотник 
першим ділом запитав:  

— Сповістив маму Максима? 
— Ще ні! — сказав Козак, а сотник нахмурився:  
— Негайно йди! 
Робити було нічого, то Козак поперся на 

Солом’янку. Так, вони були друзями з Максимом, який 
вчився в Київському національному університеті 
будівництва та архітектури та прийшов на Майдан, коли 
Козак вже там був. Вони були досить схожі, обидва руді, 
маленькі та щуплі, тільки у Козака руда борода мало не 
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до пояса, а Максим ще ні разу й не голився. Максим жив 
з мамою, яка отримувала пенсію по інвалідності, то він з 
малих літ підробляв, де тільки міг: в «Макдональдзі», 
продавав радіодеталі на радіо ринку, писав курсові та 
лабораторні роботи на замовлення, ремонтував 
комп’ютери та ставив на них програмне забезпечення, 
загалом, крутився, як міг. 

Перший раз, коли вони прийшли додому до 
Максима у старий обшарпаний дім ще радянської 
забудови, Максим пройшов у маленьку кімнату та 
поздоровався з мамою, а вже тоді потягнув Козака в 
ванну кімнату та сказав: — Помийся, бо від тебе тхне, як 
від бродячої собаки. 

Козак не став признаватися, що не мився уже 
більше ніж п'ять століть, а якщо бути точним, то не 
мився ніколи. Він заліз у теплу воду і вона, після зимової 
сльоти, так прогріла його щупле тіло, що він мало не 
заснув. Максим, який заглянув у ванну, приніс йому 
ножиці та показав на безпечну бритву в склянці: — 
Збрий бороду, бо ходиш, як якийсь домовик. Поквапся, 
бо нас жде вечеря. 

Аби Максим знав правду, то не казав би такого, 
але Козак швидко зістриг свою бороду та поголився. В 
дзеркало на нього дивився молодий парубок з загорілим 
від диму обличчям та білим підборіддям. З бородою 
Козак був солідніший, а зараз був зовсім схожий з 
Максимом. 

Коли він виліз із ванни, закутаний у величезний 
рушник, Максим провів його у велику кімнату та витягнув 
зі старої шафи одяг, який дав Козаку та сказав: 

— Це моє, тобі підійде! 
В коридорі гуділа стара пральна машинка, то, 

напевне, прала драний одяг Козака, який давно вже 
зносився. З кухні несло смачним запахом і коли Максим 
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повів туди Козака, то у того потекла слина. Звичайна 
смажена картопля та ще й з огірочками справила 
враження на Козака, а коли вони наїлися, то запізно 
спитав: — А твоя мама ... 

— Вона поїла у своїй кімнаті, — сказав Максим. 
Коли вони лягли на широкий диван, щоб трохи 

перепочити, Максим спитав: — Як тебе звати, а то все 
Козак та Козак? 

— Я теж Максим, — збрехав Козак, а Максим 
повертаючись до нього спиною, ткнувся в подушку та 
промовив: — Тезки. 

На зупинці тролейбус навпроти університету 
КНУБА Козак зійшов та з важким серцем перейшов 
вулицю. Він попрямував до будинку Максима, який 
сховався за Київським електромеханічним коледжем. 
Козак бажав, щоб щось трапилося, бо так не хотілося 
виконувати цю страшну місію, але доля, якщо вона є, 
навпаки, штовхала його вперед. Навіть двері під’їзду 
гостинно перед ним відкрилися, бо якась тітка виходила 
надвір та ще й поздоровкалась. Козак кивнув головою та 
піднявся на третій поверх, а коли став перед дверима 
квартири Максима, то опустив голову та натиснув кнопку 
дзвінка, надіючись на те, що дома нікого немає. 

Козак вже хутко хотів повернутися та втекти, але у 
дверях клацнув замок і вони відкрилися. Козак, скільки 
не відвідував Максима, тільки раз бачив маму Максима, 
Ірину Петрівну, а зараз роздивився вже добре. Трохи 
бліде обличчя і сама вона тендітна, наче якась дівчинка, 
а дивиться вперед, крізь Козака, то він оглянувся, бо 
здалося, що вона когось там побачила.  

Козак ошелешено зрозумів, що вона сліпа. 
Вони з Максимом ніколи не говорили про 

інвалідність його мами, тільки Козака дивували їх вечірні 
прогулянки разом. Він з ними не ходив, бо завалювався 
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на диван та хропів, а вже потім повертався Максим та 
відсував його спиною до стіни. 

— Максим, ти геть весь пропах гаром, ви що там 
палите на Майдані, — сказала Ірина Петрівна, широко 
відкриваючи двері та запитала: — А де твій друг, Козак, 
чого не взяв з собою? 

— Він на вахті, — з радістю збрехав Козак, бо 
Ірина Петрівна прийняла його за свого сина, то він не міг 
отак брякнути, що Максим героїчно загинув. 

— Знімай свій смердючий одяг та мий руки, а я 
тобі наллю борщу, — сказала Ірина Петрівна, а Козак 
пішов у ванну мити руки. Як для сліпої Ірина Петрівна 
була досить вправна, бо орієнтувалась на кухні, наче 
все бачила. Налита тарілка борщу відкинула всілякі 
сумніви й Козак спорожнив її за якусь хвилину. 

— Зголоднів, мій любчику, — сказала Ірина 
Петрівна та притиснула голову Козака до себе, цілуючи 
його смердючу голову та сказала: — Зараз наллю тобі 
ще. 

Другу тарілку він ум’яв вже спокійно, а Ірина 
Петрівна сказала: — Відпочинь трошки, нікуди той 
майдан не дінеться. 

Козак подумав, що нічого поганого не станеться, 
коли він подрімає та завалився на диван. Ірина Петрівна 
прикрила його ковдрою та гладила його по голові, а він, 
приголублений нею, умиротворено заснув. Про розстріл 
побратимів він дізнався тільки ввечері, коли повернувся 
на Майдан, а сотнику збрехав, що повідомив матері 
Максима про його смерть. Поховали Максима на 
Байковому кладовищі, то Козак привіз Ірину Петрівну та 
сказав їй, що помер друг Максима, теж Максим, то вони 
вдвох поплакали, а на вечерю не поїхали, посилаючись 
на здоров’я. Так він став сином Ірини Петрівни. 
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Коли його хлопці зібралися їхати на фронт, битися 
проти московітів, то Козак знайшов двох дівчат з 
Майдану, які вчилися в Києві, та запропонував їм жити 
на квартирі та приглядати за Іриною Петрівною. Віддав 
їм банкову карточку Максима, бо збирався класти на неї 
кошти, щоб вистачало на життя Ірини Петрівни. 

— Мамо, у мене довге відрядження, то дівчата тут 
поживуть, щоб тобі не було сумно, — сказав Козак, а 
Ірина Петрівна відповіла: — Не бреши, я тебе знаю, як 
облупленого, ти їдеш на фронт? 

— Так, але, щоб ти знала, у мене є талісман, то я 
ніколи не загину, — сказав Козак та показав їй те, про 
що ніхто не знав – шматок металу в шкіряному мішечку, 
що впав з неба, який дарує життя Козаку вже понад п'ять 
століть. Ірина Петрівна довго мацала його талісман та, 
мабуть, він її не заспокоїв, бо вона звичним рухом 
притягла його голову до своїх грудей, на яких так 
затишно, та прошепотіла: — Бережи себе! 

Козак повернувся до дійсності, бо відчув на лобі 
руку Ірини Петрівни.  

— Коли це ти навчився пити? — сказала вона, 
подаючи йому цілий кухоль квасу, який Козак перехилив 
у горло та відчув, що оживає.  

— Попросила сусідку, щоб купила квасу, — 
сказала Ірина Петрівна, а Козак сказав: — Мамо, я 
більше не буду. 

— А хто недавно до ранку на Подолі гуляв, — 
нарікала Ірина Петрівна, а Козак тільки 
виправдовувався: — То були мої побратими, то я не міг 
відмовитися. 

— Вставай, я сніданок тобі приготувала, — 
сказала Ірина Петрівна та погладила його по голові. 
Козак піднявся на ноги та потопав на кухню, звідки пахло 
смаженою яєчнею. 
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— Домовик! — почувся чоловічий голос і Козак 
здивовано завмер на місці. «Що тільки на похмілля не 
почується!» — потрусив головою Козак, але знову почув, 
уже жіночий голос: — Домовик? 

 — Мамо! Це ти мене гукаєш? — спитав Козак, а 
Ірина Петрівна сказала ззаду: — Я прибираю твою 
постіль на долівці, бо завтра, після вихідних, приїдуть 
дівчата квартирантки. 

Козак завмер та не знав, що думати, бо його 
дійсне ім’я невідоме нікому з людей.  

*** 

Люда з Ігорем тільки одну ніч переночували 
разом, а з самого ранку він зібрався в дорогу. 

— Затримайся трохи, у мене залишилися два 
вихідних, — попросила Люда, але Ігор аж знітився та 
сказав: — Якби ти знала, як я хочу залишитися, але не 
можу: ти ж знаєш, що до мене на днях прибуде нове 
поповнення, то я повинен все підготувати. Все організую 
і, як не буде обстрілів, як зараз, то обов’язково приїду. А 
де Нестор? 

— Він поїхав у Канів, до вас додому, до матері, 
Марії. Казав, що твій батько, Богдан, приїхав на 
недільку, як ти, то теж хоче його побачити. Збирався піти 
на фронт. 

— Хай дома сидить, там є кому воювати, — 
сказав Ігор, бо не хотів залишати Люду одну. 

— Не дуже він мене послухає, — сказала Люда та 
стала допомагати йому збиратися. Коли зібралися, 
Люда сказала: — Проведу тебе до автобуса. 

— Я їду з волонтерами, — сказав Ігор 
Вони сіли на п’ятий трамвай та поїхали до 

Дніпровського військового госпіталю звідки 
відправлялася автомашина волонтерів. Коли вони 
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підійшли до госпіталю, то Люда сказала, показуючи на 
бусик, біля якого сміялися дві дівчини: — Це не твоя? 

— Так, моя, — відповів Ігор. Люда прискіпливо 
подивилася на дівчат та несподівано сказала: — Тепер 
я розумію Фате! 

— В якому сенсі? — не зрозумів Ігор. 
— В тому, що вона свого Васю не залишає ні на 

мить! — з інтонацією відповіла Люда, а Ігор, коли 
зрозумів, то засміявся та сказав: — Ти у мене єдина! 

— Не бреши! У тебе до мене були жінки, куди ти їх 
дів? Ти синя борода? — жартуючи, спитала Люда, а очі 
пильно вдивлялися в лице Ігоря. 

— Ми про це не говорили, але у мене були довгі 
стосунки з однією жінкою і не з моєї вини ми не 
одружувалися. Вона не могла мати дітей і тому вважала, 
що мені не пара. На цьому ґрунті наші стосунки 
розпалися. Це сталося задовго до нашої зустрічі, — 
відповів Ігор. 

— Добре, йди вже до своїх дівчат, — сказала 
Люда, обняла за шию та довго цілувала та гладила його, 
а потім відпустила та додала: — Я тебе люблю та 
чекаю. 

Ігор сів за руль, кивнув Люді, а дівчата, наче 
спеціально, засміялися. Вони виїхали на набережну, а 
тоді добрались до Центрального моста, по якому 
перебралися на лівий берег Дніпра та попрямували в 
сторону Донецького шосе. Дівчата всю дорогу 
розпитували про Люду, то час пройшов швидко – через 
три години вони вже були на місці. Дівчат залишив в 
тилу, а сам вирушив до своїх. Нове поповнення 
снайперів ще не приїхало, але капітан Шевченко казав, 
що там багато бійців, які вже пройшли фронт та мали 
досвід. Снайперська рота, якою командував Ігор, 
посилала своїх бійців на підкріплення опорних пунктів, 
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то він, зазвичай, відвідував їх на місцях, а якщо треба, 
то навчав того, чому не вчили в школі снайперів.  

За клопотами наступив вечір, який застав Ігоря на 
самій передовій. Він, якраз, ходив по окопу, відмічаючи 
місця для роботи снайперів, коли перед ним 
несподівано хтось з’явився. Ігор автоматично вихопив 
пістолета, але добре, що не вистрелив, бо перед ним 
була Маргіна в маскувальному костюмі. 

— Що ти тут робиш? — здивовано спитав Ігор, 
ховаючи пістолета, бо знаходження Маргіни на фронті 
говорило про те, що сталося щось важливе. На його 
питання Маргіна відповіла: — Тебе шукаю. 

Вона витягла з кишені пістолет та вистрелила 
йому прямо в лоб, а потім настала вічна темрява. 

*** 

Вони полетіли, не попрощавшись з бабусями. 
Домовик, який відгукнувся на своє ім’я, знаходився в 
Києві. Після того, як він відгукнувся, то відразу пропав, 
чи замкнувся, у всякому разі вони не змогли його знайти 
своїми симпотами. Добре, що засікли місце, звідки 
відізвався Домовик, то можна звідти починати пошуки. 
Даші пошук Домовика подобався більше, чим ребуси з 
картинками, то вона летіла попереду, а її супроводжував 
Іджі та Олександра. 

Коли вони прилетіли в Київ, Даша хотіла залетіти 
до Маріко з Тарасом, але цікавість пересилила і вона 
подалася в сторону Солом’янки. Вони зависли над 
старим чотириповерховим будинком недалеко від 
університету КНУБА та уточнили координати. Симпота, 
залишена на місці появи Домовика, закінчувалася над 
останнім під’їздом на третьому поверсі, то треба було 
відвідати цю квартиру та дізнатися.  
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— Зайдемо без стуку! — сказала Даша і вони 
через дах спустилися прямо на сходи під’їзду та зійшли 
на один поверх вниз. Пройти дерев’яні двері, то 
дрібниці, і вони стовпилися у коридорі. Даша пішла 
наліво в велику кімнату, Іджі вправо, на кухню, а 
Олександра пішла у кімнату, що була прямо. 

— Максим, це ти? — почула вона голос і відкрила 
двері. Коло вікна сиділа вже не молода жінка з сивиною, 
яка повернула голову в сторону Олександри, але 
дивилася якось дивно, наче її не бачила. «Вона сліпа!» 
— догадалася Олександра та сказала: — Ми шукаємо 
Домовика, а хто такий Максим?  

— Максим, це мій син, а Домовика я не знаю і тут 
такий ніколи не жив, — з деякою тривогою відповіла 
жінка та спитала: — Хто ви такі? 

— Напевно, нам дали не той адрес, — сказала 
Олександра та додала: — Я лікар, то якщо я тут, то 
дозвольте вас оглянути. 

— Якщо ви хочете забрати гроші, то вони лежать 
в шафі в залі, тільки не чіпайте речі дівчат, — бо вони 
підробляють, щоб вчитися, — сказала жінка. 

— Як вас звати? — спитала Олександра і жінка 
відповіла: — Ірина Петрівна. 

— Ірина Петрівна, ми не злодії, а про те, що я вас 
хочу оглянути, то я казала правду, — сказала 
Олександра та спитала: — Ви не проти? 

— Робіть, що хочете, — сказала Ірина Петрівна й 
Олександра стала її оглядати, зануривши в око свої 
симпоти. У жінки була відкрита кутова глаукома та 
підвищений тиск в оці, від чого пошкодився зоровий 
нерв. Якби їй робили операцію у якомусь центрі, то 
результат був би непередбачуваний. 

— Будь ласкаві, не рухайтесь, бо я попробую вас 
лікувати, — попросила Олександра та сказала Даші, яка 
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з’явилася у дверях: — Закрий, будь ласка, штори, бо, 
після операції, яскраве світло їй шкідливе. 

— Ти хочеш робити операцію в темноті? — 
спитала Даша, а Олександра відповіла: — Світло мені 
не потрібне тим більше моїй пацієнтці. 

— Лоскоче в оці, — призналася Ірина Петрівна, а 
Олександра сказала: — Так і має бути. 

— То ви, дійсно, лікар? — здивувалася Ірина 
Петрівна, бо дотепер вважала їх злодіями. 

— Лікар від бога, то моя мама, а я шарлатан від 
нечистого, — відповіла Олександра та невдоволено 
нагадала: — Мовчіть. 

Через пів години, які для Олександри промайнули, 
як одна мить, а Даша від нудьги, вже хотіла летіти до 
Маріко, лікар голосно втягнула в себе повітря та з 
видихом опустила занімілі руки, хоча нічого ними не 
робила. 

— Я бачу, — сказала Ірина Петрівна, а 
Олександра трохи сердито сказала: — Закрийте очі, вам 
ще рано дивитися. У вас є в господі бинт? 

— В залі, — відповіла Ірина Петрівна, а 
Олександра попросила Дашу принести бинт. Вона 
замотала їй голову і сказала: — Якщо я не зможу 
прийти, то через пару днів знімайте бинт із заштореними 
вікнами та потроху звикайте до світла.  

— Що ви зробили з моєю мамою? — спитав 
коротун, більше схожий на хлопчика, чим на дорослу 
людину, який так несподівано з’явився перед 
Олександрою, що вона аж здригнулася. В руці він 
тримав величезного широкого ножа, якого взяв на кухні, 
щоб порубати непроханих гостей в капусту. 

— Максим, це лікар, вони зробили мені операцію, 
— сказала Ірина Петрівна. 
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— Вони в тебе вирізали якийсь орган? — зовсім 
без довіри спитав Максим, поглядаючи на Олександру 
та Іджі, бо ці гості з розмальованими пиками йому не 
подобалися.. 

— Ні, мені зробили операцію на очах, то я тепер 
бачу, — сказала Ірина Петрівна. 

— Скільки я вам винен за непрошену операцію, — 
спитав Максим і Олександра відповіла: — Ніскільки, 
правда, ти нам повинен віддати те, що тобі не належить. 

— Про що йде мова? — спитав Максим, а Даша, 
яка тихо з’явилася на порозі кімнати, без церемонії 
шмякнула його по голові та потягла в іншу кімнату. Вона 
хутко його обшукала та зняла з шиї шкіряний мішечок. В 
ньому Даша знайшла шматок якоїсь монети з 
вирізьбленою головою кота. По краю монети йшов напис 
«h us».  

— Що ви робите? — спитала Ірина Петрівна, коли 
ніж з рук Максима гучно упав на підлогу. 

— Хочу зробити йому операцію по відновленню 
росту, — збрехала Олександра, яка не схвалювала 
методи Даші, але що сталося, то сталося. 

— Йому буде боляче? — спитала Ірина Петрівна, 
але Олександра її заспокоїла: — Ні, він трохи поспить. 

Досить скоро Максим прийшов у себе і дивився на 
них, як на бандюганів, а коли Даша попросила 
розповісти, як до нього попав цей артефакт, навідріз 
відмовився говорити. Олександра наклала на двері 
симпоти, щоб ніхто їх не зміг відкрити та сказала: — Ми 
залишимось тут, поки ти нам не розкажеш. 

Даша воліла б піти до Маріко, але де ночувати, 
яка різниця. Вони пообідали, чи, скоріше, пополуднували 
та попили чаю разом з Іриною Петрівною, а потім 
задрімали на дивані: Даша з Олександрою на одному, а 
Іджі разом з Максимом – на іншому в різних кутках. 
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Прокинулись аж вранці. Максима в хаті не було. 
Не було і шматочка скрижалі, який Даша сховала у своїй 
кишені. Двері ніхто не відкривав, бо на них Олександра 
тримала свої симпоти, а коли Іджі вийшов на 
величезний балкон, то побачив мотузку, прив’язану до 
поручнів балкону, по якій Максим спустився вниз. 

— Нічого, — сказала Олександра, — тепер ми 
знаємо, що скрижаль є і як вона може виглядати, а 
найти всіх персонажів, які тримають шматочки, то вже 
діло техніки.  

В цей час у двері хтось став гупати й Даша 
відразу підхопилася, як кішка перед норою мишки, та 
сказала: — Це Максим! 

А Ірина Петрівна, яка вийшла зі своєї кімнати, 
сказала: — То не Максим, це дівчата, які тут 
квартирують. А Максим ще вчора поїхав на фронт. 

Витягнуті розчаровані обличчя Ірина Петрівна не 
бачила. Даша пішла відкривати двері, а Олександра 
зняла свої симпоти з дверей та сказала Ірині Петрівні:  

— Пішли у вашу кімнату, та знімемо на деякий 
часу бинти. Тільки закриємо штори на вікні. 

*** 

Коли Маріко з’явилася дома, то побачила записку 
на поличці біля дзеркала. 

«Був у вас в гостях. Відправив війська московітів 
на схід, воювати з китайцями, так що Україні поки 
ніщо не загрожує. Буду за ними приглядати. Люблю 
вас, жаль, що не застав. 

Ваш Хома ібн Алі аль-Авель» 
— Хто це тобі любовні листи пише? — спитав 

Тарас, який зайшов у квартиру за нею. 
— Хома. Каже, що це він відігнав московітів від 

України, — сказала Маріко. 
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— Московітів від України може відігнати тільки 
смерть, — сказав Тарас та спитав: — У нас нема чого 
поїсти, бо я, політавши, чогось зголоднів. 

— Зараз приготую, якщо Хома щось залишив у 
холодильнику, — відповіла Маріко, а коли заглянула у 
нього, то сплеснула руками: — От що чесна людина, не 
полінувався, сходив у крамницю. Якраз все, що я беру! 
Який душка наш Хома, не те, що Хасан. 

— Не перехвалюй, а то зіпсуєш, — філософськи 
додав Тарас та почув квартирний дзвінок. Коли відкрив, 
то побачив за порогом Васю та Фате. 

— Чого ви стукаєте, не знаєте, як заходити без 
стуку? — спитав Тарас. 

— Стукаємо, як пристойні люди, — засміявся 
Вася, а Фате теж посміхнулася, бо вже відійшла та й не 
було тут ненависної Люди. Маріко швидко підготувала 
легкий обід і вони сіли за стіл. Коли пообідали та стали 
пити каву, Фате розказала про те, що чула від батюшки 
у церкві на острові.  

— Він тобі так сказав? — здивовано спитала 
Маріко, яка зовсім не повірила Фате, бо бачила, як вони 
собачилися з Маргіною, коли були в Крижополі. 

— Так, — відповіла Фате і повторила: — Він 
дослівно сказав: «Тобі загрожує смерть від мами твого 
чоловіка», — а коли я його перепитала, яка мама, бо у 
чоловіка їх дві, то він пояснив, що та, котра з’явилася 
недавно. А ще він додав, що вона не та, за кого себе 
видає. 

— Я, чомусь, цьому не вірю, — сказала Маріко, а 
Тарас додав: — Я теж. Так, вона, після того, як 
повернулася на Землю, трошки змінилася, то, певно, 
тому, що отримала нове тіло, але вбивцею ніколи не 
була. Вбивати, вона вбивала, але тільки тоді, коли не 
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було іншого вибору, а яка може бути причина, щоб 
убивати тебе? 

— Я, скоріше, подумаю, що ти хочеш убити її, — з 
посмішкою сказав Вася, а у Фате на очах з’явилися 
сльози злості: — Я розказала те, що мені сказали, а ти 
звинувачуєш у чомусь мене?. 

— Пробач, вирвалося, — сказав Вася, — просто, 
я знаю тебе і твій войовничий характер. 

Ввечері вони прогулялися по Києву. Фате, 
роздивляючись різноманітні маски на обличчях киян, 
заклопотано спитала у Тараса: — Цей «Ковід-19» нам не 
загрожує? — на що Тарас з єхидною посмішкою 
відповів: — Зараза до зарази не пристає. 

Маріко чмихнула від сміху, а Фате насупилася. 
Наступного ранку, коли вони прокинулися та снідали, у 
Тараса задзвенів телефон. Він когось вислухав, а потім 
сказав: — В Ігоря стріляла Маргіна, та він чудом 
залишився живий. 

— Я ж казала! — радісно вигукнула Фате, але цю 
радість ніхто з нею не розділив, навіть, Вася. 
Розчарування від того, що людина, якій ти довіряєш, так 
радикально змінилася – то не кращий ранковий 
подарунок. 

*** 

Ігор, що під ранок ожив якимось чудесним 
способом, не повірив у божу благодать, а подзвонив до 
Люди та стурбовано запитав: — Ти навіщо надягла на 
мене свою дімензіальну сіточку? 

— Ти на фронті. Я хочу, щоб ти повернувся 
додому живим, — відповіла Люда та спитала: — Як ти 
догадався?  
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— Мене вбила Маргіна пострілом із пістолета, але 
я під ранок очуняв і залишився живий, — сказав Ігор та 
додав: — Голова тільки трохи болить. 

— Не може бути? А вона здавалася мені такою 
відкритою та чесною, — стурбовано відповіла Люда та 
попросила: — Повідом Маріко, вона краще знає свою 
матір. Ігор подзвонив Тарасу та все розказав, а вже 
потім став готуватися приймати поповнення.  

*** 

Максим цього ж ранку якраз збирався їхати на 
передову, бо його, разом з двома товаришами по 
Майдану після навчання переводили в снайперську роту 
на зовсім іншу ділянку фронту. Ці люди, які взяли його в 
полон у його ж квартирі, не були небезпекою для його 
мами, бо таки правда, зробили їй операцію і вона 
казала, що вже щось бачила. Завтра повинні приїхати 
дівчата квартирантки, бо у них з вересня почнуться 
заняття в інституті, то при них ці люди мамі нічого не 
зроблять. Тому він з чистою душею підсипав у чай м’яту 
та мелісу, від чого гостей потягнуло на сон, а витягнути з 
кишені Даші те, що вона в нього забрала, то вже дитячі 
забави. Він шепнув Ірині Петрівні, яка уже теж дрімала, 
що їде у відрядження, взяв свого рюкзака та по мотузці 
спустився вниз. 

На вокзалі його вже чекали хлопці, з якими він 
вчився у снайперській школі, та лаяли, що мало не 
спізнився, хоча до відправлення 136-го поїзда Київ – 
Покровськ ще залишалося хвилин п’ять. Забравшись в 
вагон, хлопці розклалися повечеряти, а Максим не став, 
бо вже наївся дома, а заліз на верхню полицю та заснув 
– далися взнаки того, що він дома теж трохи пив той 
чай, щоб ніхто не запідозрив.  
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Прокинувся уже в Покровську. Їх чекала машина, 
то вони десь за пів години були на місці. Лейтенант, 
який їх зустрів, був якийсь пом’ятий, мабуть, не 
виспався. Він представився:  

— Мене звати Ігор Столярчук і я буду вас навчати, 
як вижити на фронті. Хто з вас уже воював?  

Всі підняли руки, а лейтенант задоволено 
відповів: — Це добре, а хто вже працював снайпером? 

Ніхто руки не підняв, то лейтенант сказав:  
— Напевне, вас вчили в снайперській школі, що 

робота снайперів під час ведення військових дій дуже 
важлива. Щоб стати професійним снайпером, треба, 
крім вміння надзвичайно влучно стріляти, бути дуже 
врівноваженим, хитрим та терплячим, вміти 
сконцентрувати свою увагу, швидко та самостійно 
приймати правильні рішення та чекати. Вміння чекати 
для снайпера – то головне. Хоча ці чесноти не 
притаманні всім – їх потрібно виховувати у собі 
щоденною працею. Попри це, професійні снайпери 
повинні вміти користуватися сучасною оптикою, гарно 
маскуватися, скрито пересуватися, розраховувати 
траєкторію польоту кулі залежно від багатьох чинників: 
вітру та температури повітря, різниці висот та інших 
даних. Коли готуєшся до пострілу, важлива кожна 
деталь – положення тіла, тиск на курок, навіть дихання. 
Не забувайте, що московіти мають великий досвід 
попередніх воєн та завжди якісно готують своїх 
снайперів, тому переграти їх – це вищий пілотаж.  

Лейтенант зупинився та додав: 
— Не хотів цього казати, але, мабуть, треба, бо це 

може стосуватися усіх. Вчора ввечері у мене стріляла 
людина, яку я добре знав і ніколи б не повірив у те, що 
вона є для мене загрозою. В силу деяких особливостей, 
я залишився живий, але знайте, що ворог підступний і 
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може одягнути маску друга, щоб тебе знищити. Тому, 
про всілякі дрібниці, які трапляються у вашому житті, без 
жодних вагань розказуйте мені. Можливо, що то 
дрібниці, а можливо, що ні. 

Всі переглянулися між собою, наче шукали 
ворогів, а лейтенант продовжив: 

— Сьогодні ми вивчаємо тепловізійний приціл 
Pulsar Thermion XP50 для антиснайперського підрозділу. 
Потім мої хлопці покажуть вам, як треба маскуватися, а 
в кінці ви всі познайомитеся зі своїми напарниками. Поки 
що будете другими номерами. 

Заняття з новоприбулими молодими снайперами 
продовжувалися до самого вечора з перервою на обід, а 
в самому кінці досвідчені снайпери розібрали 
новобранців собі в напарники. Зовсім несподівано для 
себе Максим залишився один. 

— Тобі не дісталося пари? — засміявся 
лейтенант, поглядаючи на малого карлика, який 
розпачливо дивився на нього, а Ігор сказав: — Ніхто не 
зрозумів твоєї переваги – ти непомітний для ворога. 
Дозволь мені взяти тебе до себе. 

— Дозволяю, — сказав Максим, а Ігор присів на 
пустий ящик та примружив очі: — Розказуй, які дрібниці 
трапилися у тебе в останній час. 

Максим, чомусь, пройнявся чуйністю командира 
та відверто розповів про вчорашніх гостей з 
розмальованими обличчями, які прийшли до нього 
додому. Ігор зацікавлено слухав, а потім спитав: — Як, 
ти кажеш, їх звати?  

— Олександра, Іджі та Даша, — відповів Максим 
та додав: — Олександра зробила мамі операцію на очах 
і вона тепер бачить. 

— А покажи-но мені оту «скрижаль», як ти її 
називав, — попросив Ігор і Максим зняв з шиї шкіряний 
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мішечок та витягнув з нього золотий шматочок. Ігор 
довго його роздивлявся, а Максим, проникнувши до 
нього довірою, несподівано для себе сказав: — Із-за цієї 
штуки я живу вже понад п'ять століть. 

— Я тобі вірю, — сказав Ігор, що трохи здивувало 
Максима, а Ігор додав: — Олександра – то моя дочка, а 
Даша – її сестра. Вони теж можуть жити довго, як ти. Ти 
цю штуку сховай і нікому не показуй. 

Те, що його гостя є родичкою лейтенанта, трохи 
налякало Максима, бо він, навіть, подумав, що ота куля 
в лоб, яку отримав лейтенант, трохи пошкодила його 
мізки, то він заговорюється. Видно, що лейтенант 
зрозумів його стан, бо сказав: — Мені життя зберіг 
талісман, який моя дружина, не попередивши мене, 
дала мені. Цей талісман називається «дімензіальна 
сіточка». Так що ми з тобою, друже, трохи подібні. А 
звідки у тебе цей золотий шматочок? 

— Він упав з неба прямо у підземний зал, де я 
ховався, — відповів Максим, та вже хотів розказати про 
їх таємницю, але подумав, що то вже занадто, бо то 
таємниця чужа. 

— Цікаво, — сказав Ігор та з посмішкою обняв 
Максима: — Кажи, напарник, який у тебе буде позивний? 

— Домовик, — сказав Максим. 
— Пішли, Домовик, сьогодні ми спати не будемо, 

бо у нас нічна робота – треба, щоб ворог відчував себе 
напружено, — сказав Ігор. 

— Так перемир’я! — нагадав Домовик. 
— Перемир’я буде тоді, коли ворог залишить 

нашу землю, і не раніше, — відповів Ігор. Домовик 
зрозумів, що його напарник – сама надійна людина на 
цій планеті, навіть, ближча, чим його закордонні друзі. 
«Колись я йому все розповім», — подумав Домовик, 
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стискаючи в руках снайперську гвинтівку 338-й Lapua 
Magnum, як саму дорогоцінну ношу. 

*** 

Морті прокинулася, бо хтось вийшов надвір. В 
хаті було трохи душно, бо цілий день пекло надворі, 
хоча до ночі температура повітря трохи спала. Вони, по 
жарі, викопали останню картоплю, бо Валентина 
Степанівна за сварками не догадалася припрягти до 
цього чоловіків, а дівчата з Іджі зблиснули з дому ще 
зранку. Тож довелося трьом бабусям працювати, то це 
їх трохи зблизило та помирило. Коли вже упоралися та 
перебрали картоплю на дві купки: одну для їжі, а другу 
варити курям, то запізно сіли вечеряти. Валентина 
Степанівна витягла сулію вишнівки, приказавши: 
«Берегла для внучки, а як вони втекли, то будемо ми 
пити!». Після вишнівки поспівали українських пісень, 
який Валентина знала, що й не полічити, то виявилося, 
що у Маргіни та Морті є голоси, про які вони й самі не 
знали. Потім, поговорили про дітей та онуків, а вже тоді 
лягли спати: Валентина Степанівна у себе, Морті 
господиня постелила у кімнаті Олександри, строго 
наказавши: «Нічого тут не чіпай, бо вона мене вб’є!», — 
а Маргіна лягла у залі на дивані.  

Сон, якось не йшов, то Морті теж встала та 
відкрила вікно, хоч Валентина наказувала не відкривати, 
бо налетять комарі. Повний місяць освітлював 
викопаний город, на якому цятками лежали ще не 
зібрані гарбузи, а по периметру темніли кущі винограду, 
смородини та малини. Щось у самому кінці городу 
заворушилося, а коли Морті придивилася, то впізнала 
Маргіну. «Що вона там робить?» — подумала Морті та з 
жахом побачила, як Маргіна видирає кущі винограду та 
кидає їх на город. Морті хотіла запитати у Маргіни, нащо 
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вона викорчовує кущі, аж раптом мало не закричала, бо 
на її плече опустилася чиясь рука. Морті рвучко 
обернулася та побачила, що то Валентина, яка 
притулила пальця до рота, щоб Морті мовчала. Вони 
дивилися, як Маргіна видерла кущі, а потім почала 
трощити гарбузи. Бачене не вкладалося ні в які рамки 
пристойності, але Морті нічого сказати не могла, бо 
Валентина тримала її за руку. Коли Маргіна знищила 
все, що могла, вона пішла кудись мимо хати, то вони 
вже не бачили, чи на вулицю, чи ще десь кудись. 

— Не кажи їй, що ми це бачили, — попросила 
Валентина, та пішла у свою кімнату. Морті не могла 
спати та забилася у тривожному сні тільки під ранок. 
Коли вона прокинулась, Валентина вже поставила на 
стіл сніданок: яєчню та молоко. В кімнату зайшла свіжа 
та весела Маргіна, яка сказала: 

— Виспалась у літній кухні краще нікуди! 
Морті хотіла щось сказати, але Валентина 

поглядом її зупинила. Маргіна, весело глянувши на них, 
турботливо запитала: — Ви, щось, невеселі? Чи 
похмілля від вишнівки? 

— В хаті було душно, — дипломатично сказала 
Валентина Степанівна та переглянулася з Морті, яка 
про себе подумала: «Бідна Маргіна! Треба її показати 
лікарю!», а кіт Щасливчик, який лежав на колінах 
Валентини, додав: — Коло хати смердить нечистим 
духом. 

— Ми сьогодні полетимо до Києва, — наче, між 
іншим, сказала Морті, перебиваючи кота, щоб той не 
брякнув лишнього, — нас кличе Маріко. 

— Добре, — сказала Маргіна, — після такої ночі 
чого б не політати! 
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Морті не сказала, що при розмові з Маріко, вона їй 
все розповіла, а та повідомила, що Маргіна стріляла в 
Ігоря з револьвера. Валентина про це ще не знала.  

*** 

«Лео Герос, ото вже облом, публічно обізвав 
президента брехлом, віддав його журналістам на 
поталу, бо лаяв «клоуном з 95 Кварталу», а оскільки 
Герос не Гуллівер, то його викликали у ДБР, мов у 
нього не сплачені податки, за штани, що на сраці 
латки. Карма завжди повертає, там, де ніхто не 
чекає, то не провокуй цю дивну штуку, бо вона 
заходить у двері без жодного стуку. Спалити машину 
Лео, то, напевне мало, прищемити треба хвіст, щоб 
не поводився зухвало. Зелененько аж запінився та 
сердито бубнить, чого отой Герос дотепер не 
сидить. Як за місяць не посадять, то не зносять 
голови, бо потім де його шукати, хоч в Америці лови. 
Хай «громадські організації» та той, чи інший адвокат, 
сприяють Героса утилізації, головне – щоб був 
результат. Шмиргаль, щоб заспокоїти Зелененько, 
призначив стипендію тату, але, чогось, обминув його 
неньку, напевне тому, щоб не було блату. А ще у 
перемир’я стріляли, то у президента заспокоїли та 
кажуть, що московіти ні у кого не попали, бо дуже 
часто мажуть. Дуже грозило донецьке чмо: «Відійдіть, 
бо ми вас вб'ємо!» У Плутіна для того донецького 
Дуремара відшукалася гарна пара: на одній руці отой 
мудак, на другій Буратіно – Тимофій Єрмак. Той Єрмак, 
наче президент, кругом суне носа та відповідає: 
«Володимир Володимирович, один момент! Все зроблю, 
для вас, як для боса!»»  

Маргіна аж зупинилася у польоті, бо ті дурні вірші, 
складені з останніх новин в Україні, лізли в голову, наче 
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таргани. «Може, я хвора на «Ковід-19»?»  — подумала 
Маргіна, шукаючи в собі якісь ознаки цієї хвороби. Вона 
нічого в собі не знайшла та побачила внизу, на острові, 
церкву і подумала: «То, мабуть, знак!» — та сказала 
Морті, яка трималася поруч: — Лети сама, я, потім, тебе 
дожену!, — та кинулася вниз, до церкви. Те, що Маргіна 
трохи дивна, Морті вже знала, а помолитися в церкві, 
щоб зняти гріхи – то звичайна поведінка збоченців та 
убивць. Тому полетіла далі, надіючись побачити Маргіну 
уже в Києві, у квартирі Маріко, бо знати, що її подруга не 
така, як насправді та триматися з нею, як завжди – то 
вище сил Морті. Вона вже підлітала до Києва, 
тримаючись середини Дніпра, коли її наздогнала 
Маргіна. Це трохи здивувало Морті й вона спитала:  

— Що, помолилася за свою душу? 
— За твою, — сказала Маргіна та скрутила Морті 

голову. Це сталося так несподівано, що Морті 
розгубилася та, навіть, не закрилася дімензіальною 
сіточкою. Вона каменем полетіла вниз та шубовснула у 
воду, яка прийняла тіло та потягнуло на дно, водночас 
течією відправляючи у подорож на південь. 

Маргіна, яка несподівано з’явилася у квартирі 
Маріко, аж налякала її, бо вона якраз несла каструлю з 
борщем у зал, де сидів Тарас, Фате та Вася. 

— Ти, як привид батька Гамлета, — сказала 
Маріко та додала: — Не маяч у коридорі, а сідай за стіл. 

Маргіна сіла за стіл, навіть, не помічаючи косі 
погляди всіх учасників обіду. Маріко, наливаючи тарілки, 
спитала: — А де Морті? 

— Її не було? — здивувалася Маргіна та, трохи 
ніяковіючи, додала: — Я заскочила помолитися у церкву 
на острові, а вона полетіла вперед. 
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— З яких пір ти стала набожною? — спитала 
Маріко, а Фате незадоволено подумала, що Маргіна 
залітала у її церкву. 

— Не знаю, відтоді, як пропав Туманний Кіт, — 
сказала Маргіна та додала: — Мені здається, що якщо 
молитися, то з’явиться новий Бог замість кота. 

Несподівано, із дверей відкритого балкону 
вискочила Морті з косою. З її одягу стікали струмки води, 
а вирячені очі та сердите обличчя лякало, навіть, 
Маріко. 

— Зараз ти вмреш! — сказала Морті, дивлячись 
на Маргіну, а та, не розуміючи, спитала: — Мотя, що 
трапилось? 

— Не придурюйся! Я знаю твою потворну натуру, 
ти мене вбила і втопила в Дніпрі, — сказала Морті, 
перебираючи ручку коси зручніше. 

— Мотя, розберімося цивілізовано, — сказала 
Маріко, — щоб вирішити, винна Маргіна чи ні, то треба 
вислухати обидві сторони. 

— Підтримую, — сказав Тарас та додав: — Я, як 
рівновіддалений від усіх учасників процесу, можу бути 
суддею. 

— Я буду обвинувач! — сказала Фате, а Морті 
кровожерливо додала: — Я буду катом! 

— Я буду захисником, — сказав Вася, який зовсім 
не вірив у обвинувачення своєї мами у відношенні до 
другої мами. 

— Мені дісталася роль присяжного, — сказала 
Маріко. 

— Обвинувач, оприлюдніть відомі вам факти, — 
сказав Тарас та подивився на Фате. 

— Я обвинувачую Маргіну в тому, що вона вбила 
Ігоря на передовій на Донбасі, повидирала всі кущі на 
городі Валентини Степанівни та вбила Морті, а щоб 
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сховати свій злочин, то втопила тіло в Дніпрі, — сказала 
Фате та додала: — Всі ви були свідками, як Маргіна 
мало не вбила мене супутником землі, який зірвала з 
орбіти та направила на мене. 

— Я, як адвокат підозрюваної, хочу відразу 
прибрати з матеріалів справи кущі на городі, бо це тягне 
всього лише на хуліганство і пані Маргіна, якщо вона це 
зробила, знову посадить ці кущі й питання буде 
вичерпане, — сказав Вася та додав: — Крім того, всі ми 
були свідками того, як упав цей супутник, тому, 
очевидно, що там могли потерпати всі, крім того, цей 
супутник направив Туманний Кіт. 

— Не бачу причин, щоб не підтримати це 
звернення, — сказав Тарас, але Фате категорично 
заперечила: — Бешкет на городі Валентини 
характеризує підозрювану, як неврівноважену особу, 
тому я проти. 

— Що ж, залишимо це питання поки що відкритим 
і даємо слово підозрюваній, — сказав Тарас та кивнув 
Маргіні. 

— Від вчора я знаходилася в садибі Валентини 
тому не могла бути на Донбасі, — сказала Маргіна та 
додала: — І навіщо мені вбивати Ігоря? 

— Щоб місце Ігоря зайняв Вася, — сказала Фате, 
а Морті додала: — Ти мала можливість бути на Донбасі, 
бо не ночувала в хаті. Я бачила, як ти покинула дім. 

— Я ночувала у літній кухні, там не так жарко, — 
відповіла Маргіна. 

— Можливо, що у моєї підзахисної провали 
пам’яті й вона про це не пам’ятає, бо знаходиться під 
дією якихось отруйних речовин, — сказав Вася та дуже 
виразно подивився на Фате. 

— Я їй нічого не давала! — обурилася Фате. 
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— Які можуть бути провали пам’яті, коли вона 
підло звернула мені голову і кинула у воду, — сказала 
Морті, бо обвинувачена може отримати свободу під 
приводом її неосудності. 

— Я, як присяжна, маю перевірений спосіб 
отримання повної інформації у цьому ділі: всі учасники 
процесу повинні відкрити свої душі, — сказала Маріко, а 
Маргіна відразу відповіла: — Я готова. 

— Досить того, що ми прочитаємо в душі 
обвинуваченої, — сказала Фате. 

— Отже, якщо ми не знайдемо в душі 
підозрюваної ознак злочину, то вона невинна, — сказав 
Тарас та спитав: — Всі сторони судового процесу з цим 
згодні? 

Ніхто не подав голосу і Тарас сказав:  
— Підозрювана, відкрийте свої симпоти. 
Маргіна відкрила свої симпоти, а всі разом стали 

порпатися у її душі.  
 — Я їй не вірю! — сказала Морті. 
— Мотя, ти не гірше мене знаєш, що щось 

сховати в симпотах неможливо, бо вони належать 
Творцю, а не цьому тілу, — сказала Маргіна. 

— Я не вірю, я бачила тебе своїми очима, — 
сказала Морті та відкрила свої симпоти. Всі чітко 
побачили, що Маргіна звернула Морті голову. 

— Можливо, що хтось маскується під мене, — 
сказала Маргіна та виразно подивилася на Фате. 

— На основі побаченого присяжні визнають 
підсудну невинною, — сказала Маріко. 

— Суд розглянув докази та вважає підсудну 
невинною, — підтвердив суддя Тарас. 

— Я, як кат, маю особливу думку, тому відкладу 
покарання на невизначений час, — сказала Морті. 
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— Я знаю, що тобі сподобалося стинати мені 
голову, — сказала Маргіна та додала: — Ти маєш на це 
особисті причини. 

— Що за самодіяльність! Засідання суду уже 
закрите! — Тарас стукнув кухлем по столу і він 
розсипався на друзки. Всі розслаблено розсміялися, 
навіть Фате та Морті. 

— Якщо справедливість відновлена, то дозвольте 
відкланятися, бо мені треба летіти в у відрядження до 
Дніпра – робити серйозну операцію, — театрально 
закінчив Тарас, а Маріко забідкалася, бо нічого не 
зібрала йому в дорогу. 

*** 

Олександра, Даша та Іджі покинули квартиру в 
якій жив Домовик та зайшли в парк імені Миколи Зерова 
на Солом’янській площі, щоб трохи провітритися та 
обдумати, що робити далі. Домовик втік та затаївся, але 
з ним усе було ясно – він замінив мамі Максима убитого 
сина, а те, що у нього є шматочок скрижалі однозначно 
пояснювало, що Туманний Кіт говорив правду і це 
справа часу, щоб його знову відшукати. Залишалося 
тільки знайти решту сім осіб, правда, один персонаж 
невідомий, навіть, Туманному Коту. Вони всілися на 
лавочку перед пустим постаментом, де колись сидів 
Микола Островський, а тепер мав бути другий Микола, 
його сучасник, поет Зеров, та, видно, заблукав між 
деревами складаючи вірші про Святослава та кентавра 
Хірона. 

— Хто що запропонує? — спитала Олександра і 
Даша відповіла: — Можна повторити фокус та покликати 
наступного персонажа по списку. 

— Ближче до нас Змора із Польщі, — нагадав 
Іджі. 
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— Тоді гукай цього Змору, а ми будемо чатувати 
на його реакцію, — сказала Даша та зручніше усілась на 
лавочці. Іджі став кликати, але, попри його старання, 
ніякої реакції дівчата не відчули. 

— Не сачкуй, гукай сильніше, — сказала Даша, 
але Змора, де б він там не був, не збирався відповідати. 
Тільки всі тітки, що сиділи на лавочках під осіннім 
сонцем витріщилися на Іджі, немов він їм щось винен. 
Та ще горобці й ворони злетілися з усього парку та 
зібралися перед їх лавочкою, неначе хтось хотів їх 
годувати. Птиці не збиралися їх покидати, тому Даша 
наказала Іджі: — Зроби з ними щось. 

Іджі нічого не винайшов, як нагодувати цих птахів, 
та став сипати з руки якісь зернятка. Дане дійство 
створило в пташиному царстві ажіотаж і ворони стали 
ганяти горобців, щоб вони не псували їм свято 
обжерливості.  

— Пішли звідси, бо нас скоро ворони заклюють, — 
сказала Олександра і вони попрямували у сторону 
церкви. 

— Треба летіти в Польщу, — сказав Іджі, — та 
там шукати. Я думаю, що цей Змора знаходиться в 
Кракові, бо там жив Котермак. 

— Немає різниці, як починати, — сказала Даша та 
додала: — Полетіли! 

— Зайдемо за церкву, щоб люди не бачили, — 
сказала Олександра. Вони підійшли ближче до 
кладовища, що починалося біля парку та злетіли у небо, 
направляючи свій політ на захід. Добре, що день обіцяв 
бути спекотний, то політ був якраз комфортний, а 
попутний вітер не віяв у обличчя. Щоб довго не летіти, 
вони перестріли літак польських авіаліній ЛОТ, який 
якраз злетів у Борисполі та забралися в його хвіст. 
Ніхто, навіть, не здогадався, що в салоні з’явилися три 
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зайвих пасажири, бо їх було не так уже й багато – 
карантин в боротьбі з вірусом «Ковід-19» вносив свої 
директиви в міжнародні подорожі.  

 
Після того, як їх почастували водою, пройшла 

якась година, а вони вже приземлялися  в аеропорту 
імені Фридерика Шопена у Варшаві. Вони не стали 
чекати приземлення та проходити митницю, а зникли 
таким же способом, як і з’явилися – покинули літак, коли 
він заходив на посадку над річкою Віслою. Залишилося 
пролетіти на південь три години у сторону Кракова. 
Чіплятися за літаки вони не стали, а полетіли з 
допомогою дімензіальної сіточки, вибираючи такий 
шлях, щоб не летіти над містами та не полохати їх 
жителів. 

У Краків прилетіли вже ввечері. Перше, що 
побачили, так це Віслу яка зміїлася по Кракову, наче не 
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хотіла туди запливати, а вже потім подалася на схід. 
Вони опустилися в парку Краківські Планти, щоб не дуже 
шокувати поляків, а вже звідти по вуличці Сінній 
добралися до Ринкової площі, де Олександра 
зацікавлено розглядала пам’ятник поету Адаму 
Міцкевичу на п’єдесталі, який оточували чотири 
алегоричні фігури: батьківщина – дама в короні з 
табличкою на грудях «Він любив народ», доблесть, яку 
символізував воїн, наука у вигляді старика, який навчає 
учня, та поезія – дама з лютнею, на якій трималася зірка 
Давида, бо мати поета була єврейкою, та маленький 
Адам коло неї.  

Нацисти Німеччини, коли захопили Польщу разом 
з Радянським Союзом у 1939 році, як тільки з’явилися в 
Кракові, то відразу розтрощили пам’ятник Адаму 
Міцкевичу на друзки, бо вважали його євреєм. Тільки 
після війни, випадково, в Гамбурзі знайшли ті шматки 
пам’ятника, який німці збиралися перетопити на метал, 
та знову відновили пам’ятник. Все це захоплено 
розповідала Олександра поки її не зупинила Даша:  

— Ми не за цим сюди приїхала, — нагадала вона, 
розглядаючи ворона, який нахабно усівся на мідну 
голову поета, та додала: — Під нами є підземне місто, 
підемо, там повештаємося! 

Олександра витягла із кишені гроші й заплатила 
за вхід 150 злотих. На німе запитання Даші вона 
відповіла: — Дома поміняла, — на що Даша їй сказала:  

— Я б такі гроші зробила б за одну мить! 
Вони спустилися вниз, під площу, де були 

розташовані різні музейні експонати біля яких 
затримувалася Олександра, а Даша підганяла: 

— Нам треба шукати цього гнома Змору, а не 
вилупляться на дерев’яні зруби з сумнівною історією. 
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Даша мала рацію, бо о сьомій годині вечора цей 
історичний розважальний заклад закривався. Досить 
скоро панок у формі став попереджати відвідувачів про 
закінчення роботи, то нечисленні відвідувачі, бо таки був 
карантин, стали потроху тягнутися до виходу. 

— Стаємо невидимими, — сказала Олександра та 
відразу зникла. Даша пхикнула та теж зникла, а її голос 
пролунав у пустоті: — Треба було так зробити відразу! 

Панок, який проходив поряд, оглянувся на Іджі та 
на його обличчя, розмальоване опесом, який наодинці 
стояв біля стіни, та подумав, що той його підганяє, тому 
незадоволено сказав: 

— Już stąd wychodzę!29  
Коли панок знову оглянувся, то Іджі вже пропав. 

Після закінчення роботи музею охоронець довго ходив 
по залах та заглядав у кожну дірку. Через деякий час 
все затихло і вони могли спокійно ходити, попри те, що 
кругом були натикані камери, що спостерігали за 
відвідувачами. 

— Шукаємо бічні ходи, чи якісь завалені, — 
сказала Даша, бо це підземелля їй подобалось тим, що 
трохи схоже на її батьківщину. Вони знайшли декілька 
ходів, які спеціально замурували, бо ці ходи в багатьох 
містах обвалені, а деякі йшли в мережу стічних вод. 
Один хід, хоча він був замурований, зацікавив Дашу, бо 
входив у нову мережу ходів, які, як павутина, 
розходилися по всьому місту. Іджі, який теж перевіряв 
ходи своїми симпотами, задоволено сказав:  

— В одному місці, скоріше печері, є хтось живий. 
Вірогідно, що ця істота спить, то якщо ми тихо туди 
доберемося, то може спіймаємо. Не факт, що це буде 

                                                           
29  Я вже йду звідси(польська) 
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гном Змора, можливо, якийсь борсук, тому будьте 
обережні, бо тварина може злякатися та вкусить. 

Коли вони перебралися через замуровану стіну, 
то опинилися в ході, який вивів їх у довгий тунель, з 
якого у всі сторони розходилися ходи. Один з них 
закінчився круглим приміщенням в якому знаходилася 
жива істота. Іджі став біля виходу, щоб істота нікуди не 
втекла, а Даша запалила холодний вогонь, який 
підвісила на півкруглій стелі. Олександра нахилилася до 
істоти, яка була прикрита якоюсь ковдрою та хотіла 
доторкнутися до неї, я раптом на неї втупилися чиїсь 
великі очі. Істота закричала та схопилася за обличчя 
Олександри своїми маленькими ручками з гострими 
кігтями, та розпанахала його. Поки Олександра 
приходила в себе, витираючи кров на обличчі, істота 
кинулася до Іджі, який стояв на виході, але той виявився 
вправнішим, бо піймав її у дімензіальну сіточку й вона 
забилася у конвульсіях. 

— Wszyscy zginiecie, gdy tylko pozbędę się 
kajdan!30 — крикнула істота та завмерла. Вона мала на 
голові кудлату та трохи заплутану чуприну світлого 
кольору, гострий довгий ніс, а на обличчі великі очі з 
чорними бровами. ЇЇ губи прикрашала яскрава губна 
помада, нанесена недбало, наче робили це в темноті, 
що не дивно у такій норі, де вона жила. Зверху ця, 
напевне дама, одягнула джинсову куртку під якою 
виднілася темно-зелена сорочка з яскравими червоними 
квітами, а нижче все ховала широка спідниця. 

Ця карлиця, чи гномиця, явно не була гномом 
Зморою, але слід її розпитати, можливо, що вона знає 
щось про нього. 

                                                           
30  Ви всі помрете, як тільки я позбудуся кайданів 
(польська) 
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— Як тебе звати? — спитала Олександра, 
тримаючи паперові серветки біля свого обличчя, бо воно 
ще кровоточило. 

— Не скажу! — обізвалася карлиця, а Олександра 
зрозуміла, що вона досить обізнана та знає українську 
мову. Олександра не стала наполягати, а спитала інше:  

— Ти не скажеш, де нам знайти пана Змору? 
Гномиця якось дивно на неї витріщилась своїми 

великими очима та запитала: — Навіщо він вам? 
— Він нам винен одну дрібницю, — відповіла 

Олександра, а гномиця настирливо запитала: — Яку? 
— Я не можу про це сказати, бо це наш з паном 

Зморою секрет, — відповіла Олександра, а гномиця 
прискіпливо подивилася на неї та сказала: — Триста 
злотих! 

— Що «триста злотих»? — не зрозуміла 
Олександра, а гномиця сказала: — За триста злотих я 
відведу вас до пана Змори. 

— Що ти з нею панькаєшся! Дозволь, я відрубаю 
їй голову! — сказала Даша, витягуючи з-за спини свого 
меча. 

— Тоді ви його точно не знайдете, — нахабно 
відповіла гномиця. Олександра спробувала забратися їй 
в голову, але виявилося, що у гномиці теж є щось 
подібне до дімензіальної сіточки, бо вона закрилася. 
«Це Туманний Кіт робив експерименти!» — подумала 
Олександра, яка живим кота ні разу не бачила, але 
багато про нього дізналася, коли забиралася в голову 
Маргіни та Маріко. 

— Добре, тримай свої злоті, — сказала 
Олександра та витягла з кишені купюру з малюнком 
Сигізмунда I Старого, короля Польщі, землі Краківської, 
Сандомирії, Сирадії, Лехії, Куявії, Великого князя 
Литовського, пана і дідича Русі, Пруссії, земель Хелмна, 
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Ельблонга, Помор'я та князя Мазовецького. У гномиці 
загорілися очі й вона простягнула свою лапу до купюри, 
а Даша, яка ще не випустила її із тенет, пообіцяла: 

— Якщо ти задумаєш якусь каверзу, я зітну тобі 
голову! І не надійся на милосердя, бо я буду йти за 
тобою! 

Даша зняла з гномиці сіточку та тримала свого 
меча в руках, хоча в тісноті підземних ходів вона навряд 
чи зможе його використати. 

— Тоді пішли! — блиснула очима гномиця та 
понеслася по тунелю 

— Не так швидко, — зупинила її Даша, а нахабна 
гномиця блиснула очима: — Тоді доплатите ще сто 
злотих, бо я на вас витрачаю свій час! 

Даша хотіла уперіщити гномицю мечем по сраці, 
але Олександра, яка йшла ззаду, притримала руку Даші 
та сказала: — Я тобі заплачу, коли знайдемо Змору. 

— Я вірю твоєму слову, — сказала гномиця та 
пішла вперед. Вони досить довго ходили по підземних 
ходах і Даша, яка не мала такої терпимості, як 
Олександра, бо видно, вдалася у маму Фате, пару раз 
пригрозила гномиці щось відрубати, на що та 
зневажливо відповіла: — Змора не сидить на місці. 
Можливо, що він запідозрив нас, бо ми йдемо за ним, 
тому прискорив хід, а ти плетешся, як корова на 
пасовиську. 

Довелося Даші закрити рота та мовчки йти за 
гномицею, яка знову довго їх водила та завела у такі 
смердючі нетрі, що вони Олександрі здалися 
передпокоями в Пекло. Виявилося, що ні, бо вони 
попали у канали відводу нечистот з міста, то довелося 
йти по смердючих потоках води. Олександра недарма 
думала, що оця гномиця спеціально водить по цих 
каналах, щоб відбити бажання шукати Змору. Вона вже 
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хотіла про це сказати гномиці, коли та зупинилася та 
сказала: — Я вас привела, давай сто злотих. 

Олександра хотіла віддати купюру з великим 
князем Литовським та королем польським Владиславом 
II Ягайло, але її зупинила Даша:  

— Тільки після того, як ми побачимо Змору! 
— Я туди не піду! Якщо він взнає, що я вас 

привела, то вб’є, — сказала гномиця, а Даша її 
запевнила: — Ми не дозволимо тебе скривдити! 

— Якщо ви звідти вийдете живими! — сказала 
гномиця, а Олександра віддала сто злотих та сказала:  

— Тримай свої злоті та кажи де він. 
Гномиця сховала сто злотих та сказала:  
— Йдіть за мною, — та пішла назад. 
— Ми вже там були, — нагадала Даша, яка 

стерегла гномицю, як кіт мишу. 
— Я спеціально пройшла вперед, бо ви могли не 

віддати мені мої гроші, — сказала гномиця, 
наголошуючи на слові «мої». Вони звернули в один 
бокових ходів і скоро підійшли до кованих залізних 
дверей. Гномиця витягла з кишені куртки мідний ключ та 
встромила його у шпарину замка. Ключ скрипнув та 
обернувся один раз, а гномиця попередила: — Йти тихо 
та по одному! Хто піде першим? 

— Посунься! — сказала Даша, тримаючи меча в 
руках. Вона трошки відхилила двері, бо вони скрипіли, а 
гномиця зробила таке розпачливе обличчя, що її великі 
очі мало не вилізли з орбіт. Даша прослизнула в дірку, а 
гномиця підійшла до дверей та стала слухати. 
Олександра хотіла відсторонити її від дверей, але 
гномиця приклала пальця до рота та знову зробила 
страшне обличчя. Потім насунула на обличчя хустку, яка 
висіла на шиї, та тихо сказала: — Я гляну! 
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Вона зникла за дверима, а далі була тиша. Іджі 
відсторонив Олександру та сказав: — Я гляну! 

— Пішли разом, — відповіла Олександра і вони 
прослизнули у двері. Було темно, хоч в око стрель, то 
вони скористалися симпотами. Хід троївся, а 
Олександра побачила вгорі три таблички. На лівій вона 
ледве прочитала: «Jeśli pójdziesz w lewo, stracisz 
ciało!»31 

Над правим ходом теж була табличка: «Jeśli 
pójdziesz w prawo, stracisz duszę» 32 , — а посередині 
Олександра прочитала: «Idziesz prosto – masz ciało i nie 
pamiętasz siebie»33. 

— Куди вони пішли? — прошептав їй на вухо Іджі. 
— Не знаю, — прошептала у відповідь 

Олександра та відправила свою симпоту в правий 
тунель. Спочатку вона бачила тільки кам’яні стіни, а 
потім симпоту окутав білий туман, який потягнуло 
назустріч Олександрі. Це не зупинило її, бо вона хотіла 
дійти до кінця та розібратися з тим, куди зникла її 
сестра. Далі симпота зустріла щось в’язке й через 
деякий час, поки Олександра з ним боролася, вона 
зовсім загубила орієнтири. Раптом, щось попереду 
ковтнуло симпоту та потягло її за собою. Олександра 
намагалася зупинити цей біг та вже подумала залишити 
симпоту напризволяще, як несподівано збагнула, що 
необачно вискочила з тіла. А ще зрозуміла, що не знає, 
як в нього повернутися.  

«Поздоровляю! — сказала вона собі та додала: — 
Ти, не бажаючи того, перетворилася на звичайного 

                                                           
31  Підеш вліво – втратиш тіло (польська) 
32  Підеш вправо – втратиш душу (польська 
33  Підеш прямо – тіло буде та себе забудеш (польська) 
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гнюса34», — після чого втратила свідомість, а її тіло як 
лежало, так і залишилося лежати біля входу у правий 
тунель. 

В цей час Іджі йшов лівим тунелем. Спочатку 
нічого незвичного не сталося, бо тунель не відрізнявся 
від тих, по яких вони йшли до цього, правда, він 
виглядав древнім, а подекуди трошки обвалений, що 
доводилося перестрибувати, чи, навіть, переповзати. 
Попереду в тунелі з’явилася чорна діра, наче за нею 
знаходилося якесь величезне темне приміщення, й Іджі 
зацікавлено та швидко пішов уперед. Він вже був майже 
біля чорної діри, коли відчув, як його шию перетнула 
якась лінія, а голова відокремилася від тіла та полетіла 
у темноту. Потім голова об щось гепнулась та 
розкололась сліпучим сяйвом в очах, від чого Іджі 
втратив свідомість. 

 

                                                           
34  гнюс — невидимі сутності без тіла. Люблять красти 
чужі тіла, залишаючи для душі, тобто віддзеркалення, тільки 
дімензіальну оболонку, тому колишні господарі тіла 
перетворюються в гнюсів. 
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Реплікація восьма. Тарас 

«Туманний Кіт знову лизнув декілька ниток 
амомедару і відразу занурився у давні спогади, навіть не 
розуміючи, чужі вони, чи свої. Тоді, понад п’ять століть 
назад, він отримав задоволення, коли почав шукати 
шматочки своєї скрижалі, які упали на Землю, та досить 
скоро знайшов їх усі, крім одного. Що дивно, ці шматочки 
скрижалі дісталися не звичайному люду, а різній 
дрібноті, яка від людських очей ховалася під землею чи 
в ще якихось закутках. Навіть той, який спокійно лежав 
під домівкою Юрія Котермака, потрапив до рук такої собі 
злої особи, на ймення Змора, бо там, під землею, 
виявився старий підземний хід, де та особа шастала. 
Досить скоро Туманний Кіт переконався, що в руках цих 
дрібних істот шматочки скрижалі неначе в сейфі, а те, 
що вони в різних місцях, то це, скоріше, плюс, бо ніяка 
випадковість не зведе їх разом. Залишалося знайти 
останній восьмий шматочок скрижалі, але, на жаль, він 
так і не знайшовся. Ймовірно, загубився десь в космосі, 
чи, може, впав на якусь планету, а найгірше згорів на 
Сонці. Кіт, навіть, обшукав Місяць, але пошуки були 
марні – восьмий шматочок скрижалі пропав назавжди. 

Чисто автоматично Туманний кіт спостерігав за 
карликами та виявив, що їхні роди вимерли вподовж 
віків, а вони залишилися живі. Кіт зрозумів, що такий 
вплив на них мають ці шматочки скрижалі та, навіть, 
зрадів. На всякий випадок кіт намалював оту загадку на 
дерев’яній обкладинці книги Юрія Котермака, бо Всесвіт 
така непередбачувана штука, що може здійснитися 
будь-яка вірогідність і восьмий шматочок скрижалі може 
знайтися. Те, що Котермак згодом помер, а малюнок теж 
загубився, вже не так хвилювало кота, то він відпустив 
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цей епізод зі свого життя, а згадав у критичний момент, 
як останню надію» 

Бандрандос незадоволено прокинувся, бо цей 
Туманний Кіт, замість того, щоб лежати дохлим трупом, 
ворушиться та збиває плин історій, висмоктаних з 
амомедарів. Навіть хотів викинути його якомога далі від 
стада, але подумав, що амомедари не все витягли із 
нього, то поки що залишив там, де він є. 

*** 

«...Ниций послід Тамерлана русів знає ваду: як 
зійдуться два гетьмани, то чекай на зраду – хтось та 
ворогу продасть свою землю й душу, здавна йшла оця 
напасть, хтось порушить мусить; тепер зовсім не 
гетьмани, а одні злодюжки, хами тягнуть все з 
обманом, блазня ниці служки; цей і другий із жидовин, 
залізло в корито, той не втовпився, смердить, кличе 
московіта; ворог дивиться на те та голосно регоче, 
ще й інтригу заплете та робить, що хоче; в небі 
Києва химера: під зонтиком – тюлька, їй так хочеться 
на мера, дістанеться булька».  

Маргіна прокинулася від сну, де, як завжди, 
з’являлися оті римовані слова про сьогочасне та 
занурила своє обличчя в долоні, щоб стерти бачене. 
Потім пішла та вмилася. Всі уже встали. Попри те, що 
домашній суд визнав Маргіну невинною, Морті та Фате 
так не вважали, тому дивилися на Маргіну дещо скоса. 
Вчора день виявився важким, то полягали спати рано. 
Тепер, коли вже всі встали, Маріко сама тягала з кухні 
тарілки, бо Тарас вчора поїхав у відрядження до Дніпра, 
то Маргіна пішла їй допомагати. Коли сіли снідати, Фате, 
у світі подій, що відбулися, занепокоєно згадала:  

— А де Даша та Олександра? 
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— Хай погуляють дівчата без нашого нагляду, — 
сказала Маргіна та додала: — Вони ж не у в’язниці! 

Фате кинула симпоти, щоб відшукати Дашу, але 
ніде її не знайшла. Це її дуже занепокоїло і вона 
звернулася до всіх: — Їх ніде немає! 

Шукати дівчат стали всі. Після того, як зрозуміли, 
що їх спроби марні, бо дівчата, напевне, закрилися, 
Фате глянула на Маргіну та сказала:  

— Це знову твої витівки? 
— Побійся бога, я весь час була з вами, — 

обурилася Маргіна та додала, хоча зовсім не хотіла це 
робити: — Я тримала коло них свою симпоту. Напевне, 
вони у Кракові. 

— Маргіна каже правду, вчора ввечері вони 
знаходилися у Кракові, — сказала Морті та додала, бо 
Фате недовірливо скривилася: — Я теж до них 
причепила симпоту. 

— Це неможливо, бо Даша відразу б це помітила, 
— сказала Фате, а Морті відповіла: — Мене цьому 
навчила Маргіна. 

— То куди вони ділися? — не вгавала Фате. 
— Симпота застряла в землі, — відповіла Маргіна 

та додала: — Якщо не віриш, то можеш заглянути мені у 
душу. 

Вона відразу відчула, що у її душі порпаються усі 
наявні родичі й це вже другий день поспіль, але 
стерпіла, хай уже заглянуть в усі потаємні куточки, то 
вже ніколи ні про що не запитуватимуть. Фате та Морті, 
попри те, що вивчали пам’ять Маргіни ретельніше всіх 
та нічого не проминули, були зовсім незадоволені, але 
це вже її не хвилювало – щоб довести свою 
непричетність до вбивства Ігоря та Морті, вона зробила 
все, що могла. 
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— Я думаю, що треба їх залишити, вже не 
маленькі, — сказала Маріко та додала: — Якщо їм 
знадобиться наша допомога, то зв’яжуться з кимось із 
нас. 

В цей час у неї задзвенів телефон. 
Вона піднесла телефон до вуха та слухала, а 

потім її обличчя стало бліде, неначе хтось за одну мить 
випив її кров. 

— Що трапилось? — спитала Маргіна. 
— Тарас убив Люду та заледве не убив Ігоря, який 

його теж поранив, — розгублено та здивовано сказала 
Маріко, а Фате злостиво сказала: — Вашій сімейці місце 
якраз на планеті Аре, бо, наскільки я зрозуміла, на Землі 
таке вважається підлістю. 

*** 

«Ковідом-19» хірурги хворіли не менше звичайних 
людей і Люді довелося оперувати майже цілими днями. 
Якось, в один зі звичайних днів, в операційну привезли 
нового товстенького, але міцного хворого, пораненого 
осколками міни в живіт, в якому Люда здивовано 
впізнала Тараса. Зазвичай, вона знала тих, кого 
оперувала ще до операції, але так сталося, що цього 
хворого вела інша лікарка, яка захворіла, а Люда тільки 
зранку на нараді подивилася флюорографію та 
лікарняну книжку, а на прізвище, навіть, не звернула 
уваги. Вона не стала якось акцентувати на цьому та 
спитала Тараса: — Хворий, ви готові до операції? 

Тарас щось хрюкнув у відповідь, а анестезіолог 
уже надів йому на обличчя маску. Рана ще кровоточила 
і Люда рішуче розрізала шкіру, а старша операційна 
сестра розкрила рану щипцями. Люда запустила у рану 
пальці, надіючись знайти перший осколок і, напевне, 
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найшла, бо щось боляче вкололо у мізинець і вона 
витягла руку з рани. 

Від побаченого Люда остовпіла, бо в її палець 
вп’ялася якась зелена змія. Вона, мимоволі, закричала, 
а із рани на животі один за одним стали лізли зелені 
гади. Точно у якомусь мареві Люда побачила, як Тарас 
піднявся на операційному столі та здер маску з обличчя, 
на якому сяяла хижа посмішка. «Передозування 
снодійного!» — пояснила це Люда та з докором глянула 
на анестезіолога, який мало не виліз на столик з 
інструментами. Сестри з криком кинулися з операційної, 
а Люда упала на долівку, бо вже не володіла своїм тілом 
та побачила, як до неї повзуть ще три змії. Тарас 
піднявся з операційного стола, порвавши лямки, що 
тримали його руки, та зіскочив на долівку. Він нагнувся 
до неї й Люда побачила його оскаженіле обличчя, яке 
плавало, як кисіль, та вимовило, бризкаючи слиною: 

— Здохни прямо зараз. 
Її укусила ще одна змія і вона втратила свідомість. 

*** 

«Олександра згадала, як колись вивчала простий 
атом водню, який складається з протона в ядрі та 
електрона на орбіті. Радіус електрона дорівнює +2,81 
метра, помножений на десять в мінус п'ятнадцятому 
ступені. Радіус орбіти електрона дорівнює 5,29 метра, 
помножений на десять в мінус одинадцятому ступені. 
Радіус ядра водню з одним протоном дорівнює 4,16 
метра, помножений на десять в мінус шістнадцятому 
ступені. Якщо привести розмір ядра до величини 
футбольного м'яча діаметром 22 см, то електрон 
розміром в 1,50 метра буде обертатися на орбіті 
радіусом 14,075 кілометра», — Олександра поправила 
праву руку, бо вона уві сні закинулася аж за спину, а 
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думки знову понеслися далі: «Насправді ні отого ядра з 
описаними розмірами, ні електрона з більшими за ядро 
розмірами не існує, бо електрон – це інтегрована 
солідарна хвильова функція поля навколо ядра, яке є 
теж інтегрованою солідарною хвильовою функцією 
вихору. І ті розміри лише характеристики полів, бо 
всередині атома не існує часу, а, отже, і простору. Тому 
наш простір для Творця подібно одній безрозмірній 
сингулярній дімензіальній точці й для нього немає 
відстаней. Через те, що він знаходиться поза часом, то 
може миттєво досягти будь-якої точки нашого Всесвіту.  

Олександра трохи жаліла людство, бо той 
прошарок Всесвіту, в якому знаходиться Земля, 
неминуче зникне, відправляючи свою матерію в минуле 
через чорні діри. Якщо людство хоче зберегтися, як 
біологічний вид, слід залишити свою планету та зі 
швидкістю світла чи більшою, рухатися в минуле і там 
залишатися. У такому стані рівноваги людство може 
існувати вічно. Крім людства, у нашому Всесвіті завжди 
виникає і є нове життя, яке для даного Всесвіту  
невідворотне.  

Хоча Олександра мала дімензіальну сіточку, що 
не старила тіло, але вона догадувалася, що колись оця 
сіточка втратить свої властивості. Люди не знають, що 
душа є частинкою Творця, яка тимчасово відокремлена 
від нього, а розвиток цієї душі має рухатися у напрямі 
відділення від тілесної оболонки людини та існування у 
вигляді окремої від Творця душі. Олександра не знала, 
яким чином це зробити, бо тоді б душа була зовсім 
вільна. Вона не думала, що дана можливість буде 
властива всім людям, але, чомусь, впевнена, що 
Творець цього прагне. Ця окрема душа, яка теж стає 
Творцем, розвиває себе та створює простір з часом у 
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своєму Всесвіті, а потім освоює його. То, може, те, що з 
нею сталося, якраз і є тією новою душею Творцем?». 

Думки, що линули у голові, мимоволі виринули зі 
сну, а ще від того, що ліва нога зачухалась. Олександра 
прокинулась та мимоволі зрозуміла, що у неї нема ні 
рук, ні ніг, ні голови та вона не розуміла, де знаходиться. 
Олександра нічого не відчувала, бо не мала ніяких 
органів відчуттів, а симпоти, чомусь, в цьому місці не 
працювали. «Так не може бути!» — подумала 
Олександра, але цей факт був непродуктивним, бо не 
мав інструментів для подолання проблеми. 
Самокритично назвати себе і свою сестру дурепами, 
крім констатації цього факту, Олександра вважала 
недоцільним, бо це, начебто, знімає з них вину у їхній 
непослідовності та небажанні спочатку подумати, а тоді 
вже щось робити. 

«Отже, симпоти не працюють і у мене немає тіла, 
— стала логічно мислити Олександра, — тоді, як мені й 
снилося, треба створити свою реальність та стати у ній 
господарем та Творцем. Хай буде світло і суша!» 

На її «хай» навколишній простір нічого не відповів, 
навіть, дулю не скрутив, мабуть, простору і часу зовсім 
не було. «Хай моя дімензіальна сіточка стане простором 
та часом!» — знову сповістила свій світ Олександра. 
Простір наче перелякався та з’явився, бо вона це 
відчула своїми симпотами, а час, напевно, теж був, але 
вона його не помітила, бо тільки одна подія трапилася у 
цьому просторі – він з’явився: темний, пустий, 
безформний, як сміттєвий чорний мішок, коли туди 
засунеш голову. «Тепер я маю можливість 
використовувати будь-яку енергію, будь-якої 
потужності», — згадувала Олександр те, що прочитала 
раніше у душі Маргіни, а та колись – у душі Туманного 
Кота. «Треба бути уважною, бо якщо візьму багато 
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енергії, то спалю свій Всесвіт, який ще не готовий 
розширюватися та рости», — перевіряла себе 
Олександра. Її Всесвіт, наділений енергією, поступово її 
втрачав, перетворюючись на з частинки з протилежним 
магнітним знаком: мони та демони, а Олександра 
встановлювала правила, по якім ці частинки 
поводилися. Стиснуті та наділені енергією мони та 
демони стали розширюватися й з’явилася плазма з 
кварків в якій вони з допомогою глюонів 
перетворювалися у мезони та баріони. Далі вже пішли 
ферміони та лептони, а симпоти Олександри відчули 
спалахи світла. 

Тепер, споглядаючи зі сторони на свій Всесвіт, 
вона зрозуміла, що він має час та треба закрутити 
коловорот матерії через чорні діри, зробити такий собі 
транспортер з майбутнього в минуле. Звичайно, це 
схоже на гру в пісочниці, де маленькі Даші та 
Олександри ліплять пиріжки з піску чи насипають гірки, 
але виникає питання, як оця гра допоможе вибратися зі 
свого Всесвіту у Всесвіт, де вона жила раніше. 
Олександра знала, що так робив Туманний Кіт, коли 
попав у скруту, то чому їй це не зробити? 

Досить скоро, якщо століття вважати однією 
миттю, її Всесвіт закрутився, як гарно відрегульований 
механізм і Олександра, навіть, запишалася своєю 
майстерністю та подумала, що зможе дати ладу будь-
якому Всесвіту». 

Несподівано для неї в її Всесвіті з’явилася 
величезна дірка, в яку засунув голову Іджі та сказав:  

— Очуняла? Давай я тебе винесу звідси!  
— Як ти потрапив у мій Всесвіт? — здивовано 

спитала Олександра, а Іджі підняв її на руки та серйозно 
відповів: — Вирізав дірку болгаркою. 
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Він із Всесвіту Олександри потягнув її у якийсь 
темний підземний хід, по якому вони досить довго йшли, 
а потім Олександра зажмурилася, бо обличчя засліпило 
сонячними променями. 

— Жива? — якось кволо спитала Даша, яка сиділа 
на траві з блідим обличчям. 

— Отруєння метаном нічого доброго не зичить, — 
відповів Іджі та положив Олександру коло Даші. 

У Олександри злегка боліла голова та трохи 
нудило, але свіже повітря, яке здавалося таким 
насиченим та смачним, лікувало краще будь-яких 
пігулок. 

— Пана Змору ми так і не знайшли, — промовила 
Олександра, а Іджі посміхнувся та сказав: — І ніколи 
його не знайдемо, бо Змора – це та пані, яка водила нас 
за ніс та вициганила у нас всі гроші. Добре те, що ми 
знаємо, де вона проживає, а піймати її – справа часу. 

Його слова підтвердила ворона, що сиділа на 
камені, яка каркнула та полетіла деінде. 

*** 

Перемир’я, яке затіяв президент Зелененько, хоч 
на пару днів зробило тишу на фронті, то Ігор 
відпросився у начальника батальйону з’їздити у 
сімейних справах в Дніпро на один день. 

— Ти за один день не встигнеш, — сказав комбат. 
На що Ігор з посмішкою відповів: — Ти мене не знаєш! 

Комбат не став сперечатися, а сказав:  
— Даю три дні. 
Комбат не знав, що Ігор уже навчився володіти 

дімензіальною сіточкою, як не знав, що вона в Ігоря є та 
що вона з себе представляє. Ігор переговорив зі своїм 
заступником та вирушив додому в Дніпро. Вирушив, то 
не зовсім правильне слово, бо Ігор не йшов пішки, не 
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їхав на чомусь, а летів у повітрі, бо б останні дні не 
витрачав дарма час, а навчався володіти дімензіальною 
сіточкою. Він пару ночей літав над ворожими позиціями 
та засікав місцеперебування снайперів московітів, а 
потім, попри перемир’я, безжально вбивав з пістолета з 
глушником. Звичайно, про це ніхто не знав, бо розкажи 
кому, то можна отримати від вищих командирів 
тюремний термін за «порушення тиші». 

Хоч яка гарна дімензіальна сіточка, але її потрібно 
віддати Люді, бо вона вагітна, то треба дружину берегти, 
недарма ж Вася її подарував. Звичайно, це не дуже 
подобалось Ігорю, хоча ця сіточка зберегла йому життя. 
Ігор так і не зрозумів, навіщо Маргіні його вбивати, 
можливо, що вона не сповна розуму, то така ж 
небезпека загрожує і Люді. Тому, найкраще, хай вона 
буде у неї та збереже її та майбутнього сина, а Ігор воїн, 
то йому не личить ховатися за спідницю жінки. 

Ігорю надоїло довго летіти, то він розігнався 
настільки, що зустрічний потік повітря мало не рвав на 
шматки одяг, але досить скоро добрався до Дніпра. 
Симпота показала, що Люда в лікарні, то не дивно, бо 
час наближався до обіду. Ігор не став лякати 
відвідувачів лікарні та приземлився у парку Лазаря 
Глоби, а вже потім пішки пішов до госпіталю. 
Піднявшись до відділення хірургії, він зайшов до 
сестринської кімнати, де його знали, то йому дали 
медичний халат та попросили почекати в холі, бо у 
Люди тільки-но почалася операція. Ігор хотів уже піти на 
вулицю та купити їй квітів, бо Люда навряд чи звільнися 
за годину, коли почув в коридорі якийсь шум.  

Те, що Ігор побачив, коли виглянув у коридор, 
його здивувало та відразу нагадало про війну, то він, при 
перших криках, кинувся у напрямі операційної, звідки 
бігли перелякані сестри та анестезіолог, у якого 
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перекошене обличчя нагадувало маску жахів. Ігор не 
став розпитувати, що трапилося, а витягнув пістолета та 
кинувся уперед. 

Розгардіяш в операційній тільки підтверджував, 
що тут щось сталося, але Ігор не звертав на це уваги, бо 
побачив на долівці непритомну Люду, а біля неї Тараса. 
Це його злегка здивувало, то він подумав, що Тарас 
допомагав Люді, бо він, напевне, кращий хірург, чим 
вона, тому запитав у нього: — Що трапилося з Людою? 

Його відповідь здивувала Ігоря. 
— Ти не здох? То зараз будеш лежати поряд з 

нею! — сказав Тарас та протягнув під ніс Ігоря якусь 
змію, що звивалася у його руці. Ігор при цьому помітив, 
що у Тараса розпанаханий живіт, але не став зволікати 
та вистрелив йому прямо в обличчя. Тараса це 
здивувало, бо він у гарячці, попри смертельну рану, 
рушив до дверей. Ігор бачив на його правій скроні дірку 
від кулі, але це Тараса анітрохи не спинило, бо він 
обернувся у дверях операційної та сказав:  

— Я ще з тобою поквитаюся. 
Ігор не став бігти за Тарасом, а одягнув на Люду 

дімензіальну сіточку та взяв її на руки. В коридорі він 
побачив перелякану охорону госпіталю, яка бігла 
назустріч.  

— Швидко швидку! — кинув їм Ігор і вони гуртом 
побігли попереду розмовляючи телефоном, а коли 
вийшли на вулицю, то там вже стояла швидка допомога. 
Ігор забрався в неї та поклав Люду на носилки, а водію 
сказав адресу квартири Люди. Коли вони приїхали, то 
водій придержав двері під’їзду та спитав: 

— Мені чекати? 
— Дякую, ви вільні, — відповів Ігор та пішов до 

ліфта, а трохи здивований водій скорої пробурчав собі 
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під ніс: — Перший раз бачу, щоб хвору везли не в 
лікарню, а, навпаки, з лікарні додому. 

Ігор поклав Люду на ліжко та став чекати. Він не 
надіявся на те, що лікарі в Дніпрі зможуть її вилікувати, 
бо знав про дімензіальну силу Тараса та не знав, що він 
зробив з Людою. Ігор поспішив відвезти її додому, але 
не здогадався розпитати медсестер, що там відбулося в 
операційній. Ігор зв’язував напад на Люду з нападом на 
себе, але в тому разі на Ігоря напала Маргіна, а зараз – 
Тарас. «Що потрібно цій сімейці від нас?» — подумав 
Ігор та зрозумів, що небезпека може загрожувати 
Олександрі, хоча вона має дімензіальну сіточку. Він 
трохи подумав, а потім взяв телефон та набрав її номер. 

— Слухаю, — почув він кволий голос Олександри 
та заклопотано спитав: — У тебе щось трапилось? 

— Та трошки побуцались із пані Зморою, — 
відповіла Олександра, а Ігор перепитав: — З якою пані 
Зморою? 

— Довго розказувати, — відповіла Олександра та 
сама спитала: — А що трапилося? 

— На маму під час операції напав Тарас. Він 
напав і на мене, коли я з’явився, але я його поранив у 
висок, то він втік, — сказав Ігор та нагадав: — Будь 
обережна, бо щось там в Києві трапилось – у мене на 
фронті стріляла Маргіна. 

— А де мама, дай їй телефон, — попросила 
Олександра на що Ігор пояснив: — Мама лежить дома 
на ліжку без тями. На ній дімензіальна сіточка, але під 
час нападу Тараса Люда була без неї. 

— Я зараз прилечу, — сказала Олександра та 
прямо з місця злетіла в повітря. Даша, яка раніше за 
Олександру оговталась, спитала в Іджі: — Куди це 
вона? 
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— Додому! На її маму напав Тарас і вона лежить 
без тями, — відповів Іджі, який слухав Олександру з 
допомогою симпоти, — На Ігоря теж напав Тарас, але 
той відбився, поранивши Тараса в висок.. 

— Тату, що там у вас трапилося, бо Тарас напав 
на Люду і вона лежить при смерті. А ще Тарас напав на 
Ігоря і той, відстрілюючись, його поранив у висок — 
спитала Даша, коли набрала номер телефону батька, а 
Вася здивовано відповів: — Ми знаходимося в Києві, а 
про це нічого не знаємо. 

Вася повернувся до Фате та сказав: — Тарас 
напав на Люду і вона лежить при смерті. А ще вони 
билися з Ігорем, який ранив Тараса. 

Видно, що ця звістка зовсім не засмутила Фате, бо 
вона зацікавлено перепитала: — Є надія, що Люда 
вмре? 

— Про що ви кажете? — спитала Маргіна і Фате з 
задоволенням повідомила: — Тарас вбив Люду! 

— Не вбив, бо вона лежить при смерті, — 
поправив Вася, а Маргіна сказала: — Такого не може 
бути, — вона глянула на Фате і нагадала: — Не кажіть 
цього Маріко, бо, напевно, це якась помилка, як і зі 
мною. 

— Як на мене, то в останній час занадто багато 
помилок, особливо, коли тебе хочуть втопити, — 
присікалась Фате та додала: — Але те, що хотіли вбити 
Люду, я не осуджую, видно, ще комусь насолила, 
можливо, у неї ще якась дочка, котру вона хоче кудись 
прилаштувати. 

Вася глянув на неї з осудом, а Фате додала:  
— Що, я вже не маю права казати те, що думаю. 

То, краще, вбий мене! 
— Кого тут треба вбити? — спитав Тарас, 

з’являючись в кімнаті, наче дух святий – навіть не 
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відкриваючи дверей. Фате глянула на нього і побачила 
заліплену рану на скроні та пояснила: — Я б хотіла 
вбити Люду, але ти випередив мене. Жаль, що ти трохи 
нездара, бо вона залишилася трошки жива. 

— Мені вже можна сміятися? — спитав Тарас, 
думаючи, що це якийсь недоречний жарт, але всі 
присутні й, навіть, Морті, яка мовчки слухала, уважно та 
зацікавлено поглядали на Тараса. 

— Я щось зробив не так? — спитав Тарас, а коли 
оглянувся та побачив на собі стільки очей, то ще 
запитав: — Це якісь витівки Щасливчика? 

— Щасливчик залишився в Крижополі у Валі, а 
звідки у тебе рана на голові? — спитала Маргіна. 

— Коли прилетів у Дніпро, то наткнувся на 
арматуру, бо йшов у готель поночі та навпростець, — 
відповів Тарас, шукаючи в очах, що його розглядали, 
пояснення дивного поводження гостей у його квартирі. 

— А ти бачив Люду? — спитала Маргіна. 
— Якось забув, — сказав Тарас та зніяковіло 

пояснив: — Голова була зайнята операцією і я про це 
навіть не подумав. 

— Який же ти скритний і підлий! — захоплено 
сказала Фате: — У нас, на планеті Аре, ти був би 
класним вбивцею! 

— А що, у вас на планеті Аре є вороги України? — 
спитав Тарас: — Ви хочете, щоб я когось вбив? А не 
можна про це сказати відразу та пояснити, чому я 
повинен це робити? Хтось убив мою Маріко? — 
догадався Тарас, але радісно почув ззаду: — Не треба 
мене вбивати, я вже несу обід! 

Маріко зайшла в кімнату з великою каструлею 
борщу, яку підхопив Вася та поставив на стіл, а Маріко 
спитала: — Ви чого такі набундючені? 
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— Річ у тім, що Тарас вбив Люду і я за це його 
анітрошки не лаю, — не втерпіла Фате. 

— То це ти за цим їздив у Дніпро? До Люди? А 
коли вона тобі відмовила, то ти її вбив? — спитала 
Маріко, взявшись руками у боки. 

— Маріко! Крім тебе, мені ніхто не потрібний, — 
сказав Тарас та додав: — А тому, хто придумав оцю 
історію, я відріжу вуха. 

— Мені подзвонила Даша, — відповів Вася. 
— Ображайся, не ображайся, а уші я їй відріжу, — 

пообіцяв Тарас. 
— Навіщо розбиратися з невинною дитиною, чи 

не краще подзвонити Ігорю та спитати про це у нього? 
— промовила Фате, бо їй не сподобалось те, що її дочку 
вплутують у тертки між Тарасом та Ігорем. 

— Подзвониш після обіду, не псуй собі апетит, — 
сказала Маріко, яка трохи відійшла після слів Тараса, бо 
йому вірила, та налила йому повну тарілку борщу. Ще 
всі сиділи за столом, як Тарас вмолов свою тарілку та 
взяв у руки телефон. Всі тихо сьорбали борщ та пильно 
слухали, про що говорить Тарас та Ігор.  

— Ігор, тут дівчата мене розігрують та кажуть, що 
нібито я був у Дніпрі та мало не вбив тебе та Люду, — 
весело промовив Тарас та почув: — Якщо я тебе 
побачу, то вб’ю власними руками, паскудо!  

Тарас завмер, вирячивши очі. 
*** 

— То полетіли, а то вже Олександра за хмарами 
зникла, — сказала Даша, сховавши телефон, та 
потягнула носом: — Що від тебе так смердить. 

— Перед тим, як вас рятувати, я, по волі пані 
Змори, декілька годин валявся у багні. Стічні води 
Кракова такі ж смердючі, як і в інших містах, — відповів 
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Іджі та додав: — Коли прилетимо в Дніпро, я скупаюся в 
річці. 

В польоті Іджі згадав, як його голова, відрізана 
тонкою стальною дротиною, звалилося в каналі, а 
опам’ятався потім, коли його тіло, що шукало голову, 
звалилося вниз та з’єдналося з нею. То вже потім він 
шукав дівчат та знайшов без тями, захищаючи себе від 
метану дімензіальною сіточкою. Даша, хоча очуняла 
раніше, зовсім втратила пам’ять, то Іджі довелося 
вкинули їй в голову все, що він знав, а вона стала 
перебирати інформацію та засміялася: — Ти мене так 
кохаєш? 

— Так! — відповів Іджі, який займався 
Олександрою, яка ніяк не приходила в себе, бо 
надихалася метану.  

— Тобі подобається Олександра? — здивувалася 
Даша. 

— Так, бо вона твоя сестра, — відповів Іджі, а 
Даша знову спитала: — Я тебе теж кохаю, як ти мене? 

— Так ! — відповів Іджі, а Даша послухала себе та 
сказала: — Я цього не відчуваю! Поцілуй мене! 

Іджі покинув Олександру та присмоктався до губ 
Даші. Після того, як він відірвав свої губи від неї, вона 
облизнулася та сказала: — Я нічого до тебе не 
відчуваю. 

— То може ще раз? — запропонував Іджі. 
— Як я можу щось відчувати, коли ти смердиш, як 

стухле яйце! — обурилася Даша, то Іджі відсунувся від 
неї та став торсати Олександру ...  

— Ти збираєшся летіти чи будеш плентатися отак 
позаду весь час? — відволікаючи Іджі від роздумів, 
спитала Даша, то він поспішив летіти поруч з нею. Коли 
вони минули Краків та полетіли вздовж Вісли, що 
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петляла по долині, неначе сп’яніла від пахощів лугу, 
Даша повернулася до Іджі та наказала:  

— Пірнай! 
— Вода холодна! — відмовився Іджі. 
— В Дніпрі ще холодніша, пірнай! — настирливо 

наказала Даша. Іджі не став бухатися в річку із висоти, а 
тихенько опустився в воду та швидко виліз: — Я ж казав, 
що холодна! 

— Тоді лізь в те озеро, там тепліше, — 
насмішкувато наказала Даша, яка розгледіла поряд з 
Віслою двоє блюдець озер: — Там, навіть, жаби 
купаються. Може знайдеш якусь жабу принцесу та її 
поцілуєш! 

Іджі, під пильним поглядом Даші, зняв з себе одяг, 
який кинув у озеро та став бовтатися. Видно, що 
розігрівся, то вже не хотів вилазити з води та Даша 
наказала поспішити. Коли вони полетіли далі, то досить 
скоро Іджі замерз, бо мокрий одяг на вітрі чистий 
холодильник. Поки долетіли до Дніпра, Іджі встиг 
висохнути та зігрітися. У квартиру Люди вони попали 
через балкон, правда, не відкриваючи балконні двері, 
чим мало не перелякали Ігоря, бо він вийняв пістолета 
та направив його на Дашу з Іджі. Напевне, Олександра 
не попередила Ігоря про те, що вони прилетять, тому 
Даша відразу сказала: — Ми прилетіли, щоб вам 
допомогти! 

Її слова, напевне, не дуже переконали Ігоря, то 
добре, що з’явилася Олександра, яка вийшла зі спальні 
та сказала: — Вони зі мною! 

В цей час в Ігоря задзвенів телефон. 
Він глянув на екран телефону та відразу 

спохмурнів, а потім підніс його до вуха. У дзвінкій тиші 
прозвучало: — Ігор, тут дівчата мене розігрують та 
кажуть, що нібито я був у Дніпрі та мало не вбив тебе та 
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Люду, — почувся голос Тараса, а Ігор наче весь 
почорнів та сказав: — Якщо я тебе побачу, то вб’ю 
власними руками, паскудо!. 

Олександра, не звертаючи уваги на слова Ігоря, 
сказала Даші: — Пішли зі мною, підживите мене 
енергією, бо вона мені знадобиться миттєво. 

Вони зайшли в спальню, де на ліжку лежала 
почорніла Люда. Її сіре обличчя здавалося мертвим, і 
тільки симпота, послана Дашею, показала, що серце 
Люди ледве б’ється. Олександра поклала одну руку їй 
на голову, а другу на груди, а Даша свої руки поклала їй 
на плечі, а Іджі став з іншої сторони ліжка та теж поклав 
руки на плечі Олександри зверху рук Даші. 

Олександра почала очищати організм мами від 
отрути, але зосередитися заважали симпоти Даші, то 
вона на неї шикнула і сестра їх витягла з тіла Люди. 
Очищення тривало довго і коли Олександра закінчила 
роботу, то всі були знесилені, аж руки та ноги тремтіли. 
Правда, Люда як лежала без жодних ознак життя, так і 
залишилася в тому ж стані. 

— Тепер потрібно тільки ждати, — знесилено 
сказала Олександра та повела Дашу з Іджі в сусідню 
кімнату де вони бухнулися на ліжко та заснули. 
Олександра присіла поряд на крісло, але заснути, як 
вони, не могла. 

Первопричина всього, що відбувається на Землі – 
Всесвіт! Він незримо присутній у кожній події у кожному 
поруху душі людини чи тварини. Навіть, ті міріади 
всіляких дрібних істот підкоряються впливу Всесвіту та 
зовсім не спонтанно виникають на Землі у вигляді 
вірусів та знищують людство, немов би кара небесна за 
бездарні дії людини. Кажуть, що то людина винна у 
кліматичній болячці, хоча насправді то знаки Всесвіту, 
що так робити не можна. Ці думки виникали в 
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Олександри недарма, бо вона думала про те, що буде 
далі, коли вони зберуть уламки скрижалі Туманного Кота 
та виникне потреба керувати цим Всесвітом. 

Те, що вона знала про Туманного Кота не 
пояснювало того, як він керував цим Всесвітом. 
Можливо, що його роль була у тому, щоб розробити 
механізм вічного існування Всесвіту, а незначні 
пошкодження ремонтували наймані працівники, про яких 
розказувала Морті, які живу на планеті Перія. Та і 
чоловік Маргіни, Лєбєдєв, теж керував Всесвітом, чи 
якоюсь його часткою за вказівкою Туманного Кота. 
Звичайно, така складна система, як Всесвіт, 
запланована, як випадковий, хаотичний орієнтований 
саморегульований процес, потребує нагляду, щоб 
загасити великі амплітуди імпульсів розвитку системи та 
піддати їх пропорційно-інтегрально-диференціальному 
регулюванню.  

А ще виникало етичне питання – чи потрібно 
віддавати ту скрижаль Туманному Коту, чи треба їм 
самим братися за справу, бо то Всесвіт так вирішив та 
змінив свого менеджера. «Кіт вже знудився на цій 
роботі, навіть, невідомо, скільки тисячоліть він отак 
працює, то, напевне, Всесвіт хоче відправити його на 
пенсію», — подумала Олександра, хоча не була певна у 
цьому. 

Раптом вона відчула, як здіймається в небо, як 
Земля внизу стає чашею, а потім вигинається та 
перетворюється на кулю, а політ продовжується і уже й 
Сонце перетворилося на ледь помітну зірочку. Перед 
нею постає Чумацький Шлях, як зоряна ватрушка, 
закручена могутньою рукою небесного кухаря. Досить 
скоро Чумацький шлях стає зірочкою в нитці таких же 
галактик, які сплітаються у дивний пухкий зоряний бісквіт 
що, наче від дріжджів, спінився та заполонив внутрішні 
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стіни величезної кулі. Олександра, як і всі бісквітні шари 
поряд з нею, летить до центру цієї кулі, випереджає та 
бачать, як полум’яні зіркові язики бісквітних шарів хочуть 
злетіти до неї та осипаються чорним дощем чорних дір, 
які перетворюються у яскраві зоряні нитки, що линуть у 
минуле, наче гілки верби тягнуться до води.  

Олександра, милуючись внутрішньою стороною 
кулі плаского Всесвіту, захотіла назовні, немов паросток 
із зерна, що проростає до світу, і відразу там опинилася. 
Яскраві величезні кулі, нічим не підсвічені, висіли у 
глибокому темному мороці та простягалися у всі 
сторони, скільки сягало око Олександри. «Так от він 
який, Ессенаріум!» — захоплено подумала вона, а якась 
сутність нахилилася до неї та сказала: «Відпочивай! Ти 
це заслужила!» 

*** 

«28.09.2020 о 14:20:00 Московія запустила 
супутник «Гонець-М» із космодрому Плесецьке з 
допомогою ракети носія Союз-2. Як повідомляють, 
запуск був успішний. Ракета-носій «Союз-2» оснащені 
двигуном 14Д23 (РД-0124), що працює на гасі та рідкому 
кисні. В цій ракеті використовуються розгінні блоки 
«Фрегат» які працює на гептилу та амілу. 

Вперше розгінний блок «Фрегат» літав як на 
полярній, так і на сонячно-синхронній орбіті Землі за 
один пуск. «Фрегат» скоїв два включення двигуна і вивів 
три супутники зв'язку «Гонець-М» на полярну орбіту 
висотою 1500 км і нахилом 82,5 градуси. Потім РБ 
зробив два маневру з тривалим запуском двигуна, і 
перейшов на сонячно-синхронну орбіту з нахилом 97 
градусів і висотою 575 км для виведення 19 малих 
супутників. Після виконання завдання він приземлився 
на ракетний полігон Кура – випробувальний полігон 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

257 

Космічних військ ВКС Московії, який розташований на 
півострові Камчатка, в районі селища Ключі (військове 
містечко Ключі-20), в 500 км на північ від 
Петропавловська-Камчатського, в болотистій безлюдній 
місцевості. Основне його призначення – прийняття 
головних частин балістичних ракет після 
випробувальних і тренувальних запусків, контроль 
параметрів їх входу в атмосферу і точності попадання».  

Хома ібн Алі аль-Авель забрав свою симпоту з 
Інтернет-ресурсу, де розказували про запуск ракети 
«Союз-2» та оглянувся. Навкруги панувала ніч, бо там, 
де він знаходився, час наближався до опівночі. Зовсім 
поряд темним конусом підіймався Ключевський вулкан, 
який смердів день і ніч, то добре, що хоч не кидався 
вогнем та камінням. Поряд з ним височів вулкан 
Безіменний з білою вершиною та ще один, посередині, 
який так і називався, Середнім. Навколо гір зміїлася 
річка Камчатка, яка, обігнувши її, втекла до Камчатської 
затоки, щоб потім розчинитися у Тихому океані. За 
річкою блищало зорями в небі озеро, а далі підіймався 
вулкан Шивелуч з білою вершиною, спокійніший друг 
Ключевського. 

До річки тулиться селище Ключі з пам’ятником 
Леніну біля непоказного та обшарпаного будинку, 
обшитого старою вагонкою на якому вікна заклеїли 
плівкою, наче їх давно вибило стихією. На будинку 
висіла маленька вивіска з недбалим написом «Дім 
побуту», а на другій половинці зі сходами на другий 
поверх – піцерія «Рома Ріо» поряд з перекусною 
«Берізка». З другої сторони Леніна стояв набагато 
новіший будинок сільської влади з московітським 
триколором, а навпроти два магазини: промтоварний, 
«Любава» та продуктовий «Центральний». Трохи далі 
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зовсім скромна церква у звичайному будинку з хрестами 
на вікнах, а далі школа та «Сбербанк». 

Прямо внизу, під Хомою, знаходилася злітна 
смуга для літака, але на неї ніхто не збирався сідати чи 
злітати, то її ніхто не освітлював, бо, мабуть, економили 
електроенергію. Трохи справа знаходилася закрите 
військове містечко з казармами та сучасними 
будинками.  

Дослідивши все внизу, Хома підняв очі вгору та 
став роздивлятися небо, хоча його краса зовсім не 
бентежила його душу, бо він шукав конкретний предмет, 
що мав з’явитися. Мабуть, його зір був не гірший, чим у 
сокола, бо Хома щось побачив та швидко полетів 
назустріч. Досить скоро вони зустрілися і закружили у 
танці навкруги один одного, та це не був танець кохання, 
бо яка ж любов до залізної цяцьки, яка летіла до землі, а 
зустріла файного танцюриста. Швидкість пари 
сповільнилася і досить скоро, майже біля самої землі, 
Хома став роздивлятися те, що піймав. Шість куль, 
з’єднаних між собою та бублик внизу якраз і були тим 
міжорбітальним космічним буксиром «Фрегат-СБ», який 
допоміг ракеті «Союз-2» піднятися в небо та 
маневрувати на орбіті, а потім, як непотріб, скинутий 
вниз по запланованій орбіті.  

Видно, не один Хома полював за цією 
машинерією, бо внизу, в темноті, він побачив загін 
солдат, які швидко їхали на автомобілі по пробитій у лісі 
дорозі в напрямку, де мав приземлитися цей агрегат. 
Хома посміхнувся, бо випередив армійців, але 
здивовано помітив, що автомобіль зупинився, а солдати, 
що висипали з автомобіля, повернули свої обличчя 
вгору, немов щось побачили. Щось стукнуло по 
залізному шару, потім ще раз, як горох, а вже потім 
Хома почув звук пострілів з автомата. З баків цвіркнули 
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струмки залишків гептилу та амілу і Хома понісся до 
берега океану, бо то й дивись що оця суміш вибухне у 
повітрі та рознесе все навкруги. «Я цього не хотів, а ви 
самі напросилися!» — зло подумав Хома, бо мав на ці 
баки з гептилом зовсім інші плани, та полетів вздовж 
берега на південь, аж до мису Лопатки, де приземлився 
та залишив там свою знахідку. Щоб ще більше додати 
інтриги, засунув кілька візиток «Правого сектору», якого, 
чомусь, так бояться московіти. 

 
А потім злетів на захід і рухався разом з ніччю, яка 

наповзала на Землю, немов чорна матерія від галактики 
Маффей 2, яка в Сонячній Системі відчувала себе, як 
дома. 

*** 

«Сталося страшне – в наш Тихий океан на 
Камчатці стався витік чогось отруйного. Все дно – 
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мертве. Восьминоги, риба, морські зірки і їжаки – всі 
мертві від мису Налічева до Авачинської бухти. А це 
понад 40 км. Люди після серфінгу почали відчувати 
дивні неприємні симптоми. Помутніння, сухість, біль, 
різь і відчуття плівки на очах. Дерло горло, набрякали та 
сідали зв'язки. Смак океану – гіркий, а не солоний, що 
зовсім незвичний. Через деякий час у нас – двадцяти 
осіб, які проживають в таборі, у тих, хто пірнає в океан 
багато та часто – сталося отруєння. Блювота, 
температура, судоми, болі в животах. Ми вирішили, що 
кишкова інфекція. І паралелі не проводили. 

Вода ставала все більш дивною, каламутною, 
густою. Халактирский пляж почав перетворюватися на 
кладовище. З різних кінців узбережжя приходили фото і 
відео того, що відбувається страшне – гори мертвих 
мешканців океану всюди. На останній сесії пару днів 
назад в океані хлопці побачили незвичайну поведінку 
Ларго – морських котиків. Вони не були грайливі, від них 
відчувалося щось страшне: не хотіли занурюватися в 
воду і повільно та довго перебували поруч над водою. 
Кількома годинами пізніше одну з них знайшли мертвою 
на пляжі. Вчора та сьогодні багато тих, хто живуть біля 
океану та займаються серфінгом, почали поспішно 
виїжджати. Стало важче дихати й симптоми почали 
з'являтися навіть без контакту з водою. Зараз всі ми 
намагаємося встановити причини цього та знайти 
розв'язання, проблеми. Щогодини приходить нова 
інформація і тільки що ми отримали від Greenpeace 
Росії супутникові знімки річки, яка впадає в океан, і яка, 
очевидно, принесла смерть всьому живому на дні 
океану. Вище по річці знаходиться військовий полігон. 
Розуміючи, як в Московії працює система та як уміють 
заминати такі питання – треба зробити все, щоб 
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врятувати океан зараз та захистити від катастроф в 
майбутньому. Зробіть репост цієї інформації». 

Генерал Герасімов відірвався від екрана 
комп’ютера та дав команду: — Закрийте цю дурепу, щоб 
не розпускала паніку та придумайте щось для преси. 

— Коли «Фрегат-СБ» приземлявся то по ньому 
стали стріляти солдати, — доповів черговий офіцер, а 
генерал спитав: — Навіщо? 

— Їм привиділося, що на «Фрегаті» летить якась 
людина, — доповів офіцер. 

— Ідіоти! — вилаявся генерал, а офіцер додав: — 
На місці падіння простреленого «Фрегата» знайшли 
візитівку «Правого сектора». 

— З такими ідіотами-солдатами ніякого «Правого 
сектору» не потрібно, — сказав Герасімов та додав: — 
Про «Правий сектор» хай напише преса! 

Офіцер кивнув та пішов, а Герасимов подзвонив в 
бункер Плутіну: — Чуєш ти, Плутін? — з насмішкою 
сказав генерал, бо його вже задовбав цей п’яний двійник 
президента, якого доводиться тримати в бункері, щоб не 
здох від пиятики, чи від вірусу «Ковід-19»: — Тобі 
пришлють текст то ти озвуч його для телебачення. 

— Я за так не працюю! — набундючився Плутін. 
— Якщо мені сподобається твій виступ – 

отримаєш пів літру горілки, а якщо ні – звиняй, накажу 
черговому офіцеру тебе випороти, — пообіцяв 
Герасімов. 

Двійник Плутіна отримав текст по комп’ютеру та 
заклопотано його читав, коли почув ззаду: — В кінці 
запитаєш оце! 

Ошелешений двійник Плутіна аж підскочив на 
місці та обернувся: на нього дивився якийсь дядько зі 
смаглявою шкірою, який з’явився в бункері невідомо 
звідки. В руках він тримав якийсь листочок і двійник 
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машинально його взяв та прочитав: «Президент 
Зелененько, ти хоч щось контролюєш в Україні?» 

— Якщо я це скажу – мене вб’є генерал 
Герасімов, — повідомив двійник Плутіна. 

— Якщо ти не скажеш, то вб’ю тебе я, — пояснив 
смаглявий чоловік. 

— До початку передачі п’ять хвилин, — нагадала 
дівчина, режисер з телебачення. 

— Я повинен приготуватися, — сказав двійник 
Плутіна та став поправляти свій грим. 

— Готуйся, — сказав незнайомець та став 
прогулюватися по боксу, який був звичайною тюрмою з 
комфортом. Тим часом двійник корчив міни перед 
камерою, намагаючись пояснити тим, хто назовні, про 
небезпечного незнайомця. Проте, ніхто не звернув уваги 
на кривляння артиста, бо думали, що той розминає 
обличчя перед своїм зверненням. 

— Запис через хвилину! — попередила режисер і 
двійник наостанок втупився в текст. 

— Почали! — пішла команда і двійник Плутіна 
став читати: — На мисі Лопатка знайшли розгінний блок 
«Фрегат-СБ», який украли українські фашисти із 
«Правого сектору». Вони пробили дірки у корпусі з 
паливом гептил, що не згоріло, та розлили його вздовж 
берега Камчатки, чим спричинили екологічну катастрофу 
на всьому півострові. Люди масово покидають домівки 
та летять в інші краї, бо проживати на півострові стало 
небезпечно. Військові відправляють свої сім’ї якомога 
далі від місця служби, бо залишатися там – вірна 
смерть. Багато військових написали рапорти по 
звільненню з рядів армії, але командування не дає на це 
згоди. Деякі офіцери не побоялися трибуналу та 
покинули місця дислокації своїх військових підрозділів. 
На півострові почалася паніка! — закінчив Плутін та 
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глянув на папірець незнайомця. Досить болісний удар в 
бік похитнув його сумління і він додав на камеру:  

— Президент Зелененько, ти хоч щось 
контролюєш в Україні? 

Відразу після виступу подзвонив Герасімов і 
похвалив: — Тримався добре, читав з виразом, тому 
заслужив! — він поставив перед собою пляшку та 
сказав: — Черговий офіцер занесе. А оті відсебеньки в 
кінці, більше не треба, хоча сказано з почуттям! 

— Я більше не буду, — пообіцяв двійник Плутіна, 
бо дуже хотілося випити. 

— Добре! — задоволено сказав генерал 
Герасімов та пішов на сніданок. 

— Пішли, — сказав засмаглий незнайомець, а 
двійник закомизився: — Я нікуди звідси не піду! — бо 
ось-ось повинні принести пляшку горілки. Незнайомець, 
немов прочитав його думки, бо сказав: — Там, куди ми 
йдемо, ти нап’єшся та наїсися! 

«Хробаків на кладовищі!» — продовжив двійник 
обіцянку незнайомця, який потягнув його до стіни та зник 
у ній, тільки його рука, міцна як сталь, тримала двійника 
Плутіна за руку. Його різко смикнули за руку і він з 
подивом проминув стіну та опинився в повітрі на рівні 
другого поверху. У двійника сперло дух від страху, бо 
через мить він полетить вниз та розіб’ється, але, чомусь, 
злетів у небо та теліпався позаду смаглявого 
незнайомця. 

В цій ситуації його турбувало тільки одне – щоб 
незнайомець не розтиснув свою руку, бо тоді двійник 
Плутіна точно розіб’ється. 

*** 

«Чорна темрява охопила президента та кинула 
його у вир ненависних до нього людей, які тягнули до 
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нього руки та кричали щось образливе, як ота стара 
бабця, якій довелося платити за лікування свого діда від 
вірусу «Ковіда-19», хоча її запевняли, що все буде 
безплатно. «Щоб ви здохли!» — кричала сива 
пенсіонерка вслід автомобілю, що від’їжджав, в якому 
сидів президент. Треба терпіти... Треба терпіти образи, 
особливо від порохоботів, бо вони виконують свою 
функцію, а йому, Зелененько, треба виконувати свою. 
Бо, крім нього, нема кому захистити Батьківщину. Треба 
не сполохати Плутіна раніше запланованого часу, щоб 
він точно попався в цей капкан. Його почали готувати ще 
задовго до того, як Зелененько став президентом. В ту 
пору він отримував задоволення від концертів свого 
колективу, який давав програму «Квартал 69» у Греції... 
Гарна країна... В Греції все є... Навіть, співробітники 
американських спецслужб. Звичайно, Зелененько не 
знав, що вони представники спецслужб, бо спочатку 
прийняв їх за продюсерів. Ці солідні хлопці в гарних 
костюмах пропонували зіграти один спектакль та 
обіцяли добрі гроші. Зелененько хотів залишити своїх 
продюсерів, щоб все обговорити, але незнайомці  
нагадали, що розмова йде про «дуже» великі гроші, 
тому ніякі продюсери та інші особи не знадобляться.  

— Яку роль ви мені пропонуєте? — спитав 
Зелененько, коли залишився віч-на-віч з незнайомцями. 

— Треба зіграти роль президента, — сказав 
молодший чоловік, який представився Біллом. 

— Нема питань, — відповів Зелененько, бо й сам 
планував зняти такий фільм, але зіграти в Америці, то 
це, звичайно, високий клас. ««Оскара» дадуть!» — вже 
мріяв Зелененько, а другий добродій, якого звали 
Дональд, сказав: — Цю роль вам прийдеться грати п’ять 
років. 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

265 

Зелененько спохмурнів! П’ять років грати одне і 
теж трохи нудно.  

— Це буде серіал? — спитав він, а Дональд з 
посмішкою відповів: — Ви будете працювати звичайним 
президентом України. 

— Ви маєте на увазі звичайного президента, як 
Порох? — похмуро спитав Зелененько, бо така гра йому 
не подобалась. 

— Так! — відповів Дональд та додав: — за цю 
роботу ви отримаєте три мільярди. 

«За ці мільярди я продам і душу» — потураючи 
своїй меркантильності подумав Вова. Гроші, 
намальовані добродієм Дональдом, манили, аж 
засвербіли руки, але бути другим Яником, чомусь, не 
хотілося. 

— Я подумаю, — відповів Зелененько, але 
молодшому Біллу відповідь Вови, чомусь, не 
сподобалась, бо він вийняв з кишені якийсь папірець та 
сунув під ніс Вові, а потім з натиском сказав: — Підеш 
під суд за відмивання грошей і сядеш на років десять. 

Зелененько глянув на папірець та зрозумів, що до 
суду він не доживе, бо той, хто дав йому ті гроші, краще 
знищить свідка, чим його покриє. 

— Не кип’ятися, Білл, хлопчик не лох і все 
розуміє, — посміхнувся Дональд і Зелененько 
догадався, що вони розігрують доброго та злого 
поліцейського. Іншого в цьому сценарії не передбачено, 
то треба погоджуватися. 

— Добре, що я маю робити? — покірно сказав 
Зелененько, а Дональд, який, напевне, був старший, 
пояснив: —  Спочатку ти знімеш фільм про доброго та 
справедливого президента, потім будеш балотуватися 
на нього, виграєш вибори та станеш президентом. Потім 
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ми введемо війська, як допомогу, робимо деокупацію 
Криму, повертаємо Донбас ... 

З тої пори пройшло багато часу. Зелененько став 
президентом і після першої ейфорії зрозумів, що 
президенство, це не премія за заслуги, а тяжка та 
марудна справа, після якої марно чекати на почесті та 
подяку від народу, а, скоріше, на ненависть та відразу. 

Виявилося, що людей він зовсім не знав. Його 
друзі, як розкрилося, тільки здавалися друзями, а 
насправді хотіли урвати собі щось, завдяки своїй 
наближеності до президента. Виявився і зрадник, який 
приховував свої наміри, а насправді працював на 
московітів. Те, що він належав до самого ближнього 
кола, вже не дивувало Зелененько, бо його про це 
попередили американські друзі. Вони, навпаки, зраділи 
цьому та стали через цього зрадника передавати 
дезінформацію в Московію. Навіть, пожертвували 
спецоперацією головного управління розвідки 
Міністерства оборони України по затриманню терористів 
із групи Вагнера. А коли американці завозили свої 
війська в Україну та контролювали бомбардувальниками 
периметр країни, то Зелененько це пояснював всього 
лише навчаннями». 

Зелененько прокинувся з важкою головою. 
«Що за нісенітниця мені сниться!» — заклопотано 

подумав він, піднімаючи голову від стола, бо вчора 
заснув на робочому місці. Зелененько вирішив, що оті 
пігулки для підняття настрою, які рекомендував йому 
один з друзів – чиста гидота. У двері постукали. 

— Заходь, — сказав Зелененько та побачив, як у 
дверях з’явилася Юля Мендельсон з кавою та айфоном. 

— Прочитайте оцю статтю, — сказала вона та 
сунула в одну руку каву, а під другу руку включений 
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айфон. Випивши каву, Зелененько відчув деякий прилив 
сил та спитав, кивнувши на айфон: — Що там? 

— Жозе Борельс, високий представник ЄС із 
закордонних справ і політики безпеки пише: «Як я вже 
сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією 
або банкоматом. Найкращий спосіб підтримати Україну 
для нас – це допомогти у реформуванні країни». 

— Він, що, не хоче давати гроші? — спитав 
Зелененько та налив собі води, бо в горлі знову 
пересохло. 

— Так таки так! — підтвердила Юля. 
— Якщо не він, то дасть Плутін, — сказав 

Зелененько. 
— Ви не боїтеся? — захоплено спитала Юля. 
— Хуцпа 35  допоможе, — рішуче відповів 

президент. 
— Ось ще прочитайте, — сказала Юля та знову 

підсунула айфон. 
— Читай ти, бо в мене болить голова, — сказав 

Зелененько і Юля забубніла: 
— На мисі Лопатка знайшли розгінний блок 

«Фрегат-СБ», який украли українські фашисти із 
«Правого сектору». Вони пробили дірки у корпусі з 
паливом гептил, що не згоріло, та розлили його вздовж 
берега Камчатки, чим спричинили екологічну катастрофу 
на всьому півострові. Люди масово покидають домівки 
та летять в інші краї, бо проживати на півострові стало 
небезпечно. Військові відправляють свої сім’ї якомога 
далі від місця служби, бо залишатися там – вірна 
смерть. Багато військових написали рапорти по 
звільненню з рядів армії, але командування не дає на це 

                                                           
35  хуцпа — властивість характеру, яка більш-менш точно 
визначається словами «зухвалість» або «нахабство». 
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згоди. Деякі офіцери не побоялися трибуналу та 
покинули місця дислокації своїх військових підрозділів. 
На півострові почалася паніка! — закінчила Юля та 
запитливо глянула президента. 

— Ти хочеш, щоб я на це реагував? — спитав 
Зелененько, а Юля кивнула: — Про це сказав президент 
Плутін у своєму виступі. Ви можете прокоментувати? 

— Хай це коментує «Правий сектор». Я тут до 
чого, — сказав Зелененько, а Юля нагадала: — В кінці 
своєї доповіді Плутін додав від себе: — Президент 
Зелененько ти хоч щось контролюєш в Україні? 

— Хоч щось контролюю! — сказав президент 
прямо в обличчя Юлі, немов вона отой гидкий Плутін та 
відразу спитав: — Куди ми сьогодні їдемо? 

— Відкритті Музею науки Малої академії наук 
України у Національному комплексі «Експоцентр 
України» у Києві й там же зустріч з учителями та 
директорами шкіл, — відповіла Юля, а Зелененько 
спитав: — Без учителів ніяк? 

— Треба, пане президент, — сказала Юля та з 
пафосом додала: — Треба! 

— Що я там маю говорити? — спитав Зелененько, 
а Юля подала надруковані листочки. 

Президент зітхнув та піднявся з-за столу. 
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Реплікація дев’ята. Морті 

Олександра прокинулася від дотику чиїхось рук і 
відразу зрозуміла, що то руки мами. Вона з радістю 
відкрила очі та побачила її, а Люда обняла дочку та 
прошептала: «Як же я тебе люблю!» 

— Я тебе теж, мамо, — сказала Олександра та 
заклопотано додала: — Навіщо ти встала? Тобі ще треба 
трохи полежати та набратися сил. 

— Мене вилікує робота, — сказала Люда, а 
Олександра нагадала: — Не знімай дімензіальну сіточку і 
завжди пам’ятай, що є ворог, яий хоче тебе вбити. 

— Я не маю права її носити, коли знаю, що Ігоря 
хтось може вбити, бо попри те, що є якийсь дивний ворог, 
Ігор воює на фронті то йому там завжди загрожує 
небезпека, — сказала Люда, а Даша, яка прокинулася та 
чула їхню розмову, сказала: — Нікому не кажіть, але у 
мене є вільна дімензіальна сіточка, то я дам її для вас. 

— Спасибі, Даша, — сказала Олександра, а Даша 
відповіла: — Навіщо дякувати – ти ж моя сестра! 

— Ви вже встали? — сказав Іджі, який прокинувся 
поряд з Дашею та спитав у Люди: — Ви вже поправились? 
Розкажіть, що сталося в лікарні. 

— Я робила операцію пацієнту іншого лікаря, який 
був відсутній. Коли привезли хворого та переклали на 
операційний стіл, я впізнала Тараса та стала робити йому 
операцію на животі, бо там була відкрита рана. Раптом 
звідти полізли гади які стали мене кусати. Всі медсестри з 
переляку вибігли з операційної, а Тарас піднявся з 
операційного стола, нахилився до мене та сказав: 
«Здохни прямо зараз!» — а далі я втратила свідомість. 
Можливо, що Тарас це казав під впливом снодійного, а 
отих змій хтось напхав йому в живіт. Я не зовсім розумію, 
навіщо це комусь потрібно, — закінчила Люда. 
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— Тут криється якась таємниця, — сказав Іджі та 
запевнив: — Ми її розгадаємо! 

— Ми ще не розгадали таємницю скрижалі 
Туманного Кота, — нагадала Даша та почула: — Про які 
скрижалі йде мова? 

В кімнату зайшов Ігор, який заснув біля ліжка Люди, 
а коли прокинувся, то побачив, що вона зникла та побіг 
шукати. Голоси в другій  спальні заспокоїли його. 

— Скрижалі Туманного Кота, — сказала Даша, — 
ми розгадали у кого вони є. 

— Скрижалі? — зацікавлено сказав  Ігор спитав: — І 
в кого вони є? 

— У Брауні, Лютіна, Змори, Кобольда, Домовика, 
Сатира та Ґардворда. А восьмий нам невідомий, — 
сказала Даша. 

— Я знаю одного, Домовика, він воює разом зі мною 
і показував мені  шматочок цієї скрижалі, — сказав Ігор. 

— Так він втік на фронт?! — засміялася Даша, а Ігор 
сказав: — Він хороший хлопець. Якщо ви знайдете інші 
шматочки скрижалі, то він, я думаю, віддасть свій, якщо я 
його попрошу. 

— Тоді для вас нагорода – дімензіальна сіточка, 
щоб вас ніхто не вбив, — сказала Даша та блискавично 
наділа на Ігоря сіточку. Ігор глянув на Люду, але вона 
заперечила: — Мені друга не потрібна, це тобі. 

— Спасибі, закінчиться війна, я вам її поверну, — 
сказав Ігор, а Олександра заперечила: — Не треба, я 
сплету сіточку та віддам Даші. 

— Ти вмієш плести сіточки? — здивувалася Даша, а 
Олександра відповіла: — Так, цей спосіб описаний у 
гліфомах Маргіни і я розмістила його у своїх гліфомах. 

Ігор напружився при згадці про Маргіну, а 
Олександра нагадала: — У тебе є дімензіальна сіточка, 
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отож тримай її завжди закритою. Мені здається, що 
Маргіна не робила того, що їй приписують. 

— Вона хотіла вбити мою маму, — нагадала Даша, 
а Олександра, несподівано для всіх, перетворилася на 
Маргіну, змахнула мечем, який невідомо звідки з’явився та 
крикнула: — А я обов’язково вб’ю тебе! 

Всі завмерли на мить від несподіванки. А Маргіна 
миттєво вискочила на вулицю через закрите вікно на 
балкон. 

*** 

Після розмови з Ігорем Тарас зрозумів, що його, як 
отих трьох: військового та двох волонтерів 36 , 
звинувачують у тому, що він та вони не робили. Щось 
комусь доказувати Тарас не збирався, бо упередженість – 
то вада всіх людей, тому треба прийняти обставини, як 
належне, а час поставить все на свої місця.  

— Маріко, спасибі за борщ, то я вже, мабуть, 
полечу до дівчат, бо, можливо, їм загрожує небезпека, — 
несподівано сказала Морті, встала із-за стола та пішла, як 
сомнамбула, до вхідних дверей та зникла за ними. 

— Я теж полечу, бо у мене в Одесі операція, — 
сказав Тарас, бо з таким настроєм, як зараз, хоч усіх 
гостей виганяй. Операція повинна відбутися завтра, то 
Тарас подумав, що краще переночує в одеськім готелі, 
чим дома під недоброзичливими поглядами. Маріко хотіла 
зібрати торбинку на дорогу, але Тарас відмовився та 
пішов до балкона, щоб стрибнути в осіннє небо, яке так 
схоже з настроєм у його душі. 

— Якщо зустрінеш Олександру, то можеш її вбити, 
— навздогін кинула Фате та додала: — Я твій фанат. 

                                                           
36  Маються на увазі сержант ВСУ Андрій Антоненко, 
відомий, як лідер рок-групи «Riffmaster», дитячий хірург і 
волонтера Юлія Кузьменко та військовий медик Яна Дугар. 
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Тарас нічого не відповів на слова Фате, а здійнявся 
в небо та полетів на південь. Спочатку, поки не відлетів 
далеко від Києва, Тарас подумав скасовувати операцію, а 
потім зрозумів, що люди не винні у його негараздах, а 
чекають на операцію. «За роботою всілякі другорядні 
справи відійдуть на другий план та зовсім забудуться!» — 
вирішив Тарас та швиденько полетів, бо ще й зверху 
сипався дощик. Вище хмар не хотілося летіти, бо там у 
рази сильніші вітри, то пошарпають та знесуть у сторону, 
тому терпів. Він  залишив справа Білу церкву та уже 
підлітав до Умані, коли вперіщив такий дощ, що Тарас 
став мокрий, як хлющ, то мусив видертися нагору, де 
світило сонце. Хоча було холодно та дув сильний вітер, 
Тарас повертався до сонця то одним боком, то другим та 
трохи підсох, коли побачив зліва від себе якусь чорну 
цятку. Тарас придивився та зрозумів, що хтось летить 
паралельним курсом і, чогось, подумав, що Маргіна, бо 
літун був у спідниці. «Вбити мене хоче!» — подумав Тарас 
та витягнув із футляра свій знаменитий скальпель, яким 
приготувався воювати. 

Коли жінка підлетіла ближче, то Тарас упізнав у ній 
Морті, яка, як вона сама казала,  летіла у Дніпро до Даші 
та Олександри. Звичайно, вона побоювалася за своїх 
онуків більше всіх, тому й понеслася їх захищати. З Морті 
та її косою ніякий ворог не справиться. 

— Мотя, ти збилася з курсу, Дніпро трохи лівіше, — 
пояснив Тарас, а Морті спитала: — А ти куди летиш? 

— Я в Одесу, у мене там операція у дитини, — 
відповів Тарас, а Морті засміялася та сказала: — Можу 
позичити інструмент. 

— Твоя коса мені не потрібна, — засміявся Тарас, а 
Морті витягла з-за пазухи тонкий стилет та весело 
спитала: — То, може, оце підійде? 
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— У мене є скальпель, — сказав Тарас та показав 
його, бо й досі тримав його в руці, а Морті засміялася та 
сказала: — А мені й цей підійде, — та штрикнула 
стилетом прямо в серце Тараса. 

Тарас, від несподіванки, вдихнув повітря та завмер, 
бо серце, наштрикнуте на стилет, сіпнулося та 
зупинилося, а він втратив свідомість 

*** 
Те, що трапилося, так вразило Дашу та Іджі, що 

вони тільки й могли, що розгублено дивитися в вікно, де 
зникла Маргіна.  

Люду розгублено спитала:  
— А куди ділася Олександра? 
А Ігоря цікавило зовсім інше – Маргіна, під виглядом 

Олександри, щось робила з Людою, то він боявся, що з 
нею може статися якесь лихо. Його сумніви 
продовжувалися не так довго, бо, перелякавши їх, зі стіни 
висунулась голова Олександри та її розставлені руки, а 
вона посміхаючись, задоволено спитала:  

— Так що? Повірили? Що я Маргіна? 
Даша, яка перша зрозуміла перетворення 

Олександри, задоволено сказала: — Я думаю, що ти 
своїм прикладом показала, що те, що ми бачимо, не 
зовсім відповідає тому, що то є насправді. 

— Саша! Не смій так більше робити! — лаялася 
Люда, а Ігор, нарешті, зрозумів, що це розіграш, тому 
сказав: — Пішли звідси, бо тобі потрібно лежати, а не 
дивитися на такі жахи! 

Як тільки вони вийшли, Даша сказала: 
— Вилазь зі стіни, ти й мене перелякала. 
Не встигла вона це сказати, як на балконі щось 

грюкнуло, а в вікно заглянула Морті. Вона уважно 
роздивилася Іджі та Дашу, а потім зникла. Олександра, 
яка бачила реакцію Іджі та Даші на те, що відбувається за 
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вікном, забрала свою голову зі стіни та подивилася, що 
трапилося на балконі.  

 
Її здивування було природним, бо вона побачила 

Тараса зі стилетом в грудях та якусь жінку, що тікала 
кудись на північ. Не гаючи часу, вона затягла важкенького 
Тараса в кімнату та крикнула Даші та Іджі:  

— Допомагайте, бо він уже холодний! 
Спочатку вони довго не могли запустити серце, 

хоча робили прямий масаж серця, а вже потім 
Олександра хотіла витягти стилет з грудей, бо він заважав 
працювати, але її зупинив Іджі: 

— Доцільно проконсультуватися у твоєї мами. 
Олександра завагалася, бо не хотілося 

напружувати маму, але потім згодилася та побігла в 
спальню. Мама спала, а поряд сидів у кріслі Ігор та теж 
дрімав, то Олександра поторкала Люду та сказала:  
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— Можеш дати мені консультацію? 
— Яку консультацію? — спитала Люда, а 

Олександра сказала: — Довго розказувати, краще глянь. 
Вони пішли в зал, а коли Люда побачила Тараса зі 

стилетом в грудях, то відразу спитала: — Це ти його 
вбила. 

— Його вбила Морті, — розповіла Даша. Люда не 
здивувалася словам Даші, а сказала Олександрі: 

— Ти добре володієш дімензіальною сіточкою, тому, 
коли я витягну стилет, затиснеш дірку в серці, а потім 
потрібно її зашити. 

— Краще заклеїти, я це можу зробити, — сказав 
Іджі. 

— Тоді починаємо, Даша, будь готова робити масаж 
серця, — Люда витягла стилет, а Олександра затиснула 
рану та відчувала пальцями, як б’ється серце. З іншої 
сторони Іджі засунув руку в Тараса та заклеїв рану. 

— Все, — сказав Іджі. 
— Ти приклеїв мого пальця, — сказала Олександра, 

а Даша засміялася. 
В цей час Ігор, який прокинувся, здивовано побачив, 

що Люда зникла та пішов її шукати. Коли він побачив 
Тараса, що валявся неживим на підлозі, а коло нього живу 
Люду, то задоволено сказав: — Ти, таки, його порішила! 

— Не я! Його вбила Морті! — відмовилась від 
подвигу Люда. 

— Морті – свята людина! Я її поважаю! — сказав 
Ігор, а Даша підтвердила: — Так, бабуся Морті – класна! 

— Ви, що, робите поминки по цьому покидьку? — 
спитав Ігор, а Люда відповіла: — Ні, ми його врятували від 
смерті! 

Ігор відкрив рота та не міг вимовити ні слова, бо 
почуте не вписувалося в таку гарну історію помсти. Він 
тільки й зміг вимовити: — Навіщо? 
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— Хіба Олександра не доказала, що вас міг 
вбивати будь-хто, хоча б та Морті, — сказала Даша та 
додала: — Правда, бабуся Мотя вбиває косою і досить 
вправно, то навіщо їй стилет. 

— Щоб непомітно підкрастися до Тараса, — 
пояснив Іджі. 

— Про що ви розказуєте? Я бачив на власні очі 
Тараса, коли він покидав операційну! До найдрібніших 
деталей! — сказав Ігор. 

— Ти й Маргіну бачив на власні очі, — додала 
Даша.  

— Хай як, але я не хочу, щоб цей убивця 
знаходився поряд Людою, — насупився Ігор. 

— Що характерно, Тарас не чекав такої підлості від 
Морті, — сказав Іджі та додав: — Ігор теж не чекав, що 
його застрелить Маргіна. 

— Ще невідомо, чи Тараса вбила Морті, чи тільки 
кинула його на балконі, — сказала Даша, але ніхто не 
встиг їй щось сказати, бо у двері подзвонили. 

— Я відкрию! — сказала Даша та пішла до дверей, 
тримаючи в руці стилет, що витягли з Тараса. Коли Даша 
відкрила двері, то побачила Морті, яка з радістю 
повідомила: — Привіт, я по тобі скучила, — та запитала у 
неї: — Олександра теж тут? 

— Так, заходь, — відповіла Даша, ховаючи стилет 
за спиною. Морті пройшла в кімнату, де на неї 
встромилися всі наявні в кімнаті очі, й вона, збентежена 
такою увагою, сказала: — Привіт всім! — а те, що ніхто не 
відповів, а чогось чекали від неї, навернула її на думку 
спитати: — Що у вас трапилося? 

Вона тільки зараз розгледіла, що Тарас лежить на 
долівці та не ворушиться, тому знову спитала:  

— Тарасику, не твердо спати на долівці? 
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— Декілька хвилин назад він спав вічним сном, — 
сказала Даша та спитала: — Це, часом, не ти його кинула 
нам на балкон? 

— Навіщо мені кидати Тарасика на балкон? — 
здивувалася Морті, а Даша витягла стилет із-за спини та 
показала його бабусі: — Це не твоя зброя? 

Здалося, що Морті була трохи ошелешена, коли 
побачила стилет, та відповіла: — Ні, не моя. Окрім коси 
мені нічого не потрібно! 

Даша оком не моргнула, як стилет в її руці  
вкоротився до ручки, а Морті так же блискавично, сховала 
косу за спиною, де вона і пропала. Ця дія досить наочно 
показала, що коса в руках Морті – це смертельна зброя, а 
стилету до неї, як банану до пістолета. 

— Ви думаєте, що це я убила Тарасика? — напряму 
спитала Морті, а Олександра сказала: — Даша та Іджі 
бачили тебе за вікном, коли на балкон звалився мертвий 
Тарас. 

— Так, це ти мене убила! — несподівано для всіх 
сказав Тарас, який відкрив очі та з докором дивився на 
Морті. Він, продовжуючи лежати, спитав: — Чим я тобі 
насолив, що потрібно мене вбивати? 

— Тарасику, якби я тебе вбила, то вже ніхто б тебе 
не повернув до життя, — пояснила Морті. 

Всі це зрозуміли, але хтось же вбивав Ігоря, Люду, 
Тараса, Маргіну та Морті? І це був той, хто мав 
дімензіальну сіточку.  

*** 

Коли хтось подзвонив у двері квартири, Маргіна, 
Вася, Фате та Маріко сиділи за столом та розслаблено 
пили чай після обіду. Дзвінок у двері прозвучав, як сигнал 
тривоги, тому Маргіна насторожено сказала: 

— Сидіть тут, я відкрию двері! 
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Вона підійшла до дверей та кинула за них симпоту. 
Те що там був Хома, її заспокоїло, але коли вона відкрила 
двері, то здивовано побачила Плутіна, який виглядав як 
зламана дитяча лялька. 

— Навіщо ти його сюди притягнув? — спитала 
Маргіна та відкрила ширше двері, щоб вони проходили. 

— Щоб не дурив людей, — сказав Хома та пхнув 
Плутіна в спину, аж той мало не розтягнувся у прихожій. 
Поява Плутіна в кімнаті здивувала всіх, то вони чекали 
пояснення Хоми, якого Маріко посадила за стіл та налила 
йому тарілку борщу. 

— Цьому іродові теж наливати? — спитала Маріко, 
киваючи на Плутіна, а Хома, з повним ротом, ледве 
пробубнів: — Наливати, тільки горілки. 

— Не тримаю, — відповіла Маріко, а Плутін так 
скривився, наче попав прямо в Пекло. 

— Навіщо ти його притягнув? — знову спитала 
Маргіна, коли Хома вже наївся та відкинувся на стільці, 
погладжуючи пузо. 

— Це двійник, — пояснив Хома, — а справжній 
Плутін давно лежить в труні. 

— То навіщо ти його припер сюди? — допитувалася 
Маргіна. 

— Вони його використовують, щоб ніхто не 
здогадався про відсутність Плутіна, — пояснив Хома. 

— І що нам з ним робити? — допитувалася Маргіна. 
— Він вам не потрібний? — здивувався Хома. 
— Ні, — відповіла Маргіна. 
— Тоді бувайте, — сказав Хома та додав: — Я його 

кудись пристрою. 
Вони, разом з Псевдо-Плутіним, покинули квартиру, 

а Маріко з жалістю сказала: — Хома якийсь дивний. Він 
сповна розуму? 
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— Головне, що він не Хасан, — сказала Маргіна, 
спостерігаючи у вікно, як Хома та Псевдо-Плутін йдуть в 
сторону Хрещатика. В цей день багато киян бачили на 
Хрещатику та Майдані Незалежності чоловіка, який водив 
на повідцю для собаки Плутіна, який тримав в руках 
простягнутий капелюх та казав: — Bitte gib mir ein paar 
Kopeken der ehemalige Präsident von Muscovy.37 

Кияни сміялися та з задоволенням кидали гривні в 
капелюх. 

*** 

Коли всі трохи заспокоїлися та, навіть, Тарас з 
Ігорем потиснули один одному руки, Олександра 
нагадала: — Попри наші негаразди, ми повинні знайти 
інші уламки скрижалі! 

Так, як дехто з присутніх не знав ще про цю історію, 
Олександра розказала про листа Котермака, про 
розшифрування картинки, яку намалював Туманний Кіт на 
обкладинці книги, знахідку гнома Домовика в Україні та 
знайомство з пані Зморою в Польщі. Також згадала всіх 
гномів, які ще не знайшлися. 

— Брауні – це Шотландія, — сказав Тарас, — і у 
мене є там знайомий в Англії, шотландець Кестер Хогг, 
який знається на фольклорі цього краю. Я злітаю в Одесу, 
бо у мене там завтра операція, а тоді ми зможемо 
полетіти разом. 

— Ми не будемо чекати, — сказала Даша. — Ти 
можеш йому подзвонити, а ми до нього заскочимо. 

— Звичайно, я для вас аж надто старий, щоб зі 
мною подорожувати, — засміявся Тарас та подзвонив до 
свого знайомого в Англії. Вони трошки поговорили, а потім 
Тарас спитав у Даші: — Коли ви там будете? 
                                                           
37  Будь ласка, дайте кілька копійок колишньому 
президенту Московії.(німецька) 
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— Сьогодні ввечері! 
Видно, що Кестер Хогг погодився, бо Тарас 

подякував та запрошував його в Київ. Після чого дав 
дівчатам адресу та сказав: — Я полетів в Одесу. Дякую, 
що ви мене врятували та ще раз підтверджую – те, що 
мені приписують – я не робив. Сьогодні я побачив Ігоря та 
Люду тільки зараз, після моєї смерті. 

— Можливо, що ти психічно хворий? — спитав Ігор, 
а Тарас відповів: — Я лікар і мав би помітити зміни у 
своєму організмі. 

Так і не розібравшись у тому, що трапилося, Тарас 
полетів в Одесу. Ігор, на прощання, попросив: 

— На зворотному шляху до нас, будь ласка, не 
залітай! 

— Хоча це важко, але я попробую стримати себе, — 
теж пожартував Тарас та полетів далі. 

Олександра наказала: — Ні в якому разі не знімайте 
сіточки, хто б тут не був! 

— А ти куди? — спитала Люда та обняла її. 
— Змотаємося в Шотландію та повернемося 

додому, — відповіла Олександра та додала: — Бережіть 
себе! 

Після чого дівчата та Іджі пурхнули в осіннє небо та 
полетіли на північний захід. Щоб не летіти три тисячі 
кілометрів майже добу, вони окутали себе об’єднаною 
дімензіальною сіточкою та піднялися  у безповітряний 
простір, де мчалися, як ракета. Цей політ здивовано 
спостерігали американці та московіти, бо не розуміли, 
звідки та куди летить цей болід. «Україна зробила 
експериментальну ракету, яку запустила в сторону 
північної частини Атлантичного океану!» — доповіли 
генералу Герасімову. Американці подзвонили міністру 
оборони України та спитала напряму: — Ви випробовуєте 
свою нову ракету у напрямі Атлантичного океану? 
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— Так! — сказав міністр оборони, бо якщо 
американці так кажуть, то якийсь ідіот в Україні таки 
напився та пустив у бік Атлантики якусь ракету. Він став 
судомно дзвонити по військових частинах, щоб знайти та 
розстріляти того негідника, який грається такою зброєю, 
та думав про те, що він відповість президенту, коли той 
зажадає відповіді. В цей самий час, коли мисливці за 
скрижалями летіли майже в космосі, Олександрі в голову 
несподівано прийшло думка, що є інші паралельні 
Всесвіти, у яких Туманний Кіт нікуди не дівся, а керує 
цими Всесвітами, бо всі можливі Всесвіти народилися 
одночасно, а «випадковість» створила їх, перебираючи всі 
варіанти. «То хто ж тоді керує Ессенаріумом: 
конгломератом різних Всесвітів та їх паралельних 
двійників?» — спитала вона себе та зрозуміла, що ніколи 
не отримає цієї відповіді.  

«Не турбуйся, з Ессенаріумом все гаразд!» — 
почула вона у відповідь і ці слова, які прозвучали у її 
голові, так здивували Олександру, що вона завмерла в 
повітрі, аж Даша повернулася до неї та спитала:  

— Що сталося! 
— Задумалася, — відповіла Олександра та 

зрозуміла, що не слід розказувати іншим те, що вона 
почула. Тим часом американці подзвонили та 
поздоровили міністра з вдалим закінченням польоту 
ракети, яка приземлилася в парку Хейзлхед в Ейбердіні.  

— Три космонавти безпечно покинули ракету, — 
доповіли американці, неначе вони підлеглі міністра 
оборони України, та здивовано спитали: — А куди вони 
діли ракету, бо нам про це невідомо? 

«Яка б♥♥♥♥ 38  використовує космічну техніку для 
вікенду в Шотландії!» — кип’ятився міністр та подзвонив у 

                                                           
38  б♥♥♥♥ —  негарна людина, редиска 
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Дніпро, бо тільки там могли створити це чудо. В Дніпрі 
божилися, що нічого не запускали.  

Подзвонив президент. 
— Чому я дізнаюся про наші досягнення від 

американського президента, — строго спитав Зелененько. 
— Тому що досягнень нема, — сказав правду 

міністр. 
— А що ж то полетіло в Англію та там 

приземлилося? — спитав Зелененько. 
— А ♥♥♥39 його знає! — відповів генерал. 
— Мені варто турбуватися, що трапилося щось 

непередбачуване, — знову допитував президент. — Ви 
хотіли відправити диверсантів у Москву, а потрапили в 
Англію? 

— Так! — збрехав міністр. 
— Я подзвоню прем’єр-міністру Англії, віднині він 

мій великий друг і ми все владнаємо, — сказав 
Зелененько та з погордою додав: — Він обіцяв зробити 
мене лордом ... Криворізьким ... 

Вечірні газети в Англії вийшли із заголовками: «Три 
українські космонавти приземлилися в Шотландії та 
зникли, як привиди, разом з ракетою!» 

*** 
Брауні давно придивлявся до цього замку. Він йому 

подобався. Звичайно, в цьому замку жили привиди, яких 
бояться звичайні брауні, але ж він Брауні з великої літери, 
якому ці привиди нічого не зроблять. Про це він догадався 
давно, коли зовсім випадково зустрівся з якимось 
привидом-вбивцею в одному замку на півдні Шотландії. 
Тоді він взнав, що безсмертний, бо не по зубах навіть 
привиду, який, від свого безсилля, відкусив свою руку та 
втік кудись аж на північ Шотландії. Правда, щоб вигнати з 

                                                           
39  ♥♥♥ — командне слово. 
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замку привидів, треба воювати, а Брауні так не хотілося 
цієї гризні: то вже краще в якогось господаря при корівках, 
чим завжди чекати підступного удару цих не зовсім 
видимих невдах. Брауні дивився через кущі на замок в 
обідню пору, а не вночі, як годиться звичайному брауні та 
вивчав усіх членів родини, їх звички та порядки, заведені в 
замку. Так робив він вже майже рік, плануючи свою 
операцію, як Наполеон з книжок людей, які Брауні вмів 
читати. Звичайно, в тому, щоб жити в замку є сенс, бо там 
не холодно зимою, а влітку не жарко.  

Та не тільки це манило гнома Брауні під дах замку: 
головне, що йому там подобалося, це велика бібліотека. 
Відколи він навчився читати, ця думка, оселитися в замку, 
не покидала його ні на мить. Брауні почув далекі звуки 
фортепіано, на якому хтось награвав красиву мелодію, 
тому з подивом повернувся у ту сторону, бо музика 
лилася не з замку, а з недалекого лісу, до якого язиком 
тягнулися жовті зарослі кущів дріку та червоного вересу 
впереміжку з молодими зеленими соснами.  

Мабуть, музикант, який затягнув у ліс фортепіано та 
там награвав, був не дуже вправний, бо боявся людського 
осуду, але Брауні мелодія сподобалась, тому він відвів очі 
від замка та приліг на траву, щоб роздивлятися небо, яке 
затягували сірі хмари, та слухати музику. Раптом, в 
мелодію музики стали вклинюватися якісь схлипування, 
наче хтось рюмсав та уривчасто дихав, то гном підняв 
голову, щоб придивитися та, можливо, допомогти. 
Придивившись, Брауні побачив, як по полю з червоним 
вереском бреде молода дівчина в гарній голубій сукні, а 
на голові гном розгледів маленьку корону півмісяцем. 

 «Принцеса!» — подумав Брауні та аж серцем 
зайшовся від захвату, бо такої краси він ніколи не видів за 
сотні років свого існування. На леді у чорній сукні, яка 
йшла поряд з принцесою та заспокоювала її, гном 
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спочатку не звертав уваги, бо її затьмарила принцеса. 
Вони йшли у напрямі до замку, якраз до того місця, де 
сидів гном. Спочатку Брауні втратив здатність думати, а 
потім, коли вони підійшли ближче, то вже не мав 
можливості сховатися. Коли леді підійшли ближче, Брауні, 
як якийсь придворний, схилив голову у поважному 
привітанні та, несподівано для себе, спитав: 

— Чим я можу допомогти прекрасній леді, щоб її 
лице прикрашала посмішка, а не сльози? 

— Ти нічим не допоможеш, гном, бо мене, леді 
Марію, та принцесу Блу з замку вигнали пацюки, — 
відповіла леді в чорному одязі, а принцеса Блу ще 
сильніше заплакала. Тільки зараз Брауні зрозумів, що ці 
високопоставлені леді не живі люди, а привиди, хоча 
вдень привидів, зазвичай, ніхто не бачить. Видно, їх горе 
було аж надто тяжким, що вони не побоялися осуду та 
з’явилися вдень. 

— Я вам допоможу повернутися в замок, — 
пообіцяв Брауні, хоча не знав, як це зробити, а пацюків 
гном боявся майже так само, як леді, бо вони хитрі, 
підступні та організовано нападають зграями. 

— Мій маленький лицар, — зворушено сказала 
принцеса, — твоя мужність заслуговує на подяку, тому я 
тебе поцілую! — вона нахилилася та чмокнула гнома 
прямо в губи. Війнуло холодом, а ще запахом вересу, 
якого принцеса набралася, поки йшла по полю. 

— Якщо ти знищиш щурів та залишишся живий, я 
тебе ще раз поцілую, — сказала принцеса Блу та тихо 
промовила на вухо:— А ще я проведу з тобою ніч, бо я 
знову закохалася ... так вийшло, що в тебе. 

Те, що творилося в голові бідного гнома, описати 
словами він не міг, хоча був досить начитаний, тому тільки 
сказав: — Я це зроблю, хоча б довелося віддати життя! 
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Принцеса не витримала та ще раз поцілувала свого 
нового хороброго коханого, бо в цій глушині, гном, то 
серйозна пара для покинутої леді. Не гаючи часу гном 
потопав у напрямі замку, хоча полуденний час для цього – 
не найкращий. На його щастя нікого надворі не було і 
йому вдалося проникнути всередину замку непомітно, 
через відкрите вікно. Гном швиденько пробрався в підвал, 
бо там його ніхто шукати не буде, а потім збирався 
освоїтися в замку, та розшукати якусь зброю, щоб 
знищити пацюків. Зі зброєю йому відразу пощастило, бо в 
одній з відкритих кімнат, повз які він проходив, на стіні 
висіли різна зброя, то Брауні взяв шотландський палаш40 
та невеликий ніж, надіючись повернути їх на місце після 
винищення пацюків. Зрадівши такій можливості, він 
опустився в підвал, щоб відразу зайнятися тим, що 
пообіцяв.  

Треба сказати, що підвал був досить розгалужений, 
бо крім камер для зберігання різного врожаю, мав ще 
ходи, які вели далеко від цього підвалу в зруйновані 
замки, що стояли неподалік. Ці ходи: десь обвалені, десь 
закладені, були прекрасним місцем для розведення 
пацюків. Знайшовши такий хід, Брауні стис у своїх руках 
зброю та пішов уперед. Він повільно зробив декілька 
кроків, щоб трохи оговтатись в темноті, а потім закричав, 
бо ні людина, ні гном не витримає такого жахливого болю. 
Темрява охопила його голову, а останнє, що майнуло у 
пам’яті гнома Брауні – широко відкриті очі принцеси, які 
благали про порятунок! 

*** 

Вони примудрилися приземлитися в лабіринті парку 
Хейзлхед в Ейбердіні. Довелося зі сміхом побродити по 
                                                           
40  шотландський палаш — широкий меч, загострений з 
двох сторін, зі складним кошикоподібним ефесом. 
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лабіринту, який утворили підстрижені зарослі кущів у ріст 
людини. Іджі вибрався першим та чекав, поки з’явилася 
Олександра, а Даша, сміючись, піднялася в повітря та по 
ньому прилетіла до сестри та Іджі. Вони вибралися з 
парку та взяли таксі, щоб не блукати, бо вже був вечір. 
Таксі привезло їх на Газледен Роуд 25, де проживав 
Кестер Хогг. Його дім, один з цілою низки таких же 
викладених з каменю, знаходився на одній стороні вулиці, 
а навпроти ще зеленів густий та зарослий ліс, який так 
нагадував казкові хащі із переплетених між собою кущів та 
дерев. Сіра черепиця прикривала двох поверховий дім з 
мезоніном, який трубою водозливу з даху ділився на два 
господарі, а продовжив ділити білим парканом аж до 
вулиці. Перед домом на фут41 підіймався кам’яний паркан, 
а за ним стіною стояли підстрижені кущі. Через широкі 
вікна, які не прикривали фіранки, можна було вгледіти 
великий букет квітів біля вікна та двох людей, один з яких, 
мабуть, сер Кестер. 

На дзвінок відкрилися двері в яких з’явився високий 
та міцний рудий чолов’яга, який, після привітання, 
зізнався, що він таки Кестер Хогг та запросив їх в оселю. 
Вони пройшли в кімнату, де Кестер познайомив зі своєю 
дружиною Бейтріс. В кімнаті горів залізний комин над 
яким, зазвичай, стирчали роги північного оленя. Видно, 
господар розпалив його для гостей, бо сам був одягнений 
у грубий светр, як і його дружина. Вважаючи на те, що 
надворі було сім градусів тепла, то комин був доречним, 
хоча зазвичай шотландці в таку пору приміщення ще не 
обігрівають. 

Кестер спитав, як вони долетіли, а дівчата мимоволі 
засміялися. Кестер не зрозумів їх сміху та нагадав, що 
Тарас робив операцію на серці Бейтріс, завдяки якій вона 

                                                           
41  фут — міра довжини в Англії, дорівнює 30,48 сантиметрів  
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жива. По здивованих поглядах Олександри та Даші, 
Кестер усвідомив, що вони про це не знають та спитав 
ким їм приходиться Тарас. 

— Дядьком нашому татові, — пояснила Даша та 
розказала, що Тарас робить операції по всьому світу, а 
Кестер додав, що Тарас поступає благородно, як 
справжній шотландець, бо, навіть, не бере гроші. Кестер 
додав, що хотів їхати на фронт в Україну, воювати з 
Московією, але Тарас його намовив не робити цього та не 
покидати Бейтріс у післяопераційний час. 

Його дружина хотіла подавати вечерю, але дівчата 
відмовились та попросили тільки кави, щоб зігрітися. Вони 
сіли за дерев’яним столом на звичайні плетені стільці, а 
Кестер спитав, про що вони хочуть довідатися. 

— Ми хочемо знайти гнома Брауні, він нам дещо 
винен, — сказала правду Олександра, але її відповідь 
збентежила Кестера, бо він перепитав її. Переконавшись 
у тому, що йому не почулося, він спитав: 

— Ви вважаєте, що гном Брауні існує? 
— Ми в цьому впевнені, — відповіла Олександра, а 

Кестер здивувався гостям та вже хотів дзвонити Тарасу, 
щоб розпитати його про гостей на предмет їх здорового 
глузду. Олександра додала, щоб Кестер не сумнівався: 

— Ця справа, знайти гнома Брауні, допоможе 
зберегти наш та інші Всесвіти! 

Кестер зрозумів, що подзвонити треба обов’язково, 
а Іджі, побачивши його реакцію на слова Олександри, 
запевнив: — Звісно, їх зараз не існує, але вони, напевне, 
існували колись! 

Це «колись» врятувало репутацію Олександри, а 
Іджі продовжив: — Ми хотіли б знати, де, по легендах та 
міфах, мали б ховатися ці істоти, якби вони існували! 

Кестер, викладач школи теології, історії та 
філософії в Абердинському університеті, знав про це 
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професіонально, тому з захватом став розповідати, що 
шотландський домовик з розпатланим волоссям на голові 
та довгою бородою назвали Brownie42 якраз із-за кольору 
його темно-коричневої шевелюри. Цей худенький гном в 
один ярд43 ростом, зазвичай, мешкає в горах та лісах, де 
живе у норах чи невеликих печерах, але може уподобати 
якесь не дуже людне селище. Він має спокійний та добрий 
характер та, навіть, допомагає комусь по господарству, 
але прискіпливо вибирає таких людей, то ж господарі, 
якщо поважають його, повинні залишити йому трошки їжі, 
яку споживають самі. Брауні завжди знають міру і якщо 
щось візьмуть у людей, то обов’язково чимось віддячать. 
В селищі брауні з’являються тільки вночі та займаються 
всілякої домашньою роботою: прибирають в кімнатах, 
миють посуд, дбають про одяг, шиють те, що не встигла 
господиня, тчуть, готують їжу на сніданок, ремонтують 
упряж, вичісують коней та вишкрібають корів від бруду, 
ладнають людські знаряддя праці, щоб були справні, а ще 
стережуть курей від лисиць та куниць, а також від злодіїв. 
Вдень брауні намагаються триматися якомога далі від 
житла десь у лісі, де збирають гриби, ягоди чи жолуді, або 
в полі підбирають колоски, що упали. Вони живуть 
групами разом з жінками, але не мають поняття сім’ї, а 
маленьких брауні виховують разом. Якщо брауні 
образиться на когось, то може зробити якусь капость та 
може напасти, чи заманити в болото, або в якісь хащі. Для 
захисту потрібно закрити очі та помолитися. Брауні 
поважає релігію та християнські символи, тому відстане. 

Якщо господарям загрожує небезпека, брауні 
попереджає їх якимось способом. Зазвичай брауні не 
застосовують силу, але якщо не має іншого виходу, то 

                                                           
42  brown — коричневий (англійська).  
43  1 ярд —  3 фути = 91, 44 сантиметри. 
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можуть скористатися магією чи покличуть на допомогу 
ельфів та фей. Коли ж їм це не вдається, то вони просто 
зникають, бо стають невидимими. Користуються цим вони 
не часто, бо такі вправи скорочують вік брауні, або він 
може перетворитися у привід. 

— То де нам відшукати хоч одного брауні? — 
спитала Олександра, а Кестер серйозно відповів: — Ви не 
помилитесь, якщо станете шукати в одному з трьох тисяч 
замків Шотландії. В одному Абердинширі замків, що діють 
– понад п’ятдесят, а ще є руїни, в яких теж полюбляють 
знаходитися брауні. 

Така відповідь не порадувала Олександру, як і 
Дашу та Іджі. Якщо вони розділяться і кожний із них 
дослідить один замок в ніч, то знадобиться три роки. 
Звичайно, три роки, то дрібниця в порівнянні з вічністю, 
але хочеться якось швидше. І це ще не все, бо потрібний 
брауні може жити не в замку, а в якійсь садибі у фермера, 
або зовсім у лісі, десь у якійсь печері чи норі. 

— Ось вам карта Абердиншира, завтра вранці я 
відвезу вас у ближній замок Драм, — сказав Кестер Хогг, 
але Олександра заперечила: — Ні, ми справимося самі та 
не пропустимо цю ніч. 

Кестер став заперечувати, але Олександра 
подякувала за карту та твердо сказала: — Ні, ми почнемо 
сьогодні! 

— Я почну з півдня, — сказав Іджі, розглядаючи 
карту. 

— Тоді я пошукаю на півночі, — весело додала 
Даша. 

— Мені залишається серединка, — сказала 
Олександра та ткнула пальцем посередині карти 
Абердиншира.  

— Тобі попав замок Фрезер! — сказала Даша і 
поставила пальця на півночі Абердиншира. 
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— Замок Балліндаллох! — оголосив Іджі та теж 
вибрав крапку на карті та прочитав: — Замок Глеміс. 

— То полетіли! — сказала Олександра, а Кестер, 
одягнувся та додав: — Зараз я заведу автомобіль.  

— В цьому нема потреби, — сказала Олександра, 
— ми доберемося самі. 

Коли вони вийшли, Бейтрис сказала: — Дивні вони, 
українці, недарма у них кожен рік Майдан. 

Кестер Фогг не став сперечатися з дружиною, бо ці 
українці з розмальованими обличчями досить 
екстравагантні, чого не скажеш про лікаря Тараса, який, 
хоча не був схожий на шотландця, але втілював у собі 
англійського джентльмена.  

Тим часом Іджі, попрощавшись із сестрами, 
прямував на південь, тримаючись берега Північного моря, 
а коли долетів до гирла ріки Тей, то різко повернув на 
північний захід. Уже було темно, то доводилося 
орієнтуватися по світлу міста Форфар, яке залишалося 
справа попереду, та містечка Глеміс, біля якого 
знаходився замок. Від Глеміс до замку йшла пряма 
коротка дорога, обсаджена деревами, а ще у замку горіло 
світло, бо там жили люди. 

У цього замку була довга та знаменита історія, бо в 
ньому пройшло дитинство матері королеви Єлизавети II, 
Єлизавети Боуз-Лайон. Тут пройшло дитинство і 
Єлизавети II. Нині замком володіє троюрідний племінник 
королеви Єлизавети II, Саймон Патрік Боуз-Лайон, 19-й 
граф Стратмор та Кінгхорн. Іджі не думав порушувати 
спокій жителів цього замку, а збирався відвідати його 
інкогніто. Для цього він вибрав віддалену частину замку, 
яка на той час була закрита, бо там проводили екскурсії. 

Проникнути туди було справою однієї миті, а коли 
Іджі роздивився кімнату, то вмостився на високе крісло 
біля комина, щоб його ніхто не помітив, та став терпляче 
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чекати. Досить скоро, вслухаючись у гнітючу тишу та 
вдивляючись у темряву, уява Іджі навіяла страшні фігури 
в потворних тінях, що ховались у темноті, які, у дзвінкій 
тиші, створювали чиїсь ритмічні кроки, що дивним чином 
збігатися з ударами серця, то швидко тікаючи кудись, то 
тихо наближаючись, як поступ хижого звіра. Поступово тіні 
в непроглядній темряві, які нагадували якісь постаті, 
перетворилися у сутінки, бо очі стали бачити краще, хоча 
навкруги була суцільна сірість. Іджі не сподівався когось 
найти, але, щоб очистити свою совість, включив симптоми 
на відчуття інфрачервоного випромінювання, щоб 
побачити щось живе. Чи має потойбічний світ бути 
теплим, Іджі не знав, але гном обов’язково теплокровний, 
бо це всього лише розгалуження людської раси та не 
більше. Досить скоро настала ніч, бо відсвіти в вікнах 
погасли, а весь замок заснув. Сірість, яка окутала все 
навкруги тільки підтвердила думку Іджі, що мало хто у 
таку глуху осінню ніч буде шастати по цих місцях, у кутку, 
віддаленому від цивілізації та людської спільноти. Навіть, 
Іджі задрімав та схилив голову на груди. 

Раптом, він почув чийсь віддалений голос. 
Розмовляли двоє: чоловік та жінка.  
— Що за часи, коли приходиться сідати грати в 

карти разом зі слугою! — лаявся хтось, а жіночий голос 
його заспокоював: — Ти розігнав усіх сусідських духів, бо 
махлюєш! 

Двері відкрилися і вперед вийшов темношкірий 
слуга в короткій картатій шотландській спідниці, на шиї 
якого висіла обірвана петля, немов його тільки-но зняли з 
шибениці. Він стукнув по підлозі довгою ковінькою та 
оголосив: — Граф Глеміс та його дружина, Джанет, леді 
Глеміс! — після чого сів за стіл та взяв у руки стару, всю в 
пилюці, колоду карт. Граф, у спідниці такого ж кольору, як 
і в слуги, посунув до стола та сів на стілець з високою 
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спинкою, який, мабуть, призначався йому, а поряд, на 
такий же високий стілець сіла леді Глеміс: руда дама, 
шевелюра якої наче палала вогнем. В коридорі почувся 
шурхіт, неначе хтось човгав ногами по долівці. Видно, що 
ще якогось пана чекали, бо всі дивилися на відкриті двері.  

Спочатку Іджі нічого не помічав, але згодом 
побачив, що крізь шкіру графа просвічуються кістки 
черепа, начебто її натягнули на нього. Та і руки більше 
нагадували скелет, а все інше приховував старовинний 
костюм, неначе граф тільки-но позував для написання 
історичного портрета. А ще від графа тхнуло погребом, 
немов він весь покрився пліснявою. Коли Іджі придивився 
до леді Джанет, то теж побачив незвичне: палахкотіння її 
чуприни нагадувало звичайне полум’я, бо вогненні 
волосинки, догораючи, падали на долівку та спалахували 
на ній останнім вогником перед зникненням. 

— Син графа, Блайд! — сказав, не встаючи, 
темношкірий слуга та стукнув по долівці своєю ломакою. У 
двері посунулось щось громіздке, неначе якась колода, 
грубо обрубана сокирою. Іджі розгледів зарослу голову з 
двома великими баньками, які дивилися у різні сторони, 
ніс-п’ятак, наче у кабана, та широкий рот з якого 
виглядали страшні криві зуби. Товсті, як у слона, ноги 
були босі, а ще Іджі здалося, що на них не всі пальці, але 
не встиг розгледіти, бо страхітливий син графа, Блайд, 
опустився на залізний стілець, який, напевне, робили 
спеціально для нього. 

— Нам не вистачає ще одного, — сказав граф 
Глеміс та повернувся до Іджі: — Ти будеш грати? 

Це було так несподівано, що Іджі аж перелякався: 
до цього він думав, що його ніхто не бачить. 

— Я прийшов, щоб дізнатися про тутешніх гномів 
брауні, — пояснив Іджі. 
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— Я тобі розповім про гномів брауні, якщо ти 
зіграєш зі мною в карти та виграєш, — сказав граф та 
примружив свої червоні очі на Іджі. 

— Добре! — погодився Іджі, хоча не знав правил, та 
надіявся зрозуміти їх під час гри. Слуга став кидати 
кожному гравцю по карті та витягнув козир – жолудь44. 

— Я тебе уб’ю, — зраділа Джанет, яка глянула на 
свою карту, а потім на чоловіка, та затрусила вогняною 
головою, яка губила волосинки, що палали, прямо на 
паркет. 

— Мене давно вже вбили! — нагадав їй чоловік, 
покриваючи її виноградного вишняка королем з жолудем. 
У Блайда була кралька з серцем, а в Іджі – кралька з 
дзвіночками, то він теж програв. Грали доти, поки всі 
карти не опинилися у графа Глеміса. 

— Прийшла твоя пора теж стати духом, — сказав 
граф Гледіс та витягнув свого меча, щоб відрубати Іджі 
голову. Іджі відчув, як довгі та сильні руки сина графа 
опинилися у нього не плечах, а його гидкий скрипучий 
голос промовив: — Я придержу, щоб було зручніше 
рубати! 

Що дивно, Іджі не міг ворухнутися, тому щосили 
закричав, але було пізно – його відтята голова опинилася 
у його ж руках. Іджі якраз ладнав її на шию, коли, 
несподівано, в кімнаті з’явилася чорноока циганка, яка 
схилилася до Іджі та сказала:  

— Проклинаю тебе! Ти назавжди будеш виродком у 
звіриному вигляді! — сказавши це, вона сунула в руку Іджі 
дзеркало на ручці, а коли він туди глянув, то побачив своє 
обличчя, яке стрімко змінювалося та заростало шерстю. 

                                                           
44  карти:  жолудь — ♣ , серце — ♥, дзвінки — ♦, 
виноградне листя, вино — ♠; король, вишняк(дама), 
нижник(валет),кралька (десятка) 
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Уші стали довгими та теж зарослі шерстю, а руки 
перетворилися у страшні пазурі. Спина вигнулася у дугу, 
аж Іджі притисло до землі, а його довгий хвіст шмагав у 
різні сторони. «Я звір!» — похолодів Іджі, але вчинити 
нічого не міг, точно був розіп’ятий, чи його м’язи хтось 
паралізував. 

— Не тільки ж мені бути звіром! — задоволено 
промовив син графа, Блайд, який, як і раніше, тримав свої 
руки на плечах Іджі, що хотів вирватись з його рук та ... 
прокинувся.  

Був ранок.  
Сонце світило прямо в вікно. 
— Що ви тут робите? — питав камердинер графа, 

який тряс Іджі за плечі, бо готував кімнату для 
відвідувачів. Іджі несподівано знайшовся: — Я з 
учорашньої екскурсії, випадково заснув у кріслі. 

— Учора не було екскурсії, — нагадав камердинер 
та запропонував: — Дозвольте, я вас проведу. 

Коли вони вийшли з замку, біля нього їм зустрівся 
добродій з дамою, які мирно розмовляли. Іджі, чомусь, 
здалося, що він десь бачив обличчя цього добродія, тому 
чемно поздоровався. Добродій привітно кивнув йому 
головою, а коли вони відійшли до дороги, Іджі спитав у 
камердинера: — Хто це був? 

— Це граф Стратмор, — відповів той, а Іджі згадав, 
на кого він схожий – на лорда Глеміса зі сну. 

— Почекайте, вас відвезе машина, — сказав 
камердинер, але Іджі відхилив його пропозицію: — Мені 
хочеться пройтися пішки! 

— Тоді бувайте і доброго вам дня! — сказав 
камердинер та повернувся до замку. А Іджу пішов по 
дорозі в містечко Глеміс. 

«Ніякого Брауні тут немає!»— подумав Іджі, 
міркуючи: чи податися на північ, до Даші, чи відвідати 
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Олександру в замку Фрейзер. Ворон, який сидів на дереві, 
невдоволено спостерігав за Іджі, наче камердинер. 

*** 

До тями гном приходив важко – біль у нозі не 
стихала ні на мить, немов її відрізали до коліна. Коли він 
відкрив очі, то побачив, що лежить на долівці в тунелі, а 
на правій нозі стирчить щось велике. Коли Брауні 
придивився то з жахом зрозумів, що це величезний 
капкан. Це відкриття знову занурило свідомість гнома у 
темряву, із якої він виринув з відчуттям безвихідного 
стану. А все-таки, він якось зігнувся, щоб дотягнутися до 
цієї залізної конструкції з жахливими зубами, які майже 
відрубали ногу гному. Спроба відкрити цей капкан 
закінчилася страшним болем та втратою свідомості. 
Брауні з жахом подумав, що його навряд чи хто знайде у 
цьому тунелі, а оскільки померти він не може, бо вже живе 
кілька століть, то його чекають вічні муки, які описані в 
книжках людей і те місце називається Пекло. Коли він 
краще роздивився, то побачив, що капкан прикутий до 
кільця зі штирем, який вмурований у стіну. Надія 
вирватися із цього тунелю танула з кожною хвилиною, а 
про те, щоб знищити пацюків та подарувати цей замок 
принцесі, не варто і думати.  

Пацюки наче почули думки Брауні, бо один із щурів 
блиснув очима в тунелі та водив носом й принюхувався, 
нітрохи не ужахаючись гнома. Навпаки, Брауні зрозумів, 
що може стати жертвою пацюків, коли втратить 
свідомість, тому намацав рукою палаш та мазнув ним в 
повітрі, щоб налякати щура. Пацюк зовсім не злякався, бо 
палаш не діставав до того місця, де він знаходився, а 
Брауні з жахом побачив ще декілька пар блискучих очей 
та зрозумів, що з такою зграєю він не впорається. 

*** 
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Замок Балліндаллох розташований в області 
Морей у Шотландії. Поки летіла на північ, Даша пошукала 
в Інтернеті та знайшла: «Замок був споруджений в 
шістнадцятому столітті на річці Ейвон, що впадає в ріку 
Спей. На одній з кам’яних балок у спальні в замку 
викарбовано «1546», що має свідчити про його побудову у 
цьому році, або якусь пам’ятну дату для його господаря. 
Відомо, що у 1645 р,. після битви при Інверлосі, 
Балліндаллох був розграбований та спалений маркізом 
Монтроз, в результаті чого його довелося відбудовувати 
наново». Перечитавши коротеньку інформацію, Даша 
полетіла напрямки на схід, бо до Балліндаллоха з 
Абердина всього 60 миль. Риючись в Інтернеті та 
шукаючи нові згадки про замок Балліндаллох, вона за 
годину долетіла до місця з’єднання річок: Спея та Ейвон. 
Трошки вагалася, поки в темноті знайшла потрібний їй 
замок, бо поряд знаходилися руїни ще двох. На відміну від 
інших замків, він розташувався на рівнині, а не на ближній 
горі, де обороняти його було б набагато легше. 

Коли Даша підійшла до замка Балліндаллох, там 
уже погасли вогні. Можливо тому, що господарі рано 
лягають спати, бо рано встають по звичці хуторян та як 
заведено кругом, де природа поруч. Над входом висів 
величезний герб роду Макферсон-Грант на якому два 
бородачі притримували менший герб з двома парусними 
суднами, що кудись пливуть, та коронами, а в руках один 
тримав товсту палицю, а другий – щит. Під постатями 
гігантів тяглася стрічка, яку Даша прочитала з допомогою 
симпот: «Не чіпай кота без рукавичок». «Це, що, привіт від 
Туманного Кота?» — подумала Даша та зрозуміла, що в 
цьому замку обов’язково знайдеться цей гном Брауні. 

На табличці біля дверей Даша прочитала що для 
неї квиток для входу коштує шість фунтів. У Даші не було 
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двісті двадцять гривень, щоб їх розміняти на шість фунтів 
за вхід, але б вона з задоволенням зробила б британську 
купюру, якби її побачила. Виявилося, що замок працює 
тільки до п’яти вечора, то сподіватися, що хтось тебе 
впустить десь о восьмій вечора, Даша не надіялася. Вона 
пішла навкруги будівлі, розглядаючи темні вікна, а потім 
скористалася своєю здатністю проходити крізь стіни. 
Опинившись всередині стіни, Даша пішла вперед, але так 
сталося, що трохи заблукала, бо стіна замку виявилась 
занадто товстою, то відразу потрапила не в кімнату, а на 
кухню. Купка свіжо приготованих бутербродів для 
відвідувачів: з яйцем у майонезі, тунцем та яловичина із 
вершковим хроном та гірчицею, з копченим лососем, 
сиром з цибулею та гірочками з беконом стояла на столі, 
прикрита серветкою.  

Даша наклала на величезну тарілку гірку 
бутербродів, а зверху положила шматочки торта, 
виготовленого з ананасів, бананів, волоських горіхів і 
кориці та обклеєний смачною глазур'ю з вершкового сиру. 
Туди ж поклала морквяний торт, а ще паштет із копченої 
скумбрії та з тостами, а вже зверху, бо вже нема куди 
класти, хумус45 із червоного перцю у піті46. 

«Тепер чекати буде аж надто смачно!» — подумала 
Даша та стала шукати, куди їй податися, щоб було 
затишно та тепло у цей мокрий та холодний осінній день. 
Вона пройшла їдальню та вже вийшла з неї у коридор, 
коли раптово обернулася: Даші здалося, що за нею хтось 
стежить – коли вона глянула назад, щось зелене майнуло 
за великим столом. Даша кинула симпоти, але нікого не 

                                                           
45   хумус — начинка з гороху і, в даному випадку, 
червоного перцю. 
46  піта — круглий коржик з «кишенькою» всередині, куди 
кладуть начинку. 
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знайшла, то ж не стала цим перейматися, а піднялася на 
поверх вище мимо старовинних картин, які вивели до 
коридору на другому поверсі. Даша знайшла якийсь 
кабінет з комином, де хтось, наче спеціально, поклав 
купку соснових дров, які пахли лісом. Не довго думаючи, 
Даша поклала поліна в комин та запалила вогонь. 
Спочатку, поки поліна розгоралися, Даша трохи надиміла, 
поки не знайшла шибер, який відкривав димохід. Коли 
вогонь запалахкотів, Даша всілася у крісло та потяглася 
рукою до гори бутербродів, розглядаючи якусь статую із 
білого мармуру, яка висіла на громіздкому письмовому 
столі поряд з якимись старовинними фоліантами книг. 

— Ти все це будеш їсти одна? — спитав хтось і 
Даша мало не підскочила – вона вважала, що навкруги 
нікого нема.  

— Хто тут? — спитала вона, прикриваючи свою 
дімензіальну сіточку, щоб не попасти в халепу. 

— Я думаю, ти поділишся з господинею, — сказала 
леді, з’являючись із-за штори вікна. Її яскраво-зелена 
сукня аж занадто впадала в очі. Даша знала, що після 
смерті всі душі прямують до Творця, єднаючись з ним, але 
бувають деякі душі, що губляться та блукають в знайомих 
їм місцях, бо вважають, що їхня місія, ще не закінчилася. 
Як зрозуміла Даша, цю пані називали леді Грейн напевне 
тому, що бачили її в зеленому одязі.  

— Будьте ласкаві, пригощайтесь! — запропонувала 
Даша та, про всяк випадок, подумала, чи зброя може 
вразити привід. «Перевірю при нагоді!» — вирішила Даша, 
а леді Грейн без всілякої манірності запхала в рот 
бутерброд з тунцем та жувала. Видно, що цей процес 
проходив у неї не надто продуктивно, бо вона давилася та 
жмакала бутерброд без будь-якої шкоди для нього. Вона 
виплюнула його у комин і він зашкварчав на вогні, 
поширюючи запах смаженої риби. Видно, що леді Грейн 
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подобався цей запах, бо вона нанюхалася його та 
задоволено сказала: — Смачний, — та відразу 
звернулася до Даші: — За яким попитом в цих краях? 

— Шукаю гнома Брауні, — відповіла Даша, бо 
кращої нагоди дізнатися про гнома годі шукати. 

— В цьому замку ти навряд чи знайдеш гнома, бо 
вони не люблять таких, як я, — повідомила леді Грейн та 
запитала: — Навіщо він тобі? 

— Він мені щось винен, — ухилилася від прямої 
відповіді Даша. 

— Брауні щось може дати сам, але ніколи під 
примусом, — відповіла леді Грейн та затихла, бо двері 
рипнули та в кімнату просунулася голова джентльмена, в 
якому Даша впізнала молодого господаря Гая Эвана. 
Вона відразу стала невидимою, а Гай побачив леді Грейн 
біля бутербродів, що було дивно для Даші, бо, зазвичай, 
люди не бачать привидів. Він підійшов до тарілки взяв 
бутерброд з шинкою та сказав, пережовуючи: — Леді 
Грейн, вам бутерброди все одно без потреби, бо вони вам 
не по зубах, то навіщо ви взяли цілу тарілку, приготовану 
для гостей? 

Він, смакуючи бутерброд, з докором дивився на 
леді Грейн, яка, під його поглядом, почервоніла та 
відповіла: — Це не я, — а її погляд, який блукав по кімнаті 
у пошуках Даші, врешті решт знітився і вона опустила 
голову. 

— Більше так не робіть, — сказав Гай Эван та пішов 
з кімнати, забравши з собою тарілку, що скомпрометувала 
леді Грейн. Коли він з’явився в спальні, його дружина, 
Вікторія, теж взяла бутерброд та спитала: — Хто там 
шумів? 

— Леді Грейн, вкрала тарілку бутербродів та 
розмовляла сама з собою, — сказав Гай та додав: — Вона 
ж не може їсти, то навіщо переводити харчі. 
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Він потягнувся до наступного бутерброда, але його 
зупинила Вікторія: — Тобі теж не можна багато їсти! 

— Як і тобі, — додав Гай, хоча пухнаста дружина 
йому подобалась, яка є. 

В цей час леді Грейн, мабуть, від сорому, зникла з 
кімнати, а Даша залишилася сама. Вона подумала, що 
хоча гнома Брауні в цьому замку немає, це є добра 
новина: гномів не слід шукати там, де є привиди!  

Такий висновок додав їй гарного настрою, а комин 
так добре пригрівав, що вона вирішила подрімати, ані ж у 
люту мокру холоднечу кудись летіти. 
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Реплікація десята. Маріко 

Олександра летіла на захід, а щоб не гаяти час, 
з’єдналася з Інтернетом, щоб почитати останні новини з 
України. Відразу в очі впала замітку про 49-річного 
ветерана війни з Московією, Миколу Микитенка, який 
записався на зустріч з президентом, щоб пояснити 
згубність його політики щодо бійців, які захищають 
Україну від агресора, а розмовляти про мир з 
московітами все одно, що вмовляти вовка не їсти своїх 
жертв. Микитенка ніхто не захотів навіть вислухати. У ніч 
на 11 жовтня в знак протесту він підпалив себе на 
Майдані Незалежності та згодом помер у лікарні. 
Олександра перейшла на сторінку ветерана у Фейсбуці 
та з гіркотою прочитала:  

«Думаю, як буду горіти? Як Василь Стус?! Чи 
вистачить сил довести, що Україна понад усе? 
Дістало!!! Вийдіть всі, побратими, як 24 числа, 
візьміть зброю в руки, і захистіть нашу рідну Україну!!!. 
Підтримайте за всі мої гріхи!!! Слава Україні!!!»  

Вітер зірвав з очей сльозу, що викотилася, бо 
втрачати таких людей не в бою, а в тилу, то вже 
занадто, а недолугість нової влади викликала вічну 
дилему: «Стратити не можна помилувати». 

Олександра кинула погляд нижче та прочитала 
чиїсь слова:  

«Красивий, мужній та розумний українець 
Свою він кров давав, не жалкував, 
Краплину кожну за щасливу Україну 
Микола задля неї воював. 
Грудьми за побратимів став, як треба, 
Палав вогнем він наче Прометей, 
Бо з клоуном, що корчить Зевса з себе,  
Ганьби нам не уникнути й смертей. 
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Горять найкращі українці, наче свічки,  
Як Гірник, Микитенко так горів, 
Щоб люди одягали синьо-жовті стрічки 
Сокирою будити зайд без слів. 
Він бідкався у ніч, а чи його почують? 
Немає ж в карла клепок в голові,  
Думки народу там давно вже не ночують, 
Хай закарбує все, хоч на крові». 
Рій суперечливих думок в голові хотів радикально 

та відразу розв'язати всі проблеми, але Олександра 
розуміла, що такі речі швидко не робляться. Щоб 
відмахнутися від невеселих думок, Олександра 
покинула Інтернет та підставила своє обличчя під 
холодний та вологий потік повітря, який охолоджував 
тіло та не душу. Досить скоро обличчя замерзло, а 
холод забрався під одяг, який годився хіба що на літо. 
Замок з’явився якось несподівано серед полів і 
Олександра приземлилася на головну вежу, з якої 
колись спостерігали за околицею замку, щоб ворог не 
пробрався непомітно. За стінами замку нікого не було, 
окрім, напевне, сторожа, чи двірника, який на площі 
перед входом підмітав листя, що нанесло вітром. 

— Вже закрито, — сказав сторож, коли 
Олександра, досить несподівано для нього, з’явилася 
перед ним. 

— Чи є у вашому замку привиди, або гноми, — 
чемно поцікавилася Олександра у сторожа, який 
сердито відповів: — Крім величезних хитрих пацюків, 
яких і капкан не бере, у нас нічого немає. 

«Розговорити не вдасться!» — подумала 
Олександра та забралася йому в голову, але, крім думок 
про дурну відвідувачку, нічого цікавого не знайшла. Як 
вона знала, замок Фрейзер розташований біля селища 
Кемней в області Абердиншир в Шотландії. Він відомий 
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ще з п’ятнадцятого віку, коли тут стояла квадратна вежа, 
з двома меншими квадратними вежами по діагоналі. 
Потім до неї прибудували круглу вежу, а далі ще два 
крила з будівель на які прикріпили, як гнізда, цілу 
дюжину круглих веж. Сірий камінь, з якого робили замок, 
навіював думки про вічність та довгу історію, як замку, 
так і людей, які тут жили. Потаємні сходові колодязі, 
люки та отвори в стінах, потаємні кімнати дозволяли 
підслуховувати гостей, обманювали та стежили за ними. 
Завдяки потаємному вічку лорд Фрейзер знав секрети 
гостей та що вони говорили про нього. 

У замку, що перебуває у власності Національного 
фонду у справах Шотландії, мається велика колекція 
древніх картин та меблів, є вишуканий сад. Цікава 
старовинна бібліотека у якій є рідкісні томи ірландського 
епосу. Олександра знала, що в замку Фрейзер, часто 
з'являється привид шотландської принцеси, яку 
підступно вбили в Зеленому залі замку. Її поява, як 
правило, супроводжується фортепіанною музикою, яка 
невідомо звідки доноситься. А ще є чорна леді Марія-
Августа-Габріела, якій навели пристріт чи прокляття, то 
вона вмерла у цьому замку. 

Олександра побачила, що сторож стоїть перед 
нею, а вона, задумавшись, втупилася в одну точку та 
завмерла перед ним на місці. «Мабуть, за навіжену мене 
має!» — подумала Олександра та сказала: — Я піду! 

Сторож нічого не відповів, бо, напевне, вважав, 
що вона зупинилася в Фармохайні, готелі, що стояв 
недалеко від замку, а Олександра, як тільки він 
відвернувся, стала невидимою та пішла біля стін замка, 
пославши свої симпоти всередину. Досить скоро вона 
виявила, що крім сторожа в замку нікого немає, а гномів, 
можливо, ніколи й не було. Що стосується привидів, то 
вони могли бути, але, мабуть, змирилися з собою та 
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приєдналися до Творця. «Що ж, піду в бібліотеку та там 
почекаю», — подумала Олександра, бо гортати старі 
фоліанти, то як притулитися до живої історії. Вона 
пройшла через стіну і вже хотіла йти до парадних сходів, 
як почула крик. Щоб розібратися, звідки йшов крик, вона 
кинула симпоти у всі сторони, але знову нікого не 
знайшла. «Що ж це твориться!» — обурилася 
Олександра та стала сканувати замок від верху до низу, 
але знову нікого не знайшла.  

«Дурепа! Підвал!» — догадалася вона та спустила 
симпоти нижче землі. Знайдене здивувало Олександру, 
бо симпоти показали якогось хлопчика, який шалено 
відбивався шаблюкою від цілої зграї пацюків. Вона 
прямо через стіни понеслася у підземелля та встигла 
вчасно, бо кілька пацюків уже вгризлися в спину дитини, 
а один добирався до шиї, щоб перекусити. 

Олександра не стала гаяти часу та розклала на 
атоми всіх пацюків, та пройшлася по всіх дірках, 
знищуючи непроханих гостей. Хлопчик, здивований 
несподіваним порятунком, мав Олександру за якусь 
богиню та закляк на місці.  

— Ти можеш йти, тобі нічого не загрожує! — 
сказала Олександра, але хлопчик залишався на місці, 
наче не чув. 

— Я не можу, — відповів він і Олександра тільки 
зараз побачила, що його опухла нога стирчить у капкані. 
Олександра і капкан перетворила на атоми, які опали 
вниз коричневим пилом, бо відразу окислились в 
повітря. Вона перенесла його в бібліотеку, а те, як вони 
проходили через стіни, переконало малого, що 
Олександра дійсно богиня. В бібліотеці малий відчув 
себе наче у казці, хоча його розпухла нога обіцяла 
гангрену та ампутацію ноги. Олександра нахилилася та 
приклала руки до його ноги, перебираючи тіло по 
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клітинках, а через те, що операція продовжувалася 
довго, то малий заснув, напевно, через перезбудження. 
Олександра не заперечувала, бо малий спав та не 
заважав, а через пару годин, коли нога вже трохи спала, 
зайнялася укусами, щоб малий не загинув від правця47. 

Коли вона закінчила лікування та роздивилася 
малого, то здивовано констатувала, що у нього є борідка 
і він не хлопчик, а гном, який під її пильним поглядом 
прокинувся та сказав: — Дякую, ви врятували мені 
життя! 

— Що ти робив у тому підвалі? — спитала 
Олександра, присівши поряд на дивані, а гном 
проникнув довірою до богині та все їй розповів: про 
прекрасну принцесу та про бій з пацюками. 

— Та ти закохався у цю принцесу! — весело 
засміялася Олександра, а гном почервонів та знову їй 
признався: — Так 

Вони трохи помовчали, а потім гном спитав: — А 
що ви робили у цьому замку? — надіючись на те, що 
якимось чином віддячить цій богині за її доброту. 

— Шукала гнома Брауні, — відповіла Олександра 
та спитала: — Ти його не знаєш? 

— А навіщо він тобі? — замість відповіді спитав 
гном, а Олександра відповіла: — Він має частку того, що 
йому не належить. 

— Те, що він має, належить тобі? — спитав гном. 
— Ні, але воно потрібно мені, щоб врятувати наш 

Всесвіт, — сказала Олександра. 
— Коли ти збираєшся рятувати Всесвіт? — спитав 

гном. 

                                                           
47  правець —  захворювання спорами бактерій 
Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті 
тварин.  
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— Коли зберу всі частки разом, — відповіла 
Олександра.й 

— Коли ти збереш інші частки, зайди сюди, 
знайдеш останню, — сказав гном та додав: — Колись, 
20 років назад, в цих краях бував юнак, дуже схожий на 
тебе. Він теж цікавився тим, чим і ти. 

Олександра, яка давно догадалася, що гном, це 
Брауні, посміхнулася та сказала: — Мені пора! Бажаю 
вам з принцесою великого кохання! 

Вона сфоткалась з гномом, обійнявши його за 
плечі, а потім зникла, як і з’явилася, а Брауні оговтався 
та пошкутильгав до ближнього лісу, де ховалася його 
принцеса та її подруга, леді Марія. В цей час 
Олександра летіла в сторону Абердина, бо зникла 
потреба перебувати в Шотландії. Вставало сонце, яке 
світило прямо в очі, а Олександра закривала їх та гріла 
своє обличчя у теплих променях світила. Вона думала 
про те, що добром можна зробити більше, аніж злом, а 
та концепція Туманного Кота, що для Творця Добра і 
Зла не існує – це фікція, яку він придумав сам, 
опираючись на менталітет кота, хоча, можливо, сам у 
неї не вірив.  

На півдорозі до Абердина, вона схаменулася, що 
не повідомила інших про повернення, тому відправила 
всім СМС телефоном: «Повертаємося в Абердин». 
Мабуть, вона натиснула якусь не ту клавішу на 
телефоні, бо СМС відправилася не тільки Даші та Іджі, а 
всім друзям та рідним. 

*** 

Туман з чорної матерії та енергії довгим язиком 
лизнув орбіту Землі якраз в той час, коли вона 
знаходилася у цьому районі, тому не дивно, що реальне 
життя на планеті стало більш схоже на марення, а сни, 
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які бачили люди, стали дуже схожі на дійсність. Маріко, 
спостерігаючи це космічне явище, мабуть, ковтнула того 
чорного, бо відразу по тому побачила один з таких снів 
перед самим ранком. Снилося, що вона спостерігає за 
Олександрою, яка, десь на півночі Англії, зустрілася з 
якимсь гномом у якомусь замку. Гнома покусали пацюки, 
то Олександра його лікувала, а потім з ним розмовляла 
про принцесу, після чого покинула гнома та полетіла 
десь на схід. Зовсім несподівано, Олександра 
запримітила невидиму Маріко та спитала у неї: — Що ти 
тут робиш? Знов щось сталося в Україні? 

Маріко не відчувала, що вона керує своїм тілом, 
бо її рука витягла звідкілясь якогось стилета та 
встромила його в груди Олександрі, яка, 
перевертаючись, як нежива, полетіла вниз, а Маріко на 
шаленій швидкості понеслася додому, а потім через 
вікно спальні влетіла всередину та пурхнула під ковдру. 

Прокинулася – аж голова боліла! 
Захотіла встати, щоб умитися, то скинула з себе 

ковдру та жахнулася – вона вся була чорна! Згодом 
Маріко зрозуміла, що то згоріла її нічна сорочка, від якої 
залишилися лише чорні підгорілі латки. Страшна 
догадка лізла у мізки, але Маріко не хотіла її сприймати: 
сорочка згоріла від швидкого польоту, а вона – вбивця, 
бо стилетом проткнула Олександру. Маріко гарячково 
себе обмацала, але не знайшла того злощасного 
стилета, бо йому немає де ховатися – підгоріла сорочка 
без кишень. 

У двері постукали! 
Перелякана Маріко вскочила в ліжко, 

прикриваючи чорноту ковдрою, та поквапно відповіла:  
— Заходьте! 
В кімнату сунула носа Фате та спитала: 
— Що в тебе горіло? 
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— Свічку палила! — знайшлася Маріко, а Фате 
підозріло повела оком по кімнаті, нічого не сказала та 
щезла за дверима. «Нема з ким і порадитися!» — 
подумала Маріко, бо Тарас в Одесі, а з Маргіною, у світі 
останніх подій, вона не хотіла бути відвертою. 
Схаменувшись, вона здерла з себе чорні латки, зібрала 
в купу білизну з ліжка і все це разом, одягнувши піжаму, 
вона викинула у контейнер для сміття. 

Після цього прийняла ванну, змінила білизну, а 
тільки тоді згадала, що не зробила головного: не 
подзвонила до Олександри. Маріко набрала номер та 
довго чекала, але абонент не відповідав. Тоді вона 
набрала Дашу та спитала: — Де Олександра?  

— Самі шукаємо! — відповіла Даша та 
заклопотано спитала: — А що трапилося? 

— Напевне, якась біда, бо мені приснилося, що її 
вбили, — сказала Маріко. 

— Хто? — спитала Даша і Маріко автоматично 
відповіла: — Я! 

— Ти ж в Києві? — трохи з недовірою спитала 
Даша, а Маріко підтвердила: — Так! 

— Дай трубку мамі, — попросила Даша і Маріко 
віддала трубку Фате, яка стояла поряд та слухала їх 
розмову. Вони трохи поговорили, а Маріко, під 
пронизливим поглядом Фате, пішла на кухню, готувати 
сніданок. 

— Гарно виспалася! — сказала Маргіна, а коли 
глянула на дочку, то заклопотано спитала: — Що 
трапилося? 

Маріко, яка аж занадто завзято рубала огірки та 
помідори, повернулася до Маргіни та все випалила, бо її 
грузинська відкрита душа не могла тримати таємниці, та 
ще й такої. Маргіна вислухала її та спитала: — А де твоя 
пропалена нічна сорочка? 
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— Викинула на смітник! — відповіла Маріко. 
— Даремно, її треба було дослідити, — сказала 

Маргіна, а Маріко відповіла: — Пізно, я чула, як гуркотів 
сміттєвоз! 

Тільки зараз вони побачили Фате, яка задоволено 
слухала Маріко та додала: — Ти впевнена, що убила її 
на смерть? 

— Я попала їй прямо в серце! — розпачливо 
сказала Маріко, а Фате підійшла та пригорнула її: — Не 
переймайся! Всі бідкаються, коли перший раз убивають!! 

— Я не перший раз убиваю! — нагадала Маріко, 
бо таки багато московітів пустила на той світ.  

— Тим паче! — заспокоювала Фате та задоволено 
додала: — Якби не ти, то я сама б її убила, а потім і її 
сучку-маму. 

Маріко так не вважала, бо Олександра, то рідна 
донька Васі та її племінниця. Її погляд упав на Васю, 
який з’явився у дверях кухні, спросоння почухав свою 
голову та спитав: — Що у вас тут смачним пахне? І кого 
ви тут вбили? 

— Олександру! — в розпачі сказала Маріко. 
— Хто? — потемнів Вася та окинув всіх жагучим 

поглядом. 
— Я! — відповіла Маріко та опустила очі додолу. 
— Я тебе вб’ю! — грізно сказав Вася, але Фате 

прикрила Маріко собою та витягла з піхов свого меча, 
якого виставила вперед: — Тільки через мій труп! 

— Заспокойтеся! Її вже знайшов Іджі разом з 
Дашею та уже оживляють, — сказала Маргіна, бо її 
симпоти знаходилися біля Олександри й вона 
спостерігала за тим, що там твориться: — Повинна 
сказати, що вони багато чому научилися, бо оживляють 
Олександру досить професіонально. 
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— Вона, що, жива? — незадоволено спитала 
Фате, а Вася так на неї глянув, наче холодом повіяло, та 
ще сказав: — Якщо ти не сприймаєш мою дочку, то нам 
з тобою разом не бути! 

Фате сердито відвернула свою розмальовану 
мордочку, та фиркнула, як ображена кішка, але 
замовкла, бо втрачати Васю аж ніяк не хотіла. 

— Що дивно, коло них знаходиться Морті, — 
сказала Маргіна, а Фате фиркнула: — Що тут дивного, 
вона з дитинства із Дашею, наче то її дитина, — 
закінчила Фате та зрозуміла, що бовкнула щось зайве. 

— Я вам всім скажу, дайте дітям спокій, хай вони 
самі живуть своїм життям, — сказала Маргіна, хоча їй 
самій кортіло полетіти до них та взяти участь у пошуку 
отих гномів, яких Туманний Кіт, напевне, сам і зліпив, 
щоб зробити для його нових улюбленців чарівну казку.  

В цей час Олександра лежала на поляні біля 
шматка лісу поблизу річки Littlemill Burn, а коло неї 
вовтузилася Даша разом з Іджі. Тому, що їм уже не 
вперше лікувати поранення, то Даша впевнено 
встромила руку у груди Олександри та закрила 
пальцями рану на серці, а уже Іджі намагався заклеїти 
рану. Даша відчувала під рукою, як слабенько б’ється 
серце сестри, та сприймала її біль, як свою, хоча, 
сказати по правді, Олександра в цей час нічого не 
відчувала, бо була без свідомості. Іджі якось заклеїв 
рану, а вже тоді подбали про рану в грудях. Гірше за все 
те, що можуть бути ще якісь внутрішні поранення, бо 
Олександра гепнулася об землю з такої висоти. 
Можливо, що її врятувала копиця сіна, на яку вона 
впала, а вже потім завалилася на траву.  

— Понесли її в Абердин, — сказав Іджі, а Даша 
заперечила: — Щоб не зашкодити, хай трошки 
відновиться її організм, а вже тоді понесемо в дім 
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Кестера Хогга в Абердині. А зараз можна занести на ту 
ферму біля лісу, — показала вона в сторону оселі, що 
виднілася неподалік. 

— Хто з нею таке зробив? — спитала Морті, яка 
перелякала Іджі, а Даша витягла свого меча та хотіла 
відрубати їй голову, бо бабуся підкралася несподівано. 

— Ми не знаємо, — сердито відповіла Даша та 
спитала: — А ти звідки взялася? 

Морті зам’ялася, бо вона змилася з Дніпра майже 
відразу, як дівчата полетіли в Шотландію. Даша раптом 
прозріла та спитала: — Ти за нами слідкувала?  

— Так, — призналася Морті, а Даша знову 
спитала: — Як ти це робила, бо я тебе не відчувала? 

— Мене Маргіна навчила, — сказала Морті, а 
Даша, як суддя в суді, безапеляційно наказала: — 
Показуй! 

— Мене Маргіна вб’є, якщо я видам її спосіб, — 
бідкалася Морті. 

— Так вона теж за нами слідкує? — чогось 
радісно вигукнула Даша. 

— Так, — відповіла Морті, бо не вміла брехати, 
але її врятувало те, що Олександра відкрила очі та 
кволо сказала Даші: — Не чіпай бабусю Мотю, я сама 
тобі покажу, як вони це роблять. 

— Жива! Я так рада, бо як побачила тебе на 
землі, то мало сама собі смерть не заподіяла, — 
сказала Даша та обняла Олександру, яка її заспокоїла: 
— Навіть, якби я вмерла, моя дімензіальна сіточка мене 
б відновила, бо я записала в неї не тільки пам’ять, а і 
структуру свого тіла. Так сіточка працює швидше. Давай 
і твою так запишемо. 

Всі стали порпатися у своїх дімензіальних 
сіточках, а Олександра, навіть, переписала сіточку 
бабусі, яка хіхікала, поки внучка це робила. 
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— Ти чого регочеш? — не зрозуміла Олександра. 
— Ти мене лоскочеш, — відповіла Морті. 
— Так хто тебе вбив? — спитала Даша, коли вони 

закінчили, і Олександра відповіла: — Тітка Маріко! 
Всі остовпіли, бо це була якась нісенітниця – 

уявити Маріко вбивцею ніхто з присутніх не міг. 
— Бабуся, ти ж за нами спостерігала, хто був 

убивцею? — згадала Даша, а Морті розгублено 
відповіла: — Я не знаю, бо слідкувала тільки за вами, де 
ви є. 

— І яка нам користь від твого слідкування? — 
прагматично спитала Даша та додала: — Хіба що легше 
знайти наші трупи. 

— Ми можемо злітати в Київ та почути все від 
Маріко, — запропонував Іджі, але Олександра 
відмовилася: — Я думаю, що це зроблено спеціально, 
щоб зупинити пошуки скрижалі. Тому не будемо 
зволікати та знайдемо наступного гнома. 

— Ми ще не знайшли Брауні, — нагадала Даша, 
але Олександра заспокоїла: — Брауні в замку Фрейзер і 
коли ми знайдемо інші шматочки скрижалі, то він 
залюбки віддасть свій. 

Вони поділилися своїми враженнями від пошуків, 
а тоді Олександра сказала: — Залетимо в Абинар та 
подякуємо Кестера Хогга за співпрацю, а тоді – в Париж, 
шукати Лютіна. 

Коли вони завітали додому до Кестере Хогга, то 
він здивувався, що вони так швидко покидають 
Шотландію, а ще його дивувала Морті з косою, яка 
тільки мовчала та слухала. Звістка про те, що вони 
знайшли гнома, якого шукали, його ще більше 
здивувала, бо хто в час Інтернету вірить в існування 
міфічних персонажів. Олександра витягла телефон та 
тицьнула йому на селфі, де на фото вона обіймала 
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гнома, який перелякано дивився в телефон, бо ці новітні 
штучки можуть забрати у гнома душу. Коли Олександра 
подякувала за допомогу та зібралася летіти в Париж, 
Кестер запрошував хоча б пообідати, а коли побачив, 
що запрошення не діють, спинив її та сунув у руку пакет 

— Це кілт48 для Тараса, — сказав Кестнер Хогг та 
урочисто додав: — тепер Тарас належить до нашого 
клану, тому ми завжди раді йому у нашому домі.  

Хоча Олександрі не дуже хотілося тягати з собою 
спідницю для дядька Тараса, але, на її подив, 
втрутилася Морті, яка сказала: — Я передам, — та 
додала: — Тепер ви належите і до нашого клану, то ви 
під нашою охороною. 

Коли вони вже збиралися злетіти із гостинного 
двору Кестнера, він не втримався та спитав у Морті:  

— Коса, це ваш талісман? 
— Ні, — чесно призналася Морті, — я нею стинаю 

голови ворогів.  
Коли вони злетіли в повітря та помахали Хоггу та 

його дружині Бейтріс рукою, він, від подиву, так і стояв з 
відкритим ротом, бо до цього сприймав слова дівчат 
«полетимо», як те, що вони полетять на літаку, але аж 
ніяк, як птиці. Бейтріс теж підтримала незвичність 
ситуації, бо сказала: — Дивні вони – українці. 

— Зате такі ж вірні, як і ми – чула, що сказала 
Морті з косою – «ви під нашою охороною», — Кестнер 

                                                           
48  кілт — предмет національного шотландського 
чоловічого одягу у вигляді спідниці, традиційний одяг 
шотландських горян. Зазвичай, це шматок зібраної складками 
тканини, обернений навколо талії та закріплений за 
допомогою пряжок та ремінців; традиційно кілт носиться 
разом зі спеціальною сумочкою для грошей та інших дрібних 
речей, що називається спорран.  
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помовчав та додав: — Я таки поїду захищати їх від 
московітів. 

Бейтріс не стала сперечатися з чоловіком, бо 
була розумна: скажи вона хоч слово супротив – то 
Кестнер цього ж дня і поїде, а так, то може забуде. 

*** 

Ніч якраз та пора, коли сумлінний власник 
обходить свої володіння, бо, якщо сам не перевірив, то 
отримаєш хибну інформацію та приймеш неправильне 
рішення. Король Лютін покладався тільки на свої очі, а 
не так, як інші європейські правителі, які вірять своєму 
брехливому оточенню, а потім мають купу сорому за 
свої дурні вказівки. Поруч з королем шкутильгав 
добродій, весь оповитий ароматичними бинтами, які за 
тисячоліття втратили приємний запах та колір, бо 
нагадували собою старі ганчірки. На голові добродія 
збереглися залишки немеса, царського головного убору 
в Стародавньому Єгипті, одного із символів влади 
єгипетського фараона, а замість обличчя проглядався 
вибілений череп. Король Лютін поправив модні скельця 
окулярів на своєму кирпатому носі та запитав у високого 
співбесідника, замотаного бинтами:  

— Що ще Бельфегор49? 
— Ваша Величність, мадам Помпадур казиться, 

що її не допускають до Вашого тіла, — доповів 
Бельфегор, а король Лютін розсердився та категорично 
наказав: — Якщо ця трухлява дівка буде лізти до мене в 
фаворитки, то посадіть її в Бастілію! 

— Дозвольте нагадати Вам, сір, що Бастілію 
зруйнували у 1789 році, — вклонився Бельфегор. 

                                                           
49  Бельфегор — демон ледащих, що спокушає людей, 
пропонуючи їм хитромудрі винаходи, ховається в мумії, що 
знаходиться в Луврі.  
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— Тоді пригрози їй гільйотиною, бо поведінка цієї 
дами компрометує мене перед народом Франції, — 
хмурився король Лютін. 

 
— Що ще, любий Бельфегор? 
— Маю надію на Ваш захист, сір, — схилився 

Бельфегор, затремтів та пояснив: — Мені шле СМС-ки 
Пітер Бінсфельд50. Хоче, щоб я признався в лінощах та 
погрожує спалити мене на вогнищі. 

— Не бійся, мій Бельфегор, — заспокоїв король 
Лютін, — ти знаходишся під юрисдикцією французького 
короля, а боші 51  не будуть нам вказувати, що нам 
робити на нашій землі. 

                                                           
50  Пітер Бінсфельд — єпископом в Трірі, організатор 
судових процесів над відьмами у 16 віці. 
51   боші — лайлива назва німців у Франції. 
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— Дякую, мій король, — зігнувся у дугу Бельфегор 
та додав: — Маю до Вас пропозицію – проєкт нової 
гільйотини, що стинає голови лазером. 

— Ах, залиш це, Бельфегор, нехай цим 
займаються люди, — відмахнувся король Лютін та 
додав: — У нас не так багато духів, щоб стинати їм 
голови. 

— Ваша Величність, мало не забув! — забідкався 
Бельфегор та стукнув рукою по пустому черепу: — Вам 
дзвонив Ваш друг з Шотландії, казав, що скоро до Вас 
з’являться гості, то не слід їх боятися!  

— Це ми самі розберемося, боятися Нам, чи ні! — 
сказав король Лютін та додав: — Брауні хоч і гордий та 
трохи наївний, тому підсиль охорону, щоб ні одна муха в 
Лувр не залетіла без мого відома. 

Вони минули темний двір та рушили в сторону 
грецького залу в який попали прямо через стіну, що для 
Бельфегора дрібниця, а для короля Лютіна – трохи 
неприємна операція, бо в дуже товстій стіні можна 
залишитися назавжди. 

*** 

«Синю гілку метро, що йшла від Героїв Дніпра до 
Майдана Незалежності належала «московітам», 
прихильникам Московії в українській столиці. Ця ж синя 
гілка метро, яка йшла від площі Льва Толстого до 
станції «Теремки» займали «мертвячуки», прихильники 
колишньої партії «Зона» «и примкнувшего к ним 
Шепилова» і Мертвячука, що до них приєднався. 
Червону гілка метро від Академгородка до станції 
«Театральної» займали «порохи», ті, що співчували 
партії «ЄС»52. Та ж червона гілка метро від станції 
«Хрещатик» до «Лісової» належала «юлькам», членам 
                                                           
52  ЕС — євангелічний союз. 
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партії «Матьківщина». Зелену гілку метро від станції 
«Сирець» до «Золотих воріт» займали партійці 
«ЗЕ» 53 , здебільшого громадяни України з запасним 
паспортом країни на березі Червоного моря54 , а від 
станції «Палац Спорту» до «Червоного Хутора метро 
захопили ті ж самі партійці «ЗЕ» різного не елітного 
штибу з вавкою в голові. 

Жителі міста Києва в метро не їздили, а 
здебільшого, тролейбусами та автобусами. Всіх 
прихильників різних партій піймали та загнали в 
метро, а виходи та входи в підземелля замурували 
бетоном. В трикутнику: «Хрещатик», «Театральна», 
«Льва Толстого» колії в метро давно розібрали та 
якимось дивним чином, попри закриті входи та виходи, 
здали в металолом. В цій серединці відбувалися бої між 
протиборчими таборами, які вступали в нетривкі 
коаліції, щоб набити морду якомусь супернику та 
потім з ним помиритися й бити разом іншу ненависну 
пику.  

— В живих має залишитися тільки один! — казав 
останній невибраний мер Києва Володимир Ключко. 
Жителі міста за цей його подвиг Геракла (почистив 
авгієві конюшні Києва та зігнав весь гній у метро) 
оголосили його вільно невибраним мером міста.  

Зелененько, як і всі лідери своїх партій, теж 
попав у підземелля та, як і всі, страждав від нестачі 
їжі, води та видовищ. Через те, що бійок Володимир 
Потапович сторонився та не міг з’їсти свого ворога, 
то Юля Мендельсон носила йому в спідниці хробаків, 
яких Зелененько вважав за делікатес та з’їдав за 
секунду, а потім кровожерливо дивився на трохи 

                                                           
53  ЗЕ — зелені єретики. 
54  примітка автора — не подумайте, що араби.  
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схудлу Юлину фігуру. Казали, що найсмачніші вороги із 
«юльок», а «мертвячуків» краще й не пробувати, бо 
отруїшся. 

— Я хочу якусь «юльку», — в голодному мареві 
попросив Зелененько та смачно облизнувся, а Юля 
Мендельсон зрозуміла зовсім інше та стала 
роздягатися. 

— Я хочу смачну «юльку», — перервав її негліже 
Володимир Потапович, а Юля зрозуміла, що вона не 
смакує Зелененько, який, тікаючи від неї, прокинувся». 

— Кого ти хочеш? — спитала Лена, яка як Феміда, 
сиділа на ньому піднявши руки. Правда, з відкритими 
очима, які втупилися у Володимира Потаповича, наче 
хотіли пропалити на його обличчі дві дірки. 

— Смачну Юлю! — машинально сказав 
Володимир Потапович, бо ще не зовсім прокинувся.  

— Негайно звільни свого прессекретаря Юлю, — 
сказала Лена, а щедро відважений ляпас збадьорив 
Зелененько, як крижана вода, та підказав йому 
виправдання: — Я мав на увазі зовсім іншу Юлю! 

Другий ляпас, такий же щедрий, нагадав 
Володимиру Потаповичу, що йому краще мовчати, бо у 
Лени дуже важка рука. Вова, навіть не поснідавши, хутко 
зібрався та сів на велосипед, що стояв на закритій 
платформі, яка повезла його на роботу, а він тим часом 
крутив педалі тренажера та хмуро дивився на екран 
телевізора, де показували останню серію кіно «Слуга 
приємного народу». На екрані якась європейська мадам 
казала: «Пан президент – ви людина залізної волі!» 
«Звідки вона знає?» — задоволено подумав Зелененько 
та відразу з неохотою згадав, що сам, власною рукою, 
вписав ці слова в готовий сценарій. Коли він приїхав у 
офіс та заходив у свій кабінет, його зустріла Юля 
Мендельсон, від якої він мимоволі відсахнувся, 
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підіймаючи вгору руки. Попри це, Юля не відставала та 
схвильовано доповіла:  

— Конституційний суд збунтувався! У нас 
конституційна криза! 

«Що ще придумали ці хабарники та казнокради?» 
— знесилено подумав Володимир Потапович, маючи на 
увазі й «порохів», і «мертвячуків», і «юльок», і «синяків» 
та і своїх, «зелених», бо й між ними ворогів, 
«коломийок», хоч греблю гати. Володимир Потапович 
зрозумів, що в метро зі сну, хоч і голодно, але набагато 
краще та чесніше – там свого ворога можеш з’їсти, а ні, 
то сховатися та нічого не бачити. Щоб відстрочити 
болюче розв'язання проблем, Вова включив телефон та 
заглянув у Фейсбук. Тицьнув пальцем на якусь пісню про 
чорнобриву та почув:  

«Бувай ми здорова, моя чорноброва 
 Вова купує квиток до Ростова 
 Вчора ще була у нас священна корова 
 А нині Вова пензлює до Ростова»55.  
«Це повний капець, як працювати в таких умовах! 

Може, дійсно, в Ростов, хоча кому я там потрібний!» — 
розпачливо подумав Володимир Потапович та підняв очі 
на Юлю, яка стояла перед ним та мовчала. 

— Пиши! Звільнити Конституційний суд до 
чортової матері! — рішуче продиктував Володимир 
Потапович. Через хвилину повернулася Юля з 
надрукованим законом для подання у Верховну Раду. 
Президент ошелешено прочитав: «Звільнити 
Конституційний суд до чортової матері!» 

— Що ти написала? — скипів Зелененько та 
подумав: «Лена вірно каже! Треба, таки, Юлю звільнити 

                                                           
55  Пісня Рок-гурту «Жадан і Собаки», фронтменом якої є 
поет Сергій Жадан. 
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та взяти замість неї якогось бородатого дядька!» Юля 
хотіла переписати, але розгніваний президент сказав: 
«Я сам!» — та став строчити на листку проєкт закону. 
Коли написав, то сунув його Юлі та спитав: 

— Що ще? 
— Чекає на зустріч Тимофій Єрмак з Сибіру! — 

відповіла Юля 
— З якого Сибіру? — не зрозумів президент, а 

Юля виправдалася: — Я пожартувала, щоб підняти вам 
настрій.  

«І з гумором у тебе негаразд!» — подумав 
Володимир Потапович та  похмуро сказав:  

— Хай заходить! 
*** 

Хома він на повідцю Псевдо-Плутіна в сторону 
станції метро Хрещатик та незадоволено думав, що 
займається дурницею, бо краще податися до Ігоря 
Столярчука на передову, та потроху нищити московітів, 
чим водити п’яницю-артиста з Московії. «Так і зроблю!» 
— вирішив Хома, бо тинятися під дощем по Хрещатику, 
то не справа для справжнього чоловіка. Правда, 
прийдеться покинути викладання бойових мистецтв, 
придуманих Хомою для підтримки ветеранів, які, після 
фронту та поранення, адаптувалися до цивільного 
життя. В тому спортивному залі, який наймав Хома, 
ветерани, буцаючи один одного, знімали нервову 
напругу, бо повертаючись додому, бачили не зовсім те, 
ради чого віддавали своє життя. Правда, у Хоми вже є 
добра зміна, то вже не проблема передати керівництво 
комусь із них.  

«Так і зроблю!» — знову подумав Хома та 
замислився, куди діти цього п’яницю, якого він тримає на 
повідцю. «Треба здати його комусь в оренду!» — 
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вирішив Хома та підійшов до фотографа у якого на плечі 
сиділа мавпочка та тремтіла від холоду. 

— Можу здати тобі в оренду Плутіна, — сказав 
Хома, а фотограф зацікавлено спитав: — Скільки ти 
йому платиш? — та кивнув на Псевдо-Плутіна. 

— Нічого! Досить одної пляшки горілки та якийсь 
куток, щоб він проспався, — відповів Хома. 

— Ціна оренди? — спитав фотограф. 
— Майже даром, тисячу гривень у день, — сказав 

Хома. 
— Дорого, зараз осінь, дощі, ніякого зиску, — 

скривився фотограф. 
— П’ять тисяч на місяць, — сказав Хома, 

знижуючи ціну і фотограф простягнув руку. 
— Гроші віддаватимеш ось цьому добродію, — 

сказав Хома та показав фото одного зі своїх ветеранів, 
бо хотів ці гроші платити за оренду спортивного залу. 

Хома віддав мотузку фотографу, та, несподівано 
для себе, побачив перед собою Маріко. 

— Маріко, що ти тут робиш?— спитав Хома, а 
Маріко з посмішкою відповіла: — Тебе шукаю! — та 
встромила ножа йому в груди. Фотограф не розгубився 
та сфотографував убивцю, а Маріко рвонула вздовж 
вулиці та завернула в Пасаж, де і зникла. Відразу 
навкруги зібралися роззяви, які коментували вбивство, а 
згодом з’явилася поліція. Фотограф скинув їм фото та 
назвав ім’я вбивці, але не знав чоловіка, якого вбили. 
Поліцейські допитали Псевдо-Плутіна, але він, крім слів: 
«Bitte gib mir ein paar Kopeken der ehemalige Präsident 
von Muscovy 56 », — нічого не сказав. Поліцейські 
прогнали фото через базу і знайшли таку собі Маріко 

                                                           
56  Будь ласка, дайте кілька копійок колишньому 
президенту Московії.(німецька) 
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Муравйову-Апостол, яка брала пропуск в архів СБУ, та 
отримали її адресу, Золотоворітська 15, куди негайно 
поїхали. Коли два поліцейських постукали у двері, їм 
відкрила Маргіна, яка прочитала все, що було в їх 
головах та сказала: — Проходьте! 

На їх голоси з’явилася Фате разом з Васею, а 
опеси на їх обличчях викликали у поліцейських приємні 
відчуття – в цій квартирі живуть колишні зеки, для яких 
вбити – раз плюнути. 

— Нам потрібна Маріко Муравйова-Апостол, — 
сказав старший по званню лейтенант, а сержант 
простягнув руку до кобури пістолета, пояснюючи 
злочинцям, що з ними буде в разі непокори. 

— Вона пішла до крамниці за продуктами, — 
пояснила Маргіна, а сержант сіпнувся та витягнув 
пістолет, бо у вхідних дверях провернувся ключ і вони 
відкрилися. Маріко зайшла та з порога сказала: 

— Надворі така сльота, що жах!  
Наставлений на неї пістолет здивував Маріко і 

вона спитала: — Що тут трапилося? 
— Поліцейські підозрюють, що ти вбила Хому, — 

сказала Маргіна, бо по фото в головах поліцейських 
пізнала в трупі Хому. 

— Ви знаєте вбитого? — здивувався лейтенант, 
бо обізнаність цієї сімейки його турбувала. 

— Так, це Хома ібн Алі аль-Авель, сама добра 
людина, яку я знаю, — відповіла Маргіна. 

— То навіщо ви його вбили? — спитав лейтенант 
у Маріко. 

— Я його не вбивала! — обурилась Маріко, а 
лейтенант сказав: — Про це ви розкажете у відділку. 
Прошу пройти зі мною. 
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— Може мені його вбити? — спитала Фате, 
показуючи на офіцера та додала: — Я твій фанат, 
Маріко! 

— Не треба, Фате, — сказала Маріко, — наша 
поліція найкраща у світі й вони розберуться, що я не 
вбивала Хому. Ведіть мене, лейтенант! 

Двері закрилися. Маргіна, Вася та Фате мовчали, 
бо не знали, що казати.  

*** 

Вони не стали летіти додому, бо на цьому 
наполягала Олександра, а приземлилися в Парижі, в 
саду Тюїльрі, біля восьмикутного басейну поряд зі 
статуєю весталки57. На відміну від Шотландії, в Парижі 
ще було відносно тепло, хоча, коли вони підлітали до 
міста, то сірі хмари сунули десь із Біскайської затоки та 
обіцяли на вечір осінній дощ. Дерева в парку, які вже 
трохи скинули свій зелений наряд та перевдягнулися у 
руде та сіре, слугували сідалом для цілої зграї голубів та 
горобців, які годувалися з рук поодиноких парижан, що 
прогулювалися навкруги басейну після обіду. 

Вони присіли на лавочку, а Іджі, який встиг 
подивитися в Інтернеті останні новини, попередив:  

— Тримайте дімензіальну сіточку замкненою, бо в 
Парижі арабські екстремісти відрізають людям голови! 

— Що, справді? — не повірила Олександра, а Іджі 
додав: — Не забувайте, що крім арабів, на нас хтось 
полює. Мені знається, що хтось із нашого круга, бо знає 
всі наші звички. 

                                                           
57  весталка — жриця богині Вести в Римі. Весталки 
давали обітницю цнотливості та, поки служили, не мали 
право одружуватися. 
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— Може, це ти? — засміялася Даша, а Іджі 
серйозно сказав: — Дотепер нам везло, бо всі 
залишилися живі, тому не вірте нікому. 

— Навіть, тобі? — знову засміялася Даша. 
— Особливо мені, бо всі знають про нашу 

близькість, тому можуть скористатися моїм обличчям, 
Щоб убити когось із вас, — відповів Іджі, а Олександра 
сказала: — Я досі не бачу мотиву, навіщо нас убивати? 
Що зміниться, якщо нас не буде? 

Ніхто не відповів, а Олександра нагадала: 
— Як ми будемо шукати цього Лютіна? Бо не 

факт, що він живе в Парижі та ще живий. 
— Напевне, що частинки скрижалі діють, як 

дімензіальні сіточки, — сказав Іджі, — тому гноми до 
цього часу живі, — а Даша запитала: — Якщо це так, то 
вони всі помруть, якщо позбудуться своїх шматочків 
скрижалі? 

— Їхні душі повернуться до Творця, а якщо вони 
захочуть ще пожити на Землі, то він дасть їм 
новонароджені тіла, — пояснила Морті, яка сиділа на 
краю лавочки, як горобчик. 

— То як нам шукати цього Лютіна? — знову 
спитала Олександра. 

— Щоб стимулювати ваші мізки, кожний шукає 
наодинці, можливо тоді наша сітка буде широка і ми 
впіймаємо цю рибку, — сказала Даша. 

— Я не проти! — загорівся Іджі, а Олександрі 
нічого не залишалося, як погодитись, хоча вона вважала 
за краще шукати разом. Даша з таємничим виглядом 
піднялася та сказала: — Я пішла! 

— Зустрічаємося тут завтра в таку ж пору, — 
нагадав Іджі, посміхнувся Олександрі та пішов у іншу  
сторону, до Єлисейських полів.  
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— А ти що робитимеш? — спитала Олександра у 
Морті, яка не лізла в їхні розмови, а тільки слухала. 

— У мене є знайомі в Парижі, яких я провідаю, — 
повідомила Морті та пішла за Іджі. «Що ж, подітися 
нікуди, то ж спробуємо покликати Лютіна, як Домовика», 
— подумала Олександра та стала мовчки кликати 
Лютіна, спочатку в одну сторону, потім в другу.  

— Tu es malade? Puis-je vous aider?58— схилився 
до неї якийсь поважний француз і Олександра 
зрозуміла, що вона, коли кликала Лютіна, мимоволі 
відкривала рота, а французу здалося, що вона 
задихається. 

— Pardon! J'entraîne les expressions faciales!59 — 
посміхаючись, пояснила Олександра і галантний 
француз підняв свого капелюха, в знак вітання. 
Озирнувшись, щоб знов когось не шокувати, Олександра 
знову покликала: «Лютін!» ... 

— Лютін, — відповів хтось.  
— Лютін-Лютін? — вголос крикнула Олександра, 

аж якась дівчина з собачкою відсахнулася від неї. 
— Я буду вас чекати! — сказав Лютін, а 

Олександра з задоволенням відзначила, що догадалася 
засікти координати, де цей Лютін ховається. Не 
звертаючи увагу на те, що її побачать, Олександра 
шугонула в повітря та понеслася на південь. 

*** 

На відстані близько 41 милі на південь від 
Парижа, в 19 милях км на південний захід від Мелена, в 
муніципалітеті Нанто-сюр-Ессонн паризького регіону, на 
вулиці Віллатар в невеликому біленькому будинку номер 
п’ять, критому червоною черепицею з червоними 
                                                           
58  Ви хворі? Чи можу я вам допомогти? 
59  Вибачте! Я треную міміку! 
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цегляними кутками жив собі хлопчик П’єр. Його домівку 
оточував ліс, який він роздивлявся в вікно та шукав у 
тінях дерев примарні обличчя, подібні до тих, що 
змальовані у казках, які читав П’єр. Перед ним лежить 
книга, розкрита на казці про принца Лютіна60, яку П’єр 
прочитав декілька раз – до того вона йому сподобалася! 
Він, навіть, розказував казку порцеляновому 
іграшковому принцу Лютіну, якого тато купив для нього, 
коли був у Парижі. П’єр казку розказував так: 

«Жив собі король з королевою, яка була трошки 
божевільна. Вона мала потворного сина, який їй, як 
матері, вбачався самим красивим. Якось до них приїхав 
красивий син маркіза, на ім'я Леандро і його люто 
зненавиділа королева, бо поряд з Леандро її син, 
Фурібон, виглядав, як виродок. Маркіз дізнався про лють 
королеви та відправив свого сина в село, бо при дворі 
йому загрожувала небезпека. Якось, прогулюючись 
поряд з селом, де він жив, Леандро знайшов поранену 
трав’яну змію та приніс її додому, поки вона одужає. 

Тим часом королева дізналася, де ховається 
Леандро, та разом з сином відправила до нього вбивць, 
яких випадково помітив Леандро та дізнався про їх 
плани. Він вирішив втекти якомога далі, а коли заскочив 
у свій будинок на селі, щоб зібрати речі на дорогу, то 
трав’яна змія зізналася, що вона не плазун, а фея, на 
ім'я Жентілє. Вона захотіла віддячити Леандро за те, що 
він її врятував, і пропонувала йому всілякі нагороди: 
багатство, довге життя, королівство з будинками, 
повними золота, життя чудового оратора чи поета, 
музиканта або художника, але Леандро вважав, що він 
повинен жити своїм життям. Врешті-решт вона 

                                                           
60  «Принц Лютін» казка Марії-Катрін Ле Джумель де 
Барневіль опублікована в 1697 році. 
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запропонувала йому стати принцом Лютіном, який може 
бути невидимим, коли схоче, в одну мить опинитися там, 
де захоче, пройде через воду і землю, а стіни йому не 
перешкода. Після довгих умовлянь Леандр погодився 
стати принцом Лютіном, то Жентілє радісно 
сказала:«Будь ним!» — та тричі провела руками по його 
очах та обличчю. Потім вона подарувала йому 
маленький червоний капелюшок з двома пір'ями папуги, 
які робили його невидимим, коли він його носив. 

Леандро став подорожувати. 
Якось він врятував молоду дівчину, на ім'я 

Абрикотин, яку чотири розбійники вели лісом, щоб 
продати у рабство. Дівчина призналася, що вона фея, а 
живе на одинокому острові, де живуть тільки жінки, бо 
колись стара фея, нещасна в коханні, вигнала з острова 
всіх чоловіків та залишила жінок-воїнів, амазонок. Стара 
фея померла, а тепер на острові жила її дочка 
принцеса, якій служить Абрикотін. Леандр переніс 
Абрикотін на її острів та хотів оглянути його, але фея 
заборонила, бо принцеса вб’є її та Леандра, коли 
дізнається, що він опоганив їх острів своєю присутністю. 
Леандр вдав, що полетів з острова, а потім одягнув 
червоний капелюшок з двома пір'ям папуги та став 
невидимим.  

Повернувшись, він побачив красивий палац із 
чистого золота та кришталю, а внутрішнє оздоблення 
личило найбагатшому королю, а не те, що принцесі. 
Амазонки на острові весь час проводили у військових 
змаганнях та володіли будь-якою зброєю, вправніше 
будь-якого воїна. Казкова принцеса жила тут на самоті 
шістсот років, але виглядала красивою юною дівчиною. 
Леандр прикинувся папугою в її будинку та розповів їй 
про себе та про те, як врятував життя Абрікотін. Він 
думав, що принцеса захоче побачити його, але марно, 
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бо принцеса не вважала порятунок Абрікотін приводом 
порушити звичаї амазонок. 

Так продовжувалося досить довго: Леандр 
розмовляв з нею замість папуги, завжди був незримо 
поряд з нею та допомагав дрібницями, мов невидимий 
помічник. Вона вже звикла до його голосу та бесід, а 
коли щось бажала: чи одяг, чи якусь дрібничку, то 
Леандр зникав та приносив подарунок, який клав на, 
зазвичай, на її столик біля ліжка. Іноді, вночі, він 
торкався її обличчя поцілунком, деколи гладив щоку, а 
одного разу заснув біля її ліжка, бо вона уві сні тримала 
його за руку. Одного ранку вона побачила на столику 
портрет Леандра, який він намалював, а коли вона 
спитала, хто це, папуга повідомив:  

— Принц Лютін, який тебе кохає! 
В цей час королева дізналася, що на острові живе 

принцеса та захотіла віддати її заміж за свого сина 
Фурібона. Вона зібрала велике військо на чолі з сином 
та відправила його атакувати острів та забрати звідти 
принцесу. Леандр, довідавшись про загрозу, наказав 
голосом папуги принцесі не хвилюватися, бо принц 
Лютін її захистить. Леандр перетворився на амазонку та 
спочатку збирався відкупитися від королевича, але, коли 
побачив Фурібона, то зрозумів, що той, коли побачить 
золото, то захоче більше і неодмінно знищить острів та 
амазонок. Тому, не вагаючись, одягнув на голову 
червоний капелюшок з двома пір'ям папуги та став 
невидимим. Знести Фурібону голову, то справа однієї 
секунди, а коли це побачили королівські воїни то від 
страху всі впали ниць. Леанд зняв капелюха і всі воїни 
поклялися йому в вірності, а він нагородив їх золотом, 
яким збирався відкупитися.  

Втомлений, він відніс амазонкам голову Фурібона, 
а сам зайшов у палац та ліг спати. Принцеса, яка почула 
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звістку про перемогу, зайшла в кімнату та побачила 
Леандра, що спав. Те, що він дотримав свого слово, її 
зворушило і вона сама собі зізналася, що він їй давно 
подобається. Зазвичай, феї не кажуть свого імені, бо 
той, хто його знає, може щось побажати, а фея не сміє 
йому відмовити, хоча має прав помститися. Але 
принцеса так довіряла Леандру, що назвалася, але ми 
вам не скажемо її ім’я, щоб ви не наробили лиха. 

В цей час її мати, стара фея, перевернулася в 
труні та вилізла з могили, бо не могла винести 
святотатство – чоловічу стать на острові. Фея Жентіль, 
яка весь час слідкувала за принцом Лютіним, миттю 
навідалася на острів, бо стара фея, від якої залишилися 
одні трухляві кістки, може нашкодити закоханим, принцу 
Лютіну та принцесі, ім’я якої ми тримаємо в секреті. 

Закохані одружилися і жили щасливими!» 
Розказавши казку порцеляновому принцу Лютіну, 

який її слухав мовчки, П’єр став дивитися в вікно та 
подумав, що якби знав ім’я феї, то побажав би одне 
бажання, хай би як не мстилася за це фея. П’єру 
хотілося хоча б один раз побігти в ліс, який видніється у 
вікні!  

П’єр подумав, що якби тут з’явився Лютін, то чи 
став би він розмовляти з ним через його зеленого папугу 
в клітці. Цей папуга зовсім не вселяв надію, бо не те, що 
говорити, а й каркнути не вмів. 

П’єр зітхнув. 
Раптом він почув: «Лютін» 
— Лютін?! — повторив П’єр, повернувшись до лісу 

в вікні, звідки линув голос. 
«Лютін-Лютін», — знову сказав хтось. 
П’єр не міг повірити, що йому неймовірно 

поталанило – сам принц Лютін напрошується в гості. 
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— Я буду вас чекати! — сказав він голосу, а далі, 
скільки П’єр не прислуховувався, вже нічого не почув. 
Час тягнувся довго, а Лютін, якщо це був він, чомусь не 
спішив приєднатися до П’єра. Коли він вже зовсім 
зневірився та хотів подзвонити татові, чи мамі, щось 
ззаду зашелестіло. П’єр відвів погляд від лісу у вікні та 
повернувся. Йому здалося, що хтось перегорнув 
сторінку книги, яку він читав, але то, мабуть, вітер з 
фіранки. 

— Ти не Лютін?! — якось здивовано та раптово 
сказав його папуга жіночим голосом і П’єр зрозумів, що 
то принцеса фея шукає Лютіна та сказав: — Він мене 
гукав, але не прийшов. 

П’єр подумав, що було б добре, коли б він знав 
ім’я феї, бо тоді б міг попросити виконати своє бажання, 
але, мабуть, то не з його щастям. Раптом перед ним 
з’явилася прекрасна фея в окулярах, яка схилилася до 
нього та сказала: — Мене звати фея Олександра, — та 
так подивилася на П’єра, немов запрошувала сказати 
своє бажання. У цю щасливу мить П’єро, раптом, 
подумав, що фея в окулярах, то чого ж не виконала своє 
бажання та не виправила свій зір? 

— Я можу виконувати тільки чужі бажання, — 
пояснило фея, бо, напевне, читала його думки, з 
цікавістю розглядаючи П’єра, а у нього з’явилася нова 
думка: фея виконує чужі бажання, а ніхто з 
ощасливлених не загадав про неї та її ваду. 

— Я можу виконати тільки одне бажання, — 
сказала фея Олександра та розглядала П’єра, як якусь 
нумізматичну рідкість.  

— Тоді я хочу, щоб у тебе виправився зір! — 
відчайдушно сказав П’єр, а у феї, чомусь, щось 
блиснуло в оці. Вона закрила обличчя рукою та 
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відвернулася. Коли фея повернулася, то була без 
окулярів, але П’єру здалося, що обличчя заплакане. 

— Ти плакала? — здивовано спитав П’єр, а фея, 
посміхаючись, сказала: — Я плакала від щастя, бо ти 
виправив мій зір. То ж ходімо надвір та погуляємо в лісі! 

— Я не можу, — сказав П’єр, опускаючи очі, а фея 
Олександра спитала: — Чому? 

— Після аварії я не володію своїми ногами, — 
пояснив П’єр, показуючи на свою інвалідну коляску, а 
фея сказала: — Я в цьому не впевнена, давай мені свою 
руку та пішли гуляти лісом.  

П’єр потягнувся до руки феї та відчув, як в його 
тіло вливається якась сила. Навіть не усвідомлюючи, що 
він робить, П’єр легко піднявся з інвалідної коляски, хоча 
трохи хитався, бо ноги, які дотепер він не відчував, 
стали його, але так терпли, що погано слухалися. 

— Пішли! Пішли! — наполягала фея і П’єр 
потягнувся за нею, відчуваючи піднесення та жадобу 
бігти кудись на своїх ногах. Біля порога фея накинула на 
нього куртку та картуз, а П’єр ледве переступив поріг та 
вдихнув повні груди повітря, яке смакувало сосною та 
прілим листям. Попри те, що небі було по осінньому 
сірим, для П’єра день здавався радісним, бо він йшов 
своїми ногами та відчував кожний камінчик на землі. 
Весело сміючись, вони довго гуляли, поки не стало 
темніти небо. 

— Тобі пора додому, бо зараз приїдуть тато з 
мамою, — сказала фея Олександра. П’єр слухняно 
вирушив до будинку, а фея залишилася на місці. 

— А ти? — спитав П’єр. 
— Не всі можуть мене бачити, — відповіла фея 

Олександра та розтала. 
— Ти колись прийдеш до мене? — спитав П’єр. 
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— Коли ти підростеш, — почув він голос, який ще 
сказав: — Подивлюсь, чого ти досяг у своєму житті! 

П’єру було жаль, що прийдеться розлучитися з 
феєю Олександрою, але вона шукає свого принца 
Лютіна, то ніхто не має права їй заважати. 

— Де ти був? — спитав батько у П’єра, коли 
побачив, що він виходить із лісу. 

— Ти ходиш?! — сплеснула руками мати, бо 
тільки зараз до батьків дійшло, що їх син вилікувався. 

— Мене вилікувала фея... не скажу її ім’я, — 
сказав П’єр, а батько, ще трохи ошелешений тим, що 
сталося, заперечив: — Феї бувають тільки в казках. 

«Феї існують для тих, хто в них вірить!» — сказав 
хтось на вухо і тату, і мамі, а по вершинах дерев у лісі 
раптом пішов вітерець та щось гайнуло у небо. 

— Це моя фея! — сказав П’єр, а батько обійняв 
його та сказав: — Хто б не була ця фея, але вона добра 
людина! 

Ворон, який сидів на конику даху, невдоволено 
каркнув, але його ніхто не слухав. 
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Реплікація одинадцята. Даша 

Морті зовсім не збиралася шукати Лютена через 
дві причини: по-перше, навіщо заважати внучкам 
гратися, а, по-друге, вона знала, де знаходиться цей 
Лютін з самого початку, бо відала душами не тільки на 
цьому світі, а й на потойбічному. Єдине, що її цікавило – 
який паразит вбиває її друзів! Поки вони летіли в Париж, 
Морті наказала своїм супутникам поставити пароль на 
дімензіальну сіточку і нікому його не казати. Якщо хтось 
захоче зняти сіточку з Даші, Олександри чи Іджі, то 
отримає смертельний енергетичний удар. Тому вона 
спокійно сиділа на лавочці та невидимо стежила за 
всіма, як її колись навчила Маргіна. 

Коли звечоріло та стало зовсім холодно, Морті 
піднялася та потупцювала на місці, а потім пішла по 
парку в сторону вулиці Ріволі. Кинувши погляд убік, 
Морті спіткнулася та мало не гепнулася на землю, рясно 
усіяну листям, бо побачила серед кущів Туманного Кота. 
«Підглядаєш!» — подумала Морті, та відвернулася від 
нього наче не побачила. «Що ж ти замислив, котяра?» 
— подумала Морті та раптово повернула голову, щоб 
відразу виявити стеження. 

Кіт не дивився на неї! 
Навіть, пику відвернув!  
Морті придивилася до кота та зрозуміла свою 

помилку: кіт був білий, як мармур, а відблиск червоного 
світла світлофору, розмалював його та перетворив на 
Туманного Кота. Морті підійшла ближче та побачила, що 
кіт не один, а у компанії трьох дівчаток, а зверху стояло 
погруддя якогось кучерявого пана. Кіт був у капелюсі, 
чоботях та в плащі, а на поясі висіла дохла миша. 
Нахабна пика, як дві краплі дощу, схожа на 
хвалькуватого Туманного Кота. На постаменті Морті 
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прочитала напис «Шарль Перро»61. Оскільки в дитинстві 
Морті ніхто не читав їй казки про кота в чоботях, то вона 
не знала цього пана письменника, тому без всякої шани 
залізла в середину постаменту, щоб сховатися від 
холоду на дощу. Постамент підійшов якнайкраще, а про 
те, щоб завалитися в якийсь найкращий готель, навіть 
не думала, бо завжди була скромна та обходилася 
мінімальним комфортом. Тому і заснула з чистою 
совістю. 

*** 

Іджі покинув дівчат та Морті, направляючись до 
Єлисейських полів, але, попри свій бадьорий вигляд, не 
знав, як шукати того гнома Лютіна. Легше голку найти у 
сіні, аніж гнома десь у Франції. Уявити, що гном 
сховався у людному Парижі, Іджі, при своєму 
раціональному розумі не міг, тому вибирав, звідки 
почати розшуки. Ще зранку день не ладнався, бо після 
вбивства Олександри, Іджі зрозумів, що довіри нема ні 
до кого. В таких умовах шукати якогось гнома – це 
наражати на небезпеку своїх близьких: Дашу та 
Олександру, бо, крім того, що вони сестри, кожна з них 
подобалася Іджі. Думки про пошуки гнома не лізли в 
його мізки, то треба покластися на інтуїцію та йти 
кудись, не думаючи, то щось та підвернеться під руку. 

Доля, яка завжди нас супроводжує, відразу 
підсунула рішення: Іджі якраз звернув з площі Згоди та 
дійшов до прибережного бульвару Шлях Королеви 
вздовж Сени, коли біля нього зупинився автобус з якого 
вискочили пару пасажирів та попрямували до 
громадського туалету. Іджі спитав водія, чи може він 

                                                           
61  Пам’ятник казкарю Щарлю Перро, автор: Габріель Едуард 
Батіст Печ, виставлена в саду Тюїльрі, координати: 48°51'53.9"N 
2°19'33.0"E. 
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його взяти й той погодився за десять євро, які Іджі 
відразу зліпив. Коли Іджі зайшов у автобус, то побачив, 
що він напівпорожній, можливо тому, що Ковід-20 гуляв 
у Франції, як у себе дома. Іджі сів позаду, щоб ніхто не 
заважав. Автобус, як виявилося, їхав у Орлеан і Іджі 
байдуже подумав: «Орлеан, так Орлеан!» — навіть не 
уявляючи, де він там буде шукати отого Лютіна. В тому 
Орлеані швидше знайдеться душа Орлеанської діви – 
Жанни д'Арк, чим отой гном Лютін. 

До Іджі підсів якийсь француз, який стягнув маску 
на підборіддя та став нахвалювати йому Орлеан та все 
розпитував Іджі, звідки він та що робить у Франції. Іджі 
чесно відповів, що він з планети Аре, прилетів з України, 
а в Орлеані хоче розшукати гнома Лютіна. Почувши це, 
француз зрадів та сказав, що в нього дочка така сама, 
як Іджі, трохи не сповна розуму, то йому слід з нею 
познайомитись. Вона покаже йому привидів, яких вона 
бачила в величезних погребах, де мсьє тримає вино, то 
може там є й той гном Лютін, про якого Іджі каже. «Чом 
би й ні!» — подумав Іджі, може в тому погребі ховається 
Лютін. Мсьє розказував про свої виноградники під 
Орлеаном та бідкався, що їх нема кому обробляти. Коли 
вони, десь за дві години, під’їздили до Орлеана, мсьє 
став збирати свої речі та сказав: 

— Далі поїдемо автомобілем! 
Вони проїхали майже все місто зупинилися на 

вулиці Жоржа Помпіду, де пасажири, що залишилися, 
зійшли, а Іджі та мсьє, якого звали Паскаль Бюссєр, 
пройшли трошки далі, де на стоянці стояв його 
автомобіль «Пежо». Паскаль пообіцяв, що через пів 
години вони будуть на місці. Вони проїхали вздовж 
берега Лаури, потім перетнули міст через річку, та 
проїхали передмістям, після чого заїхали на міст над 
дорогою, що прямувала, обходячи великі та маленькі 
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міста, аж на саме побережжя Середземного моря до 
міста Монпельє. Потім справа пішли поля, на мить 
з’явилася річка, а Паскаль різко повернув вправо. Через 
пару хвилин він сказав:  

— Нас зустрічає моя дочка Жозефіна!

 
Іджі кинув погляд уперед та побачив зелені 

металеві ворота зі стовпчиками із цегли, на одному з 
яких темніла цифра дев’ять, а за заростями дерев 
угадувався ошатний будинок. Біля воріт стояла дівчина 
у біленькому чепчику, з-під якого на груди спускалися дві 
коси. Поверх білої сорочки її груди красиво підтримував 
червоний корсаж, застібнутий спереду на десяток білих 
ґудзиків, а широке біле платтячко прикрашав жовтий 
фартух з червоною та зеленою оторочкою. На ногах у 
Жозефіни були червоні черевички. Вона тримала руки в 
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боки та з посмішкою спостерігала, як автомобіль 
під’їздить до воріт. 

— Знайомся, це Іджі, — звернувся до дочки 
Паскаль, коли вийшов з автомобіля. 

— Жозефіна, — відповіла вона та простягнула 
руку, а потім запропонувала: — Пішли, я покажу тобі 
наше господарство. 

Паскаль задоволено посміхнуся хватці дочки та 
відкрив ворота, щоб заганяти у двір автомобіль, а Іджі та 
Жозефіна пройшли мимо будинку та декількох 
допоміжних будівель у старий сад, потім на допоміжну 
дорогу, а вже тоді спустилися до крутого берега річки 
Лаури. Темна вода, яка тихо плила по досить широкому 
річищу, наче нагадувала про Стікс – річку, яка веде в 
підземне царство мертвих. Тільки якийсь шаленець 
схоче скупатися такій холодній воді. 

— Он там наш виноградник, — сказала Жозефіна 
та показала рукою на ряди кущів, що тягнулися від саду 
нижче по течії ріки. Після показу господарства, вона, 
лукаво посміхаючись, запросила додому. Крім мами 
Жозефіни були ще два брати, які досить похмуро 
подивилися на Іджі, своїм виглядом показуючи, що вони 
вільні у виборі свого відношення до гостя, якому, 
скоріше, наб’ють пику, аніж скажуть приємне слівце, а 
ще найманий робітник, якому Іджі був зовсім не цікавий. 
Обід був досить простий, але в достатній кількості: суп з 
куркою, смажені гриби з картопляним пюре, пиріжки з 
яблучною начинкою та виноградний хмільний сік. 
Окремо лежав нарізаний скибками домашній сир, хоча 
Іджі не бачив корів чи кіз у господарстві. 

Паскаль Бюссєр за столом все жартував, 
підморгував Іджі та розказав, що той шукає у Франції 
лютенів, духів та гномів, але його балачки нікого не 
цікавили, крім Жозефіни, яка по іншому, ніж до цього, 
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роздивлялася гостя, а коли обід, чи вже вечеря 
закінчилася, бо за вікном уже потемніло, то потягла його 
з собою. Вони опинилися у літньому будиночку, який 
Жозефіна вподобала собі за свою кімнату й Іджі побачив 
дерев’яну стіну в листочках, пристебнутих кнопками, на 
яких йшлося про духів, відьом та вампірів і всяку іншу 
нечисть. 

— У нашому льоху для вина теж є привид, — 
зробивши круглі очі, сказала Жозефіна. Іджі не дуже їй 
вірив, але ця гарненька француженка нагадала Іджі, що 
він має стать, яка трохи зігріла кров та замутила мізки. 
Вони взяли електричного ліхтаря та зайшли в якийсь 
сарай, де Жозенфіна, з допомогою Іджі, підняла 
непримітну ляду, яка прикривала сходи вниз, де був 
вхід, закритий на замок. Жозефіна збігала до батька і 
той, ради цікавості гостя, дав їй ключа і вони, відкривши 
його, спустилися ще нижче, в льох.  

Внизу було прохолодно. 
Льох виявився викладений каменем з арками, які 

ділили його на ряди, та таким здоровенним, що ліхтар 
не діставав до кінця. Рівними рядами стояли великі 
бочки, які губилися у темряві. Жозефіна підійшла до 
однієї та взяла великий металевий кухоль, у який 
націдила вина та сказала: — Це вино мого року 
народження! Йому двадцять років! 

Вона сьорбнула з кухля, а потім простягнула його 
Іджі: — Випий до дна, це за моє здоров’я! 

Іджі не бажав Жозефіні зла тому присмоктався до 
кухля та випив до останньої каплі. 

— Тепер поцілувати новонароджену, — сказала 
Жозефіна, а Іджі, який зазирнув у її голову, не побачив 
такого  звичаю, але відчув її жагу, тому, з деяким 
задоволенням, присмоктався до її губ, які виявилися, ще 
смачніші, чим вино. 
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— Пішли далі, — сказала Жозефіна, коли вже 
забракло дихання і вони розклеїлися. У Іджі ще малися 
сили продовжувати, але він не став сперечатися з 
господинею, у якої на цю подорож був свій сценарій. На 
бочках з вином стояли гарні таблички, певно десь 
куплені, які говорили про рік закладення вина. В самому 
кінці були бочки столітньої давності, то Іджі спитав:  

— Як вони збереглися такий час? 
— У нас є ще один льох, де батько тримає таке 

собі вино, а про цей льох ніхто не знає, навіть сусіди, — 
сказала Жозефіна та додала: — Ти втаємничений! 
Знаєш, що з тобою зроблять брати, якщо ти комусь 
розкажеш? 

Хоча Іджі не боявся братів Жозефіни, але, щоб 
виправдати довіру дівчини, зробив перелякані очі та 
сказав: — Знаю, вони на мене так дивилися, мабуть, 
хотіли вбити за столом! 

Жозефіна засміялася і запевнила, що без її 
дозволу Іджі ніхто не торкнеться. 

— А що там далі? — спитав Іджі, направляючи 
ліхтаря далі у пустий простір. Жозефіна зробила круглі 
очі та сказала: — Далі льох розгалужується на декілька 
ходів, то батько їх заклав цеглою та забив дошками. 
Якраз там я бачила привид...  

«В такому місці будь-яка тінь здається привидом!» 
— подумав Іджі та прослідив ходи. Один йшов на другий 
бік річки Лаури та був завалений майже повністю, другий 
йшов у напрямі недалекого монастиря і там був 
замурований стіною, а третій йшов вздовж берега, кілька 
разів завалений. Іджі розказав Жозефіні про те, що він 
виявив, а вона, на дивину, йому повірила та сказала:  

— Розповім татові, щоб і він знав, — а потім 
спитала: — Привидів тут нема? 

— Нема, — відповів Іджі. 
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— То ти приїхав сюди дарма? — спитала 
Жозефіна та якось особливо подивилася на нього. 

— Нічого даремного в житті не буває, — сказав 
Іджі. — Все, що повинно статися – відбудеться. 

— Це добре, — сказала Жозефіна та додала: — 
Тоді пішли звідси! 

Вони вибрались нагору і Жозефіна провела його у 
свою кімнату та сказала: — Роздягайся, спати будеш 
тут, — та зникла. 

Іджі роздягнувся та ліг на ліжко, а перед тим 
вимкнув світло. Через деякий час він почув, як двері 
тихо відчинилися, а симпоти підказали, що це Жозефіна. 

— Не вмикай світло! — сказала вона, швидко 
роздягнулася та прошмигнула під ковдру. 

— Я замерзла, зігрій мене, — сказала вона та 
притулилася до Іджі, який обійняв її та відчув, що вона 
зовсім гола. Свої наміри вона не ховала, бо обняла Іджі 
та притулилася до його губ. Чи то вино вдарило в 
голову, чи смак губ нагадав приємне, але Іджі відповів і 
вони, обнімаючись, притислися один до одного. 

В цей час Морті ворухнулася у пам’ятнику Щарлю 
Перро та перевірила дівчат з Іджі, де вони були. З 
Дашею та Олександрою все було гаразд, а Іджі, який 
теж був на півдні, як і Олександра, Морті не сподобався: 
він бавився з якоюсь мадемуазель. «Якщо засмутиш 
Дашу – відріжу пісюна косою!» — пообіцяла вона та 
відвернулася, щоб не бачити таку гидоту. Потім солодко 
позіхнула та знову заснула. 

— Ти одружишся зі мною? — спитала Жозефіна 
після того, як вони відпали один від одного. 

—  Ні, — відповів Іджі. 
— Чому? — засмутилася Жозефіна. 
— Я кохаю двох інших жінок, — признався Іджі. 
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— Двох інших? Та ти нахаба! — аж зайшлася 
Жозефіна та відвернулася від нього. Потім подумала та 
спитала: — А вони про це знають?. 

— Не впевнений! — відповів Іджі. Жозефіна 
подумала, що хлопчик гарний, то треба з ним 
побавитись, поки не втік, тому знову повернулася до Іджі 
та стала палко цілувати, а потім їхні тіла сплелися в 
одне ...  

Вранці Іджі сказав: — Мені пора! 
Жозефіна провела його до дверей сараю, 

поцілувала, щоб зберегти його смак, та помахала рукою, 
коли він здійнявся у небо та полетів на північ, а потім 
пішла в будинок. Батько, який вже не спав та порався на 
подвір’ї, поправив берета та спитав:  

— А де Іджі?  
— Полетів у Париж, — відповіла Жозефіна та 

додала: — Дякую, тату, за гарного хлопця, але він не 
мій. В наступний раз привези мені звичайного, бо таких, 
як Іджі, мені не втримати. 

*** 

Бельфегор пильнував Лувр, як і наказав король 
Лютін, та обходив ввечері весь периметр музею, бо 
всілякі люди, які втираються у довіру до гномів, завжди 
зі своїми добрими намірами приносять біду. Тому те, що 
казав Брауні з Шотландії нічого не варте тут, у Луврі, бо 
короля Лютіна не проведеш, як якогось там гнома 
селянина. Бельфегор не думав, що ті гості, які були у 
Брауні, з’являться тут відразу після візиту в Шотландію, 
тим більше, що кордони закриті, бо по всьому світі вирує 
вірус «Ковід-19», який спокійно перетік у «Ковід-20» і 
обіцяє стати «Ковід-21». Духам та гномам ця напасть не 
загрожує, а людей у Францію не пустять. 
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Бельфегор підходив до свого улюбленого місця, 
Сюллі, де знаходилися зали древнього Єгипту, куди він 
полюбляв заходити та  ночувати у закритих саркофагах. 
Погляд, піднятий до улюблених вікон, раптом зачепився 
об щось біле і Бельфегор розгледів якийсь папірець, 
приклеєний до стіни. Він відірвав його та побачив, що 
там щось написано. Наблизивши папірець до своїх 
пустих зіниць, Бельфегор прочитав:  

«Я за тобою слідкую, тварюка!» 
Бельфегор оглянувся, але нікого не побачив. 

Відчуття, що за тобою хтось слідкує, не додає наснаги, 
тому у Бельфегора спітніли навіть кістки під бинтами. 
«Це Пітер Бінсфельд мене переслідує!» — догадався 
він, бо, крім нього, ворогів у Бельфегора нема. 
Схвильований Бельфегор пройшов кілька кроків уперед, 
як знову побачив папірець, якого хтось заткнув у 
заглиблення в камені колони. Бельфегор нетерпляче 
схопив його та розвернув – але прочитати, що там 
написано, спочатку не зміг, бо, від хвилювання, ніяк не 
міг сфокусувати зір. Коли трохи заспокоївся, то 
прочитав: 

«Змія підколодна! За те, що ти вкрав моє, я 
тебе вб’ю!» 

Бельфегор нічого ні в кого не крав, бо духу 
матеріальне без потреби, але у цього Пітера 
Бінсфельда поїхали мізки, тому він може запросто 
відрубати голову, чи спалити на вогнищі. Отим попам, 
чомусь, навіть після смерті дано право карати грішників, 
то вони можуть і духа покарати на смерть. Бельфегор 
швидко пішов уперед, щоб скоріше обійти Сюллі та 
спуститися в на мінус перший поверх, Рішельє, щоб у 
залі французької скульптури зустрітися з королем 
Лютіним та знову йому пожалітися на притискання та 
наклепи Пітера Бінсфельда. Проте, пусті зіниці 
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Бельфегора хоч-не-хоч ковзали поглядом по стінах, 
видивляючись наступний білий листок, який, наче 
притягнутий поглядом, з’явився під наступним вікном. 
Тремтячими руками Бельфегор розгорнув листок та 
прочитав: «Ти вмреш не своєю смертю, Лютін, бо ти 
взяв моє!». «Так це адресується Лютіну!» — зрадів 
Бельфегор та мало не підскочив від радості, а потім 
замислився, хто ж це погрожує королю? Це явно не 
Пітер Бінсфельд!  Бельфегор став шукати наступну 
записку, то може вона щось пояснить, і знайшов її 
майже біля входу в Сюллі. Він дотягнувся до папірця, бо 
його прикріпили трохи високо та розгорнув. 

«Чекай мене о дванадцятій ночі біля статуї 
Каїна в саду Тюїльрі. Змора» 

Бельфегор остовпів! 
Які претензії у цієї польської дами до короля 

Лютіна? Вони бачаться раз у п’ять років, збираючись 
разом. Останній раз це було весною 2016 року, майже 
п’ять літ назад. Попри все, Бельфегор був радий, що це 
не Пітер Бінсфельд, а з пані Зморою, цією злою особою, 
король Лютін розбереться сам. Короля Лютіна він 
знайшов у крилі Рішельє на другому поверсі, у 
вісімдесят сьомому залі, де розташовані королівські 
апартаменти Наполеона III. Король Лютін валявся на 
дивані та дрімав. Коли Бельфегор відхилив червону 
оксамитову завісу на вході, то випадково зачепив за 
обмежувальну металеву стійку, яка гепнулась на 
червоний килим та розбудила Лютіна, який схопився та 
думав, що вже пройшла ніч і з’явилися відвідувачі 
музею. Коли він розгледів Бельфегора, бо світло у залі 
було вимкнене, то стомлено спитав:  

— Що таке, Бельфегор? 
Бельфегор мовчки подав всі записки в руки 

короля і той підійшов до вікна, щоб краще їх розгледіти. 
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Коли Лютін закінчив читати, то здивовано запитав у 
Бельфегора, немов він мав це знати: — Вона, що, 
загубила свою частину скрижалі та хоче перекласти 
провину на мене? 

Бельфегор мовчав, а король наказав: — Підеш зі 
мною! Я не хочу сваритися з цією недолугою жінкою, то 
краще з нею поговорити, бо в іншому разі вона може 
чинити чвари. Ще не вистачало, щоб вона отруїла усіх 
нас.  

— Мертві отрути не бояться, — нагадав 
Бельфегор, але король заперечив: — Ти не так добре 
знаєш Змору, як я! Вона розчинить твої кістки в кислоті й 
тільки дим залишиться! 

Така кінцівка його скелета не дуже сподобалась 
Бельфегору і він подумав, що під час цієї зустрічі краще 
мовчати. 

— Так, і візьми з собою Кривавого Жана! — 
наказав король, а Бельфегор скривився, бо не любив 
цього гицля62, який за життя служив королеві Катерині 
Медичі, та жорстоко розправлявся з її ворогами прямо в 
саду Тюїльрі. Королева стратила його, бо він знав 
багато її секретів, а він, перед тим, як йому відрубали 
голову, прокляв її рід. Бельфегор боявся, що поява 
Кривавого Жана зашкодить Лютіну, як і всім королям, бо 
він віщує їхню смерть. Проте, підкорився наказу короля 
та пішов у сад Тюїльрі шукати Кривавого Жана.  

— Де ж тебе шукати, Жан? — пробурчав 
Бельфегор, зупинившись коло статуї Каїна перед 
круглим фонтаном, де відбудеться зустріч зі Зморою. 

— Мене не треба шукати, я прихожу сам, — 
несподівано пролунав голос прямо над головою 

                                                           
62  гицель — особа, що займається відловлюванням 
безпритульних кішок та собак.  



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

345 

Бельфегора, який підняв голову та побачив прикрите 
долонею лице Каїна. 

— Ти ховаєшся в статуї Каїна? — здивувався 
Бельфегор, а Жан насмішкувато нагадав: — Ти колись 
ховався в саркофагу. 

— Король Лютін просив тебе бути на зустрічі зі 
Зморою, — сказав Бельфегор, вважаючи, що виконав 
завдання короля. 

— Гарна жіночка! — захоплено сказав Жан та 
додав: — Король Лютін спішить побачити мене, хоча 
йому ще не пора. 

Бельфегор ніяк не реагував на слова Жана, тому 
той спитав: — Де відбудеться зустріч? 

— Якраз тут, біля тебе, — сказав Бельфегор. 
— Тут я якраз буду, — сказав Кривавий Жан, а 

Бельфегор кивнув та почвалав до короля. Той знову 
дрімав, то Бельфегор не захотів його турбувати, але 
гном, мабуть, сам відчув, що поряд хтось є, бо 
прокинувся, глипнув на свого помічника та спитав: 

— Котра година? — а коли почув у відповідь, що 
без п’ятнадцяти північ, то заволав: — Чого ж ти мене не 
розбудив? 

Бельфегор не став сперечатися з королем, а 
чимчикував за ним похрускуючи кістками. Вітер з океану 
добрався до Парижа та розігнав хмари на небі, на якому 
одиноко сяяв Місяць, засліплюючи своїм світлом зорі. 
Було видно, наче вдень., а коли вони прибули на місце, 
під статую Каїна, Лютін незадоволено спитав: 

— Ну, і де вона? 
— Я тут! — сказав хтось з-під розлогого дерева, 

що низько стелилося до землі, і звідти вилізла фігура 
маленької жінки, у якій Лютін впізнав Змору. 
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— Що ти хочеш Змора?  — спитав Лютін, а жінка 
підійшла ближче та сказала: — Ти украв мою частку 
скрижалі! 

— Я не брав твою, у мене є тільки моя! — 
незадоволено сказав Лютін.  

— Покажи! —  сказала Змора. 
Лютін витягнув з-за пазухи свій шматочок 

скрижалі, який блиснув золотом під променями Місяця. 
Змора простягнула до нього граблі, але Лютін сховав 
його назад, під сорочку. 

— Я не роздивилася! — наполягала Змора і 
Лютін, аби відв’язатися від цієї відьми, знову витягнув 
свій скарб. Та знову простягнула граблі й зірвала 
золотий шматочок та хотіла кинутися навтьоки, але їй на 
печі опустилися волохаті руки Кривавого Жана, який 
давив Зморі шию та казав: — Попалася, сучка! 

Лютін видрав із граблів Змори свою золоту 
знахідку та сказав: — Відпусти її, вона все одно не 
здохне, а буде тобі мститися! 

Кривавий Жан розтулив свої величезні лапи й 
Змора звалилася на пісок. Лютін не став чекати, поки 
вона прийде в себе, а попрямував у Лувр в супроводі 
Бельфегора. Через деякий час Змора прийшла в себе, 
піднялася, цураючись Каїна, та пішла вздовж парка 
Тюільрі, а потім здійнялася в небо та полетіла кудись на 
південь. 

— Вона ще й літає?— здивувався Кривавий Жан, 
бо ніколи не знав що Змора здатна літати, хоча бачив її 
кожні тридцять п’ять років свого життя. Раптом, щось 
здавило йому горло і він побачив перед собою в повітрі 
жінку з косою, яка сказала: — Якщо хоч раз торкнеш її 
пальцем, я відріжу тобі голову! — вона змахнула косою і 
відсікла чоловічу особливість Кривавого Жана, який 
завив, наче пожежний автомобіль, бо відчував такий 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

347 

біль, наче йому в проміжності накидали розпеченого 
вугілля. Він покинув статую Каїна та шубовснув у 
круглий басейн, але отримав іще удар, бо в проміжності 
скипіла вода та опалила ноги. «Щоб я, колись...» — тихо 
вив Кривавий Жан, що задав собі нове правило: 
обходити жінок десятою дорогою. Навіть, тоді, коли 
хочеться когось задушити! 

Король Лютін хотів попередити всіх гномів про 
нахабну поведінку Змори та поліз в кишеню за 
телефоном. «Куди він подівся?» — бідкався Лютін, 
шукаючи телефон по всіх кишенях, але так його й не 
знайшов. А потім Лютіна пройняла думка: «Невже Змора 
вкрала?» — і король зрозумів, що він лопух. 

*** 

Олександра не полетіла зразу від дому П’єра, а 
тільки імітувала, а сама танула у сімейному колі 
хлопчика, в яке несподівано втрутилось провидіння та 
нагородило його здатністю ходити, хоча не з вина 
хлопчика ця здатність у нього пропала. Олександра 
вважала, що ті істоти, які отримали дімензіальну сіточку, 
повинні насамперед виправляти негаразди життя, а коли 
вона про це спитала у Маргіни, то та привела слова 
Туманного кота: «Дарвін мав рацію і живі істоти повинні 
боротися за своє місце під Сонцем, а інакше виродяться 
та перетворяться у немічних та хворобливих медуз!» 
Таке тлумачення розумного життя не зовсім подобалась 
Олександрі, бо таким способом можна вивести хижака 
вбивцю, але аж ніяк не емпатію до інших істот.  

Родина святкувала радісну подію мало не до 
ранку, то добре, що наступний день був суботою, то не 
треба їхати на роботу. Олександра, переповнена 
емоціями, покинула щасливу сім’ю та летіла навмання 
кудись на північ, коли побачила, що в небі попереду 
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хтось бовваніє. Олександра не стала кидати симпоту, бо 
впізнала у незнайомці Іджі та вже хотіла його 
наздогнати, щоб поділитися тим, що є на душі та, 
раптом, побачила попереду Дашу, яка летіла назустріч. 
Вона не стала заважати зустрічі Іджі та Даші, бо у них є 
якісь інтимні зв’язки, тому опустилася аж до самого лісу, 
над яким летіла. Видно, що Іджі та Даша сварилися, а 
потім її сестра вдарила Іджі, а він полетів униз. 
Олександра вирішила, що треба втрутитись, бо Даша 
іноді трохи гаряча, то може наробити те, про що потім 
пожалкує. Коли вона вискочила на поляну, то побачила, 
що Даша шарпає Іджі за вухо: то за одне, то за друге. 
«Що вона робить?» — подумала Олександра та, 
несподівано для себе, почула ззаду:  

— Хоче зняти дімензіальну сіточку! 
Олександра обернулася та побачила Морті, яка 

теж спостерігала за зустріччю Даші та Іджі. Олександра 
спитала: — Навіщо знімати дімензіальну сіточку? 

— Щоб його вбити! — сказала Морті й вони 
кинулися вниз, туди, де на траві лежав Іджі. Даша 
напевне почула їх голоси, бо повернула обличчя до них, 
а потім, як миша, шугнула прямо в ліс та зникла між 
деревами. Морті погналася за нею, а Олександра 
спустилася до Іджі. Його серце ледь сіпалося, але Іджі 
не дихав. Олександра стала робити штучне дихання та, 
напевне, захопилася, бо побачила відкриті очі Іджі, а 
його рот ліз в її рот язиком. Це було схоже на поцілунок, 
то Олександра не стала заперечувати пораненому та 
відповіла. Невідомо, скільки часу пролетіло, бо 
поранений заворушився під Олександрою та дивився 
кудись у бік. Вона глянула в тому напрямку та побачила, 
що на них здивовано дивиться Морті. 
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— Я робила йому штучне дихання, — сказала 
Олександра, а бабуся єхидно відповіла: — Я догадуюсь, 
що не штучне запліднення! 

Олександра почервоніла та випадково побачила, 
що коса Морті в крові: — Ти вбила Дашу? 

— Так! Відрізала їй п’ятку! — відповіла Морті. 
— Вона ж твоя внучка! — ужахнулася Олександра 

та згадала, як Морті відрізала голову Маргіні. «Так он як 
це відбувається! І що ж мені робити? Теж відрізати їй 
п’ятку?» — подумала Олександра. 

— А хіба то не Даша летить сюди? — спитав Іджі, 
який все ще лежав на траві та дивився на небо. Три 
пари очей так дивилися на Дашу, що підлітала, наче 
хотіли її спалити. 

— Покажи свою п’ятку! — наказала Морті. 
— Праву чи ліву? — спитала Даша. 
— Праву, — відповіла Морті й Даша зняла з 

правої ноги туфлю на високому каблуку. Морті довго 
роздивлялася її п’ятку та сказала: — Ти її лікувала? 

— Навіщо? Вона у мене не болить! — відповіла 
Даша та здивовано спитала: — А що трапилося? Чому 
Іджі валяється на траві? 

— Бо ти його мало не вбила, — сказала Морті, а 
Олександра додала: — Його, напевне, врятувало те, що 
він поставив пароль на свою дімензіальну сіточку. 

— Так! — відповів Іджі. 
— А про що ви з Дашею сварилися? — спитала 

Олександра, а Іджі позеленів, як живий рак. 
— Вона докоряла мені, що я переспав з іншою 

дівчиною... Жозефіною... — відповів Іджі та додав: ... яка 
робила мені штучне дихання 

«Так він і мене цілував, як Жозефіну!» — 
подумала Олександра та почервоніла, як варений рак. А 
Даша, яка тільки зараз зрозуміла, що Іджі розважався з 



Реплікація одинадцята. Даша 
 

350 

якоюсь Жозефіною, розрядилася блискавкою: — Ах ти ж 
папух недорізаний та щоб тебе точили всі вакарі 
63планети Аре! Та щоб твою душу забрали гнюси та 
занесли аж за край Всесвіту. Ти гидка тварюка!  

Вона крутнулася на місці та своїм тілом, як 
штопором, проколола хмару, аж там проклюнулося небо 
та заглянув сонячний зайчик. А Морті подумала, що 
вийшло добре, коли всі з’ясували свої відношення, то їй 
не доведеться позбавляти Іджі чоловічої статі. 

*** 

В поліції Маріко довго допитував лейтенант та 
рекомендував зізнатися у скоєному, бо її бачили багато 
свідків, а фотограф надрукував кілька великих фото, де 
видно обличчя підозрюваної до найдрібніших рис. 
Навіть, неповторна маленька родимка на вусі 
ідентифікувала її як особу, що вбила Хому ібн Алі аль-
Авеля. На розсуд лейтенанта, підозрювана поводилася 
неадекватно, бо усі показання свідків та докази 
вказували на Маріко Муравйову-Апостол, як на вбивцю. 
Після трьох годин спілкування лейтенант знесилено 
сказав: — Якщо ви не хочете полегшити свою долю, я 
передаю справу до суду. 

На цьому розсталися, бо слідчий передав справу 
у прокуратуру, а Маріко поки що відправили в камеру 
поліцейського відділення, бо в Лук'янівській тюрмі не 
знайшлося місць. Ночувати Маріко довелося разом з 
якимись повіями, які зайняли лавочки, щоб заснути, а 
Маріко, щоб не сперечатися з жрицями кохання, 
пристосувалася у кутку, зависнувши над долівкою. 

Ранком її відвели в туалет, а потім конвоювали в 
суд, де молоденька суддя, коли Маріко завели у 
                                                           
63  вакар — летюча тварюка пустелі. Пробиває 
дімензіальну оболонку та живиться тілом жертви.  
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маленький зал, строго та з осудом подивилася на 
Маріко, яка заглянула в її голову та довідалася, що 
суддя добре ознайомилася з її справою та не має 
сумніву у її вині. Маріко грозила стаття 115 з 
позбавленням волі на термін від семи до п'ятнадцяти 
років. На скільки років, суддя ще не вирішила, бо 
надіялася на те, що підозрювана розкається та 
роз’яснить причини такого вчинку. Звичайно, ніяка 
тюрма не лякала Маріко, бо вона може покинути її у 
будь-яку мить, але несправедливість покарання, бо вона 
нікого не вбивала, шокувало її. Процес почався і Маріко, 
трохи відчужено, слухала свідчення фотографа та ще 
двох осіб, які беззаперечно указали на Маріко, як 
убивцю. Коли дали слово Маріко, вона встала та 
сказала: — Я цього не робила. 

Суддя покинула засідання, щоб прийняти рішення 
і Маріко бачила її невдоволений погляд, кинутий на 
підозрювану, бо з жіночої солідарності, «всі чоловіки 
козли», могла б трохи скинути термін відбування 
покарання, але впертим це не світить. Коли вона 
повернулася та прочитала вирок, то Маріко сприйняла 
тільки цифру, дванадцять, бо, навіть, безнадійній 
підозрюваній суддя скинула три роки. 

— Маріко невинна! — почувся голос і Маріко не 
відразу впізнала, хто говорив. Вона повернулася та 
побачила Хому, який стояв біля дверей та звертався до 
судді. Одна з дівчат, які свідчили, втратила свідомість, 
бо бачити живим мертвого – то справа для людей зі 
стальними нервами. 

— Хто ви такий? — здивовано спитала суддя і 
Хома відповів: — Я Хома ібн Алі аль-Авель. 

— Суд закінчився і рішення цього суду може 
змінити тільки новий суд, — невдоволено сказала суддя 
та подивилася на прокурора, який не спромігся 
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упевнитися в тому, що потерпілий не вмер, а живий. 
Прокурор теж здивовано дивився на живого вбитого. 
Хома витягнув звідкілясь ножа, вискочив на суддівський 
стіл та перескочив назад за стілець судді, а потім 
приставив їй ніж до горла. Перелякані помічники судді, 
чоловік та жінка, вискочили в зал, а Хома сказав: 

— Ви повинні звільнити Маріко, бо вона нікого не 
вбивала. 

— Звільняю підсудну до наступного суду, — 
сказала суддя. 

— Спасибі, Хома! — розчулено сказала Маріко, а 
Хома відкрив вікно та виплигнув на вулицю. Суддя 
підійшла до вікна та глянула вниз з п’ятого поверху, але 
трупа терориста не побачила. «Невже знову залишився 
живий?» — подумала суддя та відзначила, що праця 
судді не надто спокійна справа. Вона звернулася до 
прокурора: — Подайте в розшук Хому ібн Алі аль-Авеля, 
за напад на суддю. 

В цей час двері суду відкрилися і в приміщення 
зайшли ще три особи: чоловік та дві жінки, одна з яких, з 
розмальованим обличчям, мала яскравого голубого 
меча, який вона войовниче витягла та тримала перед 
собою. 

— Підсудна звільнена! — нагадала суддя та 
швиденько шмигнула у кімнату для наради, яка мала 
окремий вихід. 

— Нас трохи затримали на вході, — звернулася 
до Маріко Маргіна та додала: — Пішли додому, бо ми 
сьогодні нічого не їли. 

— Бідненькі, — весело сказала Маріко, — зараз 
прийдемо і я вас нагодую. 

*** 
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Після того, як Даша кудись гайнула, Олександра, 
спитала у Морті: — Що будемо робити? 

— Не знаю, — відповіла Морті та спитала: — Ви 
знайшли Лютіна? 

— Я ні, — відповіла Олександра та розказала про 
хлопчика П’єра з паралізованими ногам.  

— А ти? — спитала Морті в Іджі й той розповів про 
підземний льох під Орлеаном, а коли далі запнувся, то 
Морті сказала: — Що трапилося після цього, ми вже 
знаємо – ти переспав з Джозефіною. 

— Я більше не буду, — недоречно сказав Іджі, а 
Олександра мало не пирснула від сміху. Морті 
відповіла: — Нам все одно, а от Даша може не зрозуміти 
та дійсно, відрубає тобі голову. Нагадайте мені, вона з 
мечем? 

— Так, — підтвердила Олександра, — ховає його 
невидимим за спиною. 

— Отож, начувайся, — сказала Морті та 
відправила симпоту до Даші. 

— Даша, люба, ти куди летиш? — спитала вона і 
Даша сердито сказала: — В Німеччину! 

— То ми летимо за тобою, — сказала Морті, а 
Даша відповіла: — Тільки не з цим Іджі, бо я його вб’ю!  

— А куди ж його діти? — спитала Морті та 
підморгнула Олександрі. 

— Хай летить в Грецію та разом з Сатиром мацає 
там місцевих Жозефін, — сердито сказала Даша. 

— Зрозумів? — спитала Морті, а Іджі кивнув 
головою. 

— Бувай! — сказала Олександра та гайнула у 
небо, а за нею понеслася Морті. Іджі, який залишився на 
поляні, зітхнув та тихенько піднявся в осіннє небо, яке 
було таким же сірим, як і відчуття у душі юнака. Взявши 
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напрям на південний схід Іджі злетів та попрямував у 
Грецію, шукати гнома Сатира. 

В цей час Даша та Морті вже летіли над 
Шампанню та прямували до кордону Франції. Досить 
скоро зачепили шматок Бельгії, швидко минули 
Люксембург та полетіли над лісистою та гористою 
землею Рейнланд-Пфальц в Німеччині, перетнули річку 
Рейн, а далі пішли землі Гессену, потім Тюрингії та 
Нижньої Саксонії. Що дивно для ока, кругом махають 
крилами новітні вітряки для виробництва електроенергії. 
Так, як в Саксонії був туман, то Олександра, яка летіла 
попереду, прямуючи в Берлін, мало не наскочила на 
лопать такого вітряка, то добре, що мала швидку 
реакцію, та відхилилася, а ще попередила Морті. 

— Не спіши! — сказала Морті, а Олександра 
обернулася та спитала: — Втомилася? 

— Ні, — відповіла Морті, — річ у тім, що Даша 
внизу. 

— А що вона там робить? Хіба ми не летимо в 
Берлін? — здивувалася Олександра та тривожно 
запитала: — Її, випадково, не збив вітряк? 

— Ні, вона жива і, здається, на когось полює, — 
відповіла Морті та полетіла вниз. Олександра 
відправилася за нею і з туману їм відкрився вид на 
декілька гір, між якими якої притулилося невелике 
містечко з чистими білими будиночками та червоними 
дахами з черепиці. Через містечко текла невеличка 
річка, яку загатили біля одної гори, а її тоненький 
струмок з’єднувався з іншою річечкою в самому місті. 
Гори покривав ліс і вони здавалися волохатими 
велетнями, що прилягли на цьому місці та заснули. 

— Це місто Ґослар землі Нижня Саксонія, — 
сказала Олександра, пошукавши трохи в Інтернеті та 
розповіла далі, — тут живуть гірники, які ось у цій горі, 
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яка називається Раммельсберг, уже тисячу років 
добувають кольорові метали, в основному – срібло, — 
пояснила Олександра та показала на одну з гір, яка 
підіймалася з туману. 

— Даша знаходиться он в тих старих будівлях, — 
сказала Морті та показала між шматками туману біля 
десятка будівель, які стояли осторонь, недалеко від 
міста. Олександра знайшла інформацію, що це колишній 
завод з обробки руди. Вони полетіли у тому напрямку і 
біля білої та високої квадратної будівлі помітили 
людський силует. Коли опустилися нижче, то 
Олександра з подивом впізнала у невеличкій фігурі 
Змору, яка ще їх не помітила.  

«Що вона робить у Німеччині?» — здивувалася 
Олександра та занепокоєно озирнулася: «А де Даша?» 

*** 

Кобольд ударив молотом по шматку породи, а 
коли той розсипався, то гном побачив у темряві відблиск 
від далекого вогню в кінці тунелю. «Поталанило!» — 
подумав Кобольд, але то не везіння, а особливий хист 
до цього, бо гном відчував срібло ще до того, як його 
бачив. Колись старі робітники, які його знали, коли 
спускалися у рудник, то завжди залишали для Кобольда 
щось із їжі, а ще якісь металеві вироби: пряжки, молотки, 
рашпілі та всілякі дрібниці, або старий одяг, все, 
начебто загублене, але Кобольд знав, що це залишили 
для нього. То він віддячував: малював на стінах тунелів 
хрести червоною фарбою, а коли працівники 
прорубували у цьому місці штольню, то завжди 
знаходили шматки самородного благородного металу. 
Нині робітники – не ті, і ніхто не полишить Кобольду ні 
росинки, а якщо гном відмітить місце, де є жила, то ніхто 
і не гляне та не догадається.  
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Кобольд взяв шматок арматури та загнав його 
глибоко. А потів вивернув свій скарб та мало не впав – 
срібний самородок виявився важким. Кобольд завалив 
його собі на спину і хоча гостряки на поверхні самородку 
боляче впивалися в шкіру, гном терпляче ніс, поки не 
добрався до свого потаємного місця, де він ховав всі 
свої скарби. Тут він любив відсиджуватися, 
перебираючи речі та згадуючи події, зв’язані з цим 
предметом. Кобольд не став милуватися самородком, 
бо таких на його віку, як каміння на березі річки, де він 
любив бувати вночі, коли місто спить. Він скинув його у 
куток на купу таких же самородків, бо не знав у 
теперішні часи, що з ними робити. 

В останній час Кобольда потішало одне – по 
старих штольнях водили екскурсії, то Кобольд підкидав 
на шляху вибраного ним відвідувача маленький 
самородок та радів, дивлячись, як обранець у захваті від 
знайденого подарунка. Дівчина екскурсовод казала, що 
треба на це місце кинути монетку, щоб не гнівити 
Кобольда, то потім гном збирав монетки та згадував, як 
таким же чином грався із фрейлін Мартою, яка водила 
екскурсії. Правда, зараз екскурсії під забороною, бо у 
світ прийшов якийсь вірус, що не дає дихати та косить 
людей, як колись чума.  

Від згадки про дихання Кобольд потягнувся до 
своєї люльки та набив її сухою травою, яку збирав на 
горі та сушив пучками. Прихопивши люльку, Кобольд 
став підійматися штольнями на поверхню землі у 
занедбану будівлю колишнього заводу з обробки руди. 
Коли вже був у будівлі, то виліз через вікно та забрався 
на схил Срібної гори, як він її називав. Зі скелі, на яку він 
забрався, відкривався вид на місто, що лежало біля 
підніжжя гори, та ріку, яка звивалася по долині. Кобольд 
вдихнув на всі груди свіжого повітря, а вже потім 
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витягнув металеве кресало та чиркнув по каменю, з під 
якого сипнув сніп іскор на траву в люльці, яка задиміла 
та приємно запахла. Втягуючи у себе ароматний дим, 
Кобольд відчув легке запаморочення, бо не курив майже 
добу. Осінь уже давно вступила у свої права та вже день 
на день чекала приходу зими, а за нею настане весна та 
знову потрібно збиратися в дорогу. На цей раз в Україну, 
до Домовика, а потім розстануться на п’ять літ. Раніше 
ця пора нагадувала про біль, який супроводив цей 
період. Перший раз Кобольд пам’ятає, наче це було 
вчора. Ті муки, які він пережив, поки втопав, що йому 
потрібно кудись йти, навіть, згадувати важко, бо 
фантомний біль відразу вінцем оповиває голову і ти не 
розумієш, куди йдеш і що робиш. Перший раз він тоді 
піднявся у дорогу, яку довелося торувати раз на п’ять 
літ і кожний раз в інше місце. Це вже потім вони 
зрозуміли, що цикл повторюється через тридцять п’ять 
літ та добре познайомилися одне з одним, а ще 
дізналися про таємничу силу, яка декілька століть дає їм 
наснагу жити. Кобольд не знав, чи то кара для нього, чи, 
навпаки, благодать, та не мав бажання щось змінювати, 
бо та інша сила захотіла змінити його життя та зробити 
безсмертним. 

Несподівано для Кобольда задзвонив телефон. 
Цю іграшку, телефон, дав йому король Лютін, щоб 

мати з ним зв’язок, але то така морока, що Кобольд, 
коли знову зустрінеться, то віддасть його назад. Цю 
штуку потрібно мало не щодня «заряджати», то треба 
десь мати куток з розеткою, щоб під’єднати мотузочку до 
телефона та розетки. Телефон нетерпляче дзвонив і по 
напису на ньому Кобольд зрозумів, що дзвонить Лютін. 
«Що йому потрібно?» — подумав Кобольд та натиснув 
кнопочку, а телефон приставив до вуха. 
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— Слухаю! — сказав Кобольд, прислухаючись до 
шелесту у телефоні, та, несподівано для себе, почув:  

— Кобольд, тварюка, ти навіщо взяв моє? 
Кобольд впізнав цей жіночий голос – це була 

Змора, але якого біса вона робить у Лютіна та про що 
говорить? 

— Це Кобольд, — нагадав він, вважаючи, що вона 
помилилася номером, але Змора прошипіла: — Я тобі й 
дзвоню, поганцю, ти навіщо взяв моє? 

«Що вона від мене хоче?» — не розумів Кобольд 
та не знав, як про це спитати у Змори. 

— Отже, слухай! У дві години пополудню буду 
біля білої вежі на колишньому заводі з обробки руди, — 
сказала Змора та тихо додала: — Не прийдеш – я тебе 
отрую! 

Телефон виключився, а Кобольд сидів на місці та 
не розумів, чого Змора вимагає. Кобольд не дуже знався 
з цією злючою Зморою і якби не те, що вона теж має 
шматочок небесного металу на якому, якщо скласти їх 
разом, видно зображення кота, то тримався б від неї 
якомога далі. Що в неї повинно пропасти, щоб вона 
зірвалася зі свого міста та приперлася в Ґослар у Нижній 
Саксонії? 

«Вона загубила свій шматочок небесного 
металу!» — догадався Кобольд та подумав, що 
зустрічатися зі Зморою нема ніякого сенсу. «Ще захоче 
забрати моє!» — подумав Кобольд та вирішив 
остаточно, що ні на яку зустріч він не піде. Він став 
вдивлятися в білу квадратну будівлю, біля якої ця Змора 
призначила зустріч, але віддаля не міг нічого розгледіти.  

Лаючи себе за цікавість, Кобольд тихенько 
пробрався до колишнього заводу обробки руди та через 
вікна сусіднього цеху побачив біля білої квадратної вежі 
Змору, а поряд з нею якихось двох жінок. Молода дівка 
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не викликала у Кобольда відрази, а от старша жінка 
тримала в руках косу, якою косять сіно, і це зовсім не 
сподобалося Кобольду, бо вона несла загрозу. 
Знайомитися з цими жінками Кобольду розхотілося і він 
зібрався вже йти до потаємного входу в штольню на цій 
території, коли побачив, що жінки пішли в сторону 
шахти, а потім розійшлися у різні сторони. «Що вони 
задумали?» — подумав Кобольд, а коли Змора пірнула у 
землю, то догадався: «Вони хочуть зробити на нього 
облаву!» 

Виникає питання – куди податися ? 
Ясно, що ці дівки обнишпорять всі дірки в горі, а 

таки найдуть Кобольда! Тунелі, які до цього моменту 
були місцем, де Кобольду нічого не загрожувала, 
перетворилися у пастку. Спускатися зараз униз все 
одно, що підняти руки та здатися цим дамам, які зітнуть 
йому голову та заберуть шматочок небесного металу. 
Те, що вони полюють саме за ним, уже не викликала 
сумніву. Кобольд вирішив, що зможе переночувати в 
будиночку на горі Раммельсберг, бо зараз, у період 
карантину, ніяких туристів там нема, а зранку, коли оцим 
фрау набридне сидіти під землею, то повернутися у 
свою нору.  

Кобольд покинув колишній завод обробки руди та 
подерся на гору, до гостьового будиночка. Перевірив, чи 
там кого нема, та завалився туди, примостив свій плащ 
під голову та заснув, не розпалюючи вогню, щоб ніхто не 
помітив. Коли настав ранок, то спустився до колишнього 
заводу і через свій запасний хід вирушив до свого кубла, 
щоб забрати деякі речі у більш надійні місця. 

*** 

Вони приземлилися біля квадратної білої вежі 
поряд зі Зморою, та налетіли на неї, наче шуліка, а 
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Морті, то взагалі хотіла відрубати їй голову. Вони 
притисли Змору до білої стіни, збираючись її допитати з 
пристрастю та дізнатися, куди вона діла Дашу. 
Схоплена Змора спочатку пручалася, а потім нахабно 
сказала: — Ви, що, не бачите, що я Даша? 

— Чим ти докажеш, що ти Даша? — спитала 
Олександра, бо у світі останніх подій Дашею може 
прикинутись будь-хто. 

— Мало того, що мій хлопець зваблює всіляких 
Жозефін, то ще й ви на мене напали, — скрикнула 
Змора. 

— Що ти тут робиш у такому вигляді? — обережно 
спитала Олександра, бо ще не зовсім повірила те, що 
Змора, це Даша. 

— А не можна тихіше! Ви мені все полювання 
зіпсували! — засичала Даша, а Морті тихо спитала: — 
На кого ти полюєш? 

— На Кобольда, — відповіла Даша, а Морті 
нагадала: — Ти нам не розказала про Париж, ти когось 
там знайшла? 

— Знайшла Лютіна, — сказала Даша та вже 
посміхнулася: — Прикинулася Зморою, яка приперлася 
в Париж, бо Лютін украв у неї її шматочок скрижалі. У 
Лютіна в помічниках демон Бельфегор, який ховається в 
мумії, що знаходиться в Луврі. Я його надурила і він сам 
привів мені Лютіна. Я, навіть, тримала в руках його 
шматочок скрижалі, але Кривавий Жан, який ховався в 
статуї Каїна мало мене не задушив, то ж Лютін забрав 
свій шматочок скрижалі. Наступного разу не треба нічого 
придумувати, а забрати та й все. 

Морті з Дашею нічого не зрозуміли, то ж Даші 
довелося досить детально все розповісти, а тільки потім 
її похвалили за винахідливість. 

— А як ти знайшла Кобольда? — спитала Морті. 
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— Вкрала у Лютіна телефон та подзвонила 
Кобольду. Перший раз він був поза зоною, а другого 
разу пощастило – він відізвався, а я засікла його 
координати. Довелося повернутися, бо я майже 
долетіла до Берліна. 

— Що ти йому сказала? — спитала Олександра. 
— Прикинулася тою ж Зморою, та звинуватила 

його у крадіжці, а потім призначила зустріч на дві години 
пополудні, — засміялася Даша. 

— Ти думаєш, що він прийде? — спитала 
Олександра. 

— Головне, що ми знаємо, де він є, — сказала 
Даша. 

Вони стали чекати. 
Дві години пройшло, а Кобольд так і не з’явився. 

Олександра пояснила це тим, що у нього немає 
годинника, то він не знає, коли це, дві години 
пополудню. 

— Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет іде 
до неї, — Даша витягла зі своїх закутків пам’яті чужу 
фразу та її озвучила. 

— Де ми будемо шукати цього Кобольда? — 
спитала Олександра і Даша відповіла: — Звичайно, у цій 
горі! 

Вона показала рукою на гору Раммельсберг. 
Бігати по штольнях під землею нікому не хотілося, але 
час ішов, а Туманний Кіт, як і раніше, був у полоні у 
барберосів та ще й без скрижалей, тому їм потрібно, хоч 
кров з носа, зібрати ці шматочки та взяти на себе місію 
Творця. Олександра стала сканувати гору шар за шаром 
і досить скоро у неї з’явилася карта всіх ходів у горі, 
навіть, тих, що колись обвалилися, але в них може 
ховатися Кобольд. Вона поділилася картою з Морті та 
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Дашею, яка, побродивши віртуально по горі, невпевнено 
сказала: — Щось я там не бачу Кобольда? 

— Скільки я знаю, кобольди, зазвичай, невидимі, 
тому ти можеш його не бачити. У них руде волосся та 
такі ж бороди, кобольди маленькі на зріст, але досить 
міцні, тому не рекомендую мірятися з ним силою. 
Можуть приймати личину якогось звіря, то якщо мимо 
вас шмигне якийсь кіт, то хапайте його відразу. 
Полюбляють червоні шапки та носять людський одяг, 
який дістануть. Якщо чимось невдоволені, то шкодять, 
влаштовують каменепади та завали, перерізають 
мотузки, гасять світильники, тому будьте обережні, бо 
може звалитися на голову який-небудь камінь чи балка. 
Якщо до них ставляться з повагою та ненав’язливо, то 
можуть допомагати, — закінчила розповідь Олександра 
та спитала: — Хто куди? 

Вони знайшли три віддалені точки, щоб потім 
зійтися посередині, та пішли у напрямі шахти, яка 
знаходилася трохи далі, де розійшлися у різні сторони. 
Якийсь ворон, що сидів на дереві та їх побачив, 
невдоволено каркнув та полетів вище на гору, де зовсім 
нема людей. Олександра теж подерлася за ним нагору, 
а потім набрала у себе повітря та пірнула у землю, 
продираючись через каміння, шматки металу та породу.  

Вона опинилася у якомусь приміщенні, поряд з 
ліфтом, який підіймав робітників угору, з зеленою від 
цвілі стелею та такими ж стінами із цегли, бо все 
навкруги було просякнуте вологою. Напевне тут 
відкачували воду, бо до приямка з водою йшла труба від 
помпи. На долівці лежали рейки вузькоколійки для візків 
з породою, які підіймали вгору  ліфтом. Вузькоколійка 
завертала наліво і йшла далі в штольню, де робітники 
довбали породу та вантажили на візки. Така нехитра 
робота давала можливість людям заробляти на хліб, бо 
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з цієї породи далі, на сучасному заводі, добували 
рідкісні метали та срібло. Олександра згадала, що зараз 
субота, тому під землею нікого не було, хоча горіло 
світло, а круглий електричний годинник показував 
теперішній час. Далі прохід був уже не з круглою 
стелею, а рівною, яку тримали металеві швелери та 
круглі просмолені метрові дерев'яні стовбури. Стелю 
підпирали товсті дерев’яні стовбури впереміжку з такими 
ж товстими металевими поржавілими трубами. 
Олександра з задоволенням помітила, що тут, у 
підземеллі, на однаковій відстані один від одного стояли 
прикріплені до стіни урни для сміття, в які вставили 
біленькі сміттєві пакети. 

Від штольні відходили неукріплені ходи, де з 
однієї сторони довбали породу, а по другій стіні йшли 
кабелі освітлення та комунікації. Таких ходів було безліч 
і в будь-якому міг ховатися Кобольд. «Якби він був тут, 
то відразу виявив нас!» — подумала Олександра та 
пройшла ще далі, де побачила столи та дерев’яні 
лавочки на яких, мабуть, відпочивали робітники, чи 
обідали. Вона сіла за стіл та заплющила очі, уявляючи 
весь підземний лабіринт, та стала методично його 
перевіряти. Як Олександра й думала, Кобольда вона не 
знайшла, а от Морті та Дашу піймала та зі сміхом 
спостерігала, як вони шукають гнома.  

«Треба чекати, бо так ми нікого не піймаємо!» — 
подумала Олександра та зробила себе невидимою, а 
ще закрила свою дімензіальну сіточку та ще й з 
паролем, як рекомендував Іджі. Потім положила голову 
на руки та з задоволенням заснула. Їй снилися пошуки, 
але не Кобольда, а один одного, бо вони загубилися і 
ніяк не могли вибратися нагору. Дімензіальна сіточка, 
чомусь, не слухалася, наче була не своя, тому пробити 
товщу породи не вдавалося й Олександра подумала, що 



Реплікація одинадцята. Даша 
 

364 

залишиться назавжди під землею та перетвориться у 
Кобольда, вірніше, у Кобольдшу та буде готувати йому 
їжу із тельбухів пійманих жаб. Чому у пам’яті сплили такі 
кулінарні зиски, Олександра не знала, хіба що це 
нагадало їй Францію, де вони входять у меню відомих 
ресторанів. 

«Ти приготувала мені суп з тельбухів?» — 
похмуро питав Кобольд, який, чомусь, став схожий на 
Іджі, а Олександра в розпачі йому казала: — Я ще не 
наловила жаб!» 

Кобольд сердито кинув пусту миску і вона 
застукотіла по нерівній підлозі, а Олександра 
прокинулася, бо почула металічний звук. 
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Реплікація дванадцята. Іджі 

Засмучений Іджі летів у Грецію без всякого 
задоволення і якби б йому в руки попав отой Сатир, то 
відразу, попри свій менталітет, відрубав би йому голову 
та забрав би той шматочок скрижалі, який в нього є. 
Сумніву в тому, що всі ці гноми існують, в Іджі вже не 
було, бо Домовика, Змору, Брауні та Лютіна вони 
знайшли, то чому б не існувати іншим: Кобольду, Сатиру 
та Ґардворду. Але найцікавіший останній, восьмий гном, 
якого не знайшов Туманний Кіт. Де його шукати – 
невідомо, чи в Африці, чи десь в Азії, а може в Америці! 
А без восьмої частинки скрижалі решта частинок не 
цінніші, чим золото, з якого вони зроблені. А може то і не 
золото, бо вони не догадалися провести аналіз металу. 

Іджі згадав, що він знає про сатирів, лісових та 
гірських божеств нижчого рангу. Відомо, що вони 
проживали в Греції, виглядали, як чоловіки з кирпатим 
носом, козлиною борідкою, рогами, загостреними 
вухами, що характерно для всіх гномів та мали хвіст. 
Деякі з них мали копита та були схожі на звичайних 
чортів. Сатири відрізнялися від інших гномів буйним 
характером, хтивістю, відсутністю моралі та генетичною 
відразою до праці. Своєю здатністю споживати спиртне 
та веселитися вони могли дати фору навіть Діонісу64. 

Сатири живуть в лісах та у горах, проводячи час у 
полюванні, танцях та грають на флейті, якою чаклують 
людей своєю музикою. Буває, що вони бешкетують та 
розганяють стадо, або вистежують та гвалтують німф, а 
ще беруть участь у п’яних Діонісових мандрах, 

                                                           
64  Діоніс — бог рослинності, родючості, вологи, 
покровитель виноградарства та виноробства, любитель 
повеселитися та випити. 
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стрибають, танцюють, п'ють та роблять різні дурні 
витівки. Іджі подумав, що в наш час сатири навряд чи 
бавляться з німфами, бо їх, напевне, уже нема, скоріше 
за все – вимерли, та і навряд чи самі сатири вижили. То, 
якщо десь є якийсь сатир, він, однозначно, той, кого Іджі 
шукає – Сатир. 

Іджі не зчувся, як опинився біля Альп, але не став 
підійматися вище, а маневрував поміж гір. Стало зовсім 
холодно й Іджі обгорнув себе дімензіальним коконом та 
полетів швидше. Далі пішла Паданська рівнина у 
Північній Італії, а зовсім скоро на горизонті з’явилося 
Адріатичне море. Іджі летів вздовж довгого моста в 
Венецію і щось його підштовхнуло приземлитися на 
острові, тим паче, що того Сатира, який, по опису, не 
дуже приємний тип, шукати зовсім не хотілося. Про 
Венецію Іджі багато чув, тому вирішив, що 
познайомитися з цим містом йому ніхто не заважає. 
Морський порт на в’їзді в  Венецію та залізничний вокзал 
не радували око згори, тому Іджі приземлився поряд в 
парку, який з усіх сторін оточували канали. 

Було десь опівдні, в парку гуляли люди, але 
приземлення Іджі, як йому здалося, ніхто не помітив. 
Люди, дійсно, ходили у масках, але у парку трошки 
приспускали, відкриваючи носа. Він сів на лавочку біля 
кущів самшиту та з задоволенням закрив очі. Як Іджі 
знав з Інтернету, Венеція дуже потерпала від вірусу 
«Ковід-19» і тут запровадили жорсткий карантин. Що 
цікаво, слово «карантин»» перший раз вжили якраз у 
Венеції у чотирнадцятому столітті під час епідемії чуми. 
Тоді всі морські кораблі перед заходом в порт Венеції 
стояли на рейді сорок днів, щоб за цей час виявити всіх, 
заражених чумою, і це називалося «quaranta giorni»65. 

                                                           
65  quaranta giorni — сорок днів(італійська) 
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Назва острова Лазаретто біля острова Лідо, де вони 
стояли на карантині теж стала прозивною та 
загальновідомою назвою лікувальних закладів. 

Полишивши медитацію, Іджі пройшовся парком та 
підійшов до виходу, щоб через місток перебратися на 
другу сторону каналу, де побачив монументальну 
споруду з колонами, яка виявилася церквою святого 
Миколи Толентіно. Іджі поблудив вузькими вуличками 
Венеції, які йому зовсім не сподобались та вийшов 
через місток на площу біля каналу. Перед ним 
знаходилася величезна церква, як з’ясувалося – Собор 
Санта-Марії Глоріози деї Фрарі. Зліва від нього 
підіймалася в небо висока вежа. Іджі зайшов в середину 
собору, віддавши три євро, і побачене його надто 
вразило: безліч бездоганних статуй, що стояли повсюди 
із білого мармуру, а величні колони підтримували арки, 
які тримали стелю. Вхід на хори відгороджувала арка з 
крилами, на яких теж стояли статуї та дві кафедри для 
проповідей. Позолочені різьблені дерев'яні хори вели до 
вівтаря, а центральне місце над вівтарем займала 
картина «Вознесіння Пресвятої Богородиці», яка на фоні 
напівкруглого нефа виглядала урочисто та піднесено.  

— Non vuoi le reliquie di Santa Maria?66 — спитав 
якийсь чорнявий коротун, що не вселяв ніякої довіри, 
тому Іджі скептично відповів: — Свята Марія піднялась у 
небо! 

— А мощі залишилися на землі, — цинічно 
відповів продавець «реліквії». 

— Мені потрібні шматочки скрижалі, що колись 
давно впали з неба, — скептично зупинив продавця Іджі 
та пішов ближче до вівтаря, щоб краще роздивитися 
картину. 

                                                           
66  Не бажаєте мощі святої Марії?(італійською) 
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— У мене є те, що тобі потрібно, — сказав наглий 
тип, доганяючи Іджі, але тому був нецікавий цей 
настирливий італієць, який хоче надурити туриста. Тип 
так не вважав, бо розчахнув свою сорочку й Іджі 
подумав, що той ексгібіціоніст 67 , але побачив на шиї 
молодика ланцюжок з золотим шматочком якоїсь 
монети. «Не може бути!» — подумав Іджі, бо розгледів 
на шматочку хвіст кота. 

— Звідки у тебе ця штука? — спитав Іджі, а 
незнайомець відповів: — Дісталася від бабусі в 
спадщину.  

— Що ти за неї хочеш? — спитав Іджі, все ще не 
вірячи очам. «Можливо, що це ота восьма частка 
скрижалі, яку не знайшов Туманний Кіт!» — подумав 
Іджі, а незнайомець, який спостерігав за його обличчям, 
сказав: — Я хочу сто тисяч євро! 

Звичайно, цей незнайомець не знає ціни цього 
шматочка, але зовсім не дурний. Іджі хотів заглянути 
типу в голову, але дарма – в його макітрі він побачив 
цифру сто тисяч і все. Іджі зліпив у кишені двісті купюр 
по п’ятсот євро та сказав: — У мене є така сума тож 
можемо обмінятися. 

— Пішли он в ту вуличку, щоб ніхто не заважав, — 
сказав коротун незнайомець та назвався: — Мене звати 
Антоніо! 

— Мене – Іджі, — відповів Іджі та приготувався до 
фізичного протистояння, бо у цього Антоніо можуть бути 
спільники. 

— Покажи мені купюри, — попросив Антоніо, а 
Іджі витягнув пачку, міцно тримаючи її в руках. 

                                                           
67  ексгібіціоніст — публічна демонстрація статевих 
ознак. 
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— Можна потримати одну купюру? — спитав 
Антонію й Іджі сунув йому купюру у п’ятсот євро. Антоніо 
довго крутив її в руках, аж Іджі надоїло, а тоді сказав:  

— Це фальшивка! 
«Звичайно, фальшивка, але її ніхто, навіть 

скарбниця не відрізнить від справжньої, хіба що номери 
зійдуться із давно випущеною!» — подумав Іджі та 
сказав: — Ти можеш перевірити її в банку. 

— Зробімо так – ти підеш в банк і розміняєш свої 
євро на банкноти у двісті євро, а потім я забираю гроші, 
а ти – оцю цяцьку, — сказав Антоніо. 

— Добре, — згодився Іджі й вони пішли до каналу, 
щоб катером швидше добратися до «Банку Італії», бо 
він скоро закриється на сієсту. Пролетівши по каналу з 
вітерцем, вони пристали до берега та зайшли в білий 
будинок з написом вгорі «Banca d'Italia», а над ним арка 
з металевим переплетінням схожим на рослини, чи 
павуків. Ці павуки щось запали в душу Іджі, наче подали 
якийсь знак, але він сміливо взявся за ручку скляних 
дверей та ввійшов у банк. Антоніо зайшов за ним, 
начебто він не знайомий з Іджі та став перебирати 
проспекти на столі, наче вибирав собі, як покласти гроші 
у цей банк. 

Сеньйора за віконцем сунула пачку Іджі в 
автомат, який перерахував купюри та видала купку 
банкнот у двісті євро, які поклала у пакет та з посмішкою 
йому подала. Антоніо був здивований таким швидким 
обміном, але вдав, що заклопотаний своєю справою та 
ще й спитав у карабінера, який чатував у банку, чи може 
він взяти з собою проспекти, а отримавши згоду, рушив 
на вулицю. Як тільки Іджі вийшов, Антонію простягнув 
свої граблі до пакета, але той сказав: — Твій артефакт! 

— Забирай! — відповів Антонію та зняв шматочок 
скрижалі разом з золотим ланцюжком та тицьнув його у 
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руки Іджі, а сам загріб пакет, заглянув у нього та пішов 
на причал. «Обдурив!» — подумав Іджі, правда, не 
уточнив, хто кого, бо шматочок скрижалі виглядав 
цілком пристойно та був схожий на інші, які бачив Іджі. 

Не встиг він відійти на кілька будинків далі, бо не 
хотів злітати на людях, як почув ззаду: — Ви 
заарештовані за підробку валюти! — а коли обернувся, 
то побачив двох карабінерів 68 . Від одного з них 
метнулися два дроти в сторону Іджі, які вп’ялися в тіло 
та змусили його звиватися, як паперова стрічка на вітрі. 

Потім Іджі втратив свідомість. 
*** 

Звук не повторився, то Олександра подумала, що 
їй це приснилося, тому вона знову поклала голову на 
стіл та відразу побачила новий сон: «Туманний Кіт з 
закритими очима лежить у VIP-палаті у Феофанії. На 
його морді киснева маска, він важко дихає, бо кіт хворіє 
на «Ковід-19». Ліве око кота швидко відкрилося та 
окинуло палату: нікого нема. Він запускає свою лапу, яка 
стала, як лопата, у широку банку з різнокольоровими 
вітамінами та висипає все у свою пащеку. В палату 
заходить Юля Мендельсон з тацею, на якій стояла якась 
тарілка з наїдками й Туманний Кіт швидко насуває на 
морду кисневу маску та знову важко дихає. 

— Що ти мені напекла? — невдоволено спитав 
Туманний Кіт, знявши маску та підозріло розглядаючи 
чорні наїдки на тарілці, які нагадували котячі купки, які 
ще не загребли. 

— Менделики з вітамінами: Домовик, Змора, 
Лютін, Кобольд, Сатир, Брауні та Ґардворд, — 

                                                           
68  карабінер —  виконуює поліцейські функції на 
території Італійської Республіки 
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задоволено сказала Юля Мендельсон, показуючи коту 
сім підгорілих коржиків, схожих на асфальт. 

— Щось мені оцей шостий не подобається! — 
сказав Туманний Кіт, показуючи на Брауні, який лицем 
дуже нагадував Зелененько з чорномазою пичкою, наче 
той виплигнув з пекла, та був надто жвавий, як для 
печива. 

— Життя – не ідеальне, шостий Брауні – яскравий 
тому доказ! — погодилась Мендельсон, відірвала 
випеченому Брауні голову та спитала: — А так?  

— Та вже буде, як є! — сказав Туманний Кіт, та 
кинув голову Зелененько, яка волала, як навіжена, у 
свою пащеку, а коли пережував, то скривився, та 
незадоволено  сказав: — Краще б спекла мені мишей!  

Від образи Юля набубнявіла, як кулька, що от-от 
лусне, а таця з тарілкою, на якій лежали менделики, 
гепнулася на землю». 

Олександра знову прокинулася від дурного сну та 
почула чиїсь важкі кроки, тому піднялася з-за стола та 
тихо поплила, не торкаючись підлоги, у напрямі до 
місця, де пролунав звук. Вона не знала, скільки 
проспала, а так, як в підземеллі сонця не було, то 
невідомо, день зараз, чи ніч. Вона пройшла по ходу, 
пробитому у породі та зовсім не укріпленого ні 
цегляними стінами, ні стелею з дерев’яними 
стовбурами, поки не опинилася поруч з великим 
дерев’яним колесом невідомого призначення та 
піднялася по металевих сходинках вгору, де горіла 
яскрава електрична лампа. Олександра завмерла на 
місці, бо до неї спиною стояв невеликий на зріст, 
присадкуватий рудий Кобольд в одних трусах. В одній 
руці він тримав здоровенного молота, а в другій погаслу 
люльку. Його шкіра мала зеленуватий відтінок, а великі 
та довгі вуха стирчали в боки, як локатори. Видно, що 
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слух у нього був добрий, бо він обернувся, але 
Олександра встигла присісти та завмерла, то гном, 
трохи послухавши, стукнув молотом по каменю, аж іскри 
пішли, а потім пішов далі.  

 
Щоб її тінь від електричної лампи не сполохала 

Кобольда, Олександра почекала, поки він зникне за 
поворотом, а вже тоді стала невидимою та навшпиньки 
пішла за ним. Довгий хід у породі привів їх до основного 
тунелю, по якому Кобольд пройшов трошки, а потім 
кудись зник. Олександра понеслася скоріше, бо Кобольд 
може успішно зникнути у цьому лабіринті, то вже лови 
його, як вітер в полі.  

Вона побачила, куди він зник: в боковий тунель 
вела металева хвіртка, яка була відкрита й Олександра 
прошмигнула туди, щоб очі пристосувалися до темряви, 
та пішла майже навпомацки вперед, але уперлася у 
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металеві двері. «Куди він зник?» — подумала 
Олександра та скористалася дімензіальною сіточкою. 
Кобольд виявився ззаду, а коли вона повернулася, то 
побачила, що він стоїть, освітлений ззаду електричною 
лампою, біля металевої хвіртки, в яку вона проскочила. 
«Він піймав мене в пастку!» — з задоволенням відмітила 
Олександра, бо гном виявився розумнішим за неї, але 
не знав, що вона може здолати будь-яку перешкоду в 
одну мить. 

— Nach wem suchst du? 69  — спитав Кобольд і 
Олександра відповіла німецькою: — Якщо ти Кобольд, 
то я шукаю тебе. 

— Навіщо я тобі? — спитав Кобольд і Олександра 
сказала: — Якщо ти не проти, то я б тобі розказала все в 
тій кімнаті зі столом та лавками. 

Кобольд помовчав і Олександра подумала, що їй 
таки доведеться скористатися дімензіальною сіточкою, 
щоб звільнитися, але гном, мабуть, не чекав від неї 
сюрпризів, бо вважав її звичайною дівчиною, тому 
відкрив металеву хвіртку ключем та розкрив її настіж. 
Вони пішли у той тунель, де Олександра чекала раніше, 
та сили навпроти один одного. На грудях у Кобольда на 
суворій нитці сяяв шматочок скрижалі. 

— Починати потрібно здалека, — сказала 
Олександра та розповіла Кобольду про Туманного Кота, 
який, як Творець, керував Всесвітом, але загубив свою 
дев’яту скрижаль і тепер керувати не може. Він нагадав, 
що його восьма скрижаль у бою від удару ворога 
розділилася на вісім частин, а ті впали на Землю у різні 
місцях. Туманний Кіт зник, бо попав у якусь халепу, але 
встиг передати попередження, в якому повідомив, що 
треба знайти шматочки скрижалі та з’єднати їх разом, 
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тоді той, хто збере цю скрижаль, буде керувати 
Всесвітом. 

— Ти готова це робити? — несподівано спитав 
Кобольд, а Олександра розгубилася та спитала: — Що 
робити? 

— Керувати Всесвітом? — спитав Кобольд. 
— Не знаю, — чесно відповіла Олександра та 

розповіла, що вони тут втрьох: вона, Даша, її сестра, та 
Іджі, який полетів у Грецію. Вона розповіла про 
Домового в Україні, про пошуки Брауні в Шотландії, про 
їхні пригоди у Франції та пошуки короля Лютіна, про 
Змору у Польщі. 

— Я бачив Змору тут, — нагадав Кобольд, а 
Олександра засміялася та щиро відповіла: — Даша 
хотіла тебе обдурити та у неї, видно, не вийшло. 

— Ти кажеш, що допомогла Брауні знайти свою 
принцесу? — зацікавлено спитав Кобольд. 

— Так вийшло, — трохи сконфужено відповіла 
Олександра, а Кобольд знову спитав: — А отой хлопчик-
каліка, якого ти вилікувала, він теж гном?  

— Ні, він звичайний хлопчик, — чесно відповіла 
Олександра, бо не знала, чого Кобольд допитується. 

— А чому на Землі не лишилося гномів? — спитав 
Кобольд, бо від своїх друзів гномів знав, що збереглися 
тільки вони. 

— На превеликий жаль на Землі зникли не тільки 
гноми, чи ельфи, але й цілі види рослин та тварин. 
Знову ж, на жаль, люди – хоча і називають себе 
розумними, діють, як варвари без майбутнього та 
минулого, — відповіла Олександра. Вони посиділи 
мовчки, кожний думаючи своє, а потім Кобольд сказав:  

— Коли прийде час і Творцем захочеш стати ти, 
то я віддам тобі свій шматочок скрижалі! 

Олександра, від несподіванки, тільки й сказала:  
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— Дякую! 
Кобольд піднявся та пішов вздовж тунелю, а 

потім, як розтанув у повітрі. 
*** 

Коли Маріко, разом з Васею, Фате та Маргіною, 
з’явилася дома, то побачила на столику у прихожій 
записку. Маріко вголос прочитала:  

«Через те, що мене розшукують, то подамся я 
до москалів та нароблю там шухеру. 

Ваш Хома ібн Алі аль-Авель» 
— Спасибі тобі, Хомчику! — сказала Маріко та 

поцілувала записку, а Фате ревниво нагадала:  
— Та якби не той Хома, то я б цей суд рознесла 

на друзки! 
— Не треба підіймати шуму, — попередила 

Маріко та додала: — Ви ж самі знаєте, що тим істотам, 
які мають дімензіальну сіточку, краще не виділятися. Чи 
ви хочете здійняти галас на весь світ, щоб проти нас 
розпочали війну всі країни? 

— Хто тут хоче розв’язати війну? — спитав Тарас, 
з’являючись у дверях і Маріко радісно нагадала: — Я 
була у тюрмі! 

— Поздоровляю! Всі відомі діячі не минали 
тюрми! Тепер ти одна з них! — сказав Тарас, цілуючи та 
обнімаючи дружину, немов був відсутній вдома декілька 
років, а не днів. Маріко розповіла про останні події, а 
Тарас поділився тим, що творилося в Дніпрі, а вже потім 
Маріко сплеснула руками та крикнула: — Та ви ж 
голодні, а я годую вас казками. 

Вона понеслася на кухню, а Тарас подзвонив 
якомусь знайомому, яких у нього було мало не пів Києва 
та сказав: — Тут мого знайомого та душевну і добру 
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людину, Хому ібн Алі аль-Авеля, оголосили в розшук, то 
попрошу вас анулювати це розпорядження. 

Тарас послухав відповідь, Маріко з кухні крикнула: 
— Тарасику, я все чула, спасибі! 
Пролунав вхідний дзвінок. 
Тарас пішов до дверей, а коли відкрив їх, то 

побачив, що на порозі стоїть зніяковілий Іджі. 
— Заходь, — сказав Тарас, а Фате відразу 

спитала: — А де Даша? 
— Ми з нею трохи посварилися, — сказав Іджі.  
— А що трапилося? — спитала Фате.  
— Я їй зрадив з іншою жінкою, — відповів Іджі, а 

Фате моментально схопила свого меча, та відсікла б 
йому голову, але Вася блискавично відбив удар та 
сказав: — На Землі такі справи так не вирішують. 

— Ще і як вирішують! — не згодилася з сином 
Маргіна, а Іджі сказав: — Я, мабуть, піду. Даша, Морті та 
Олександра в Німеччині. З ними все добре. 

Він вже рушив до дверей та повернувся й спитав:  
— А де Маріко? 
— Нащо вона тобі? — підозріло спитав Тарас. 
— На вулиці на неї чекає Хома, — відповів Іджі. 
— Я сам до нього вийду, — сказав Тарас, але 

його зупинив Іджі: — Він сказав, що це конфіденційно. 
Він хоче говорити тільки з нею. 

Тарас хотів його відсунути, як у дверях кухні 
з’явилася Маріко та сказала: — Я все чула, краще 
поглянь за борщем, щоб він не википів на плиту, а ти, 
Іджі, залишишся та пообідаєш! 

— Дякую, але мені Морті дала одне поручення, то 
я лечу у Дніпро, — не згодився Іджі та сказав Маріко: — 
Я вас проведу! 

— Знаємо, як ти проводиш чужих дівчат! — 
насупився Тарас, а Маріко щасливо посміхнулася та 
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єхидно сказала йому: — Тарасику, ти, як маленький! 
Пильнуй борщ, бо, як втече, то будеш їсти свої 
новопридбані роги. 

— Скажи ж Хомі, що розшук скасували, то хай іде 
додому, а не вештається деінде, — крикнув услід Тарас, 
а Маріко, граючись, помахала йому рукою. 

Через хвилин десять Тарас бідкався: — То де ж 
вона? Що з цим борщем далі робити? 

— Та вже йди та розберися з її коханцями, а я 
сама борщ догляну! — сказала Маргіна та пішла на 
кухню, а Тарас побіг надвір. Не встиг він закрити двері, 
як пролунав його звіриний крик, який налякав би не 
тільки лева, а любого найстрашнішого звіра, бо той крик 
обіцяв кожному смерть. 

*** 

В поліції Венеції з Іджі повелися досить суворо, 
бо, напевне, вважали його міжнародним злочинцем та 
надягли на нього кайданки. Коли він прийшов у себе 
після шокера, то виявив, що знаходиться у камері з 
решіткою зверху, як у якомусь кіно, а коли, прямо через 
стіну, висунув свою голову, то виявив, що камера, де він 
сидить, досить високо над каналом. Якийсь гондольєро 
побачив Іджі та збився з ритму, а потім довго протирав 
свої очі. «Треба набратися сил, а потім покинути цей 
виправний заклад» — подумав Іджі та відчув, що на шиї 
бовтається шматочок скрижалі на ланцюжку. Він 
задоволено зазначив, що її не забрали карабінери, хоча 
документи, які, на всякий випадок, йому виготувала 
Олександра, в кишенях були відсутні. 

Іджі трохи полаяв себе за свою необережність, бо 
підкрастися ззаду міг не тільки карабінер, але і якийсь 
ворог, який не буде тягнути його в каталажку, а відрубає 
голову та викине її в Адріатичне море на корм рибі. Тоді, 
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навіть, з дімензіальною сіточкою, тіло навряд чи знайде 
голову, щоб злитися та повернути свідомість його 
власнику. «Цікаво, як карабінери дізналися, що гроші 
фальшиві? Чи щось запідозрила касир, чи це підступні 
дії Антонія?» — подумав Іджі, хоча навряд, щоб цей 
шарлатан його підставляв, бо може спливти те, що він 
напоумив гостя піти в банк та обміняти фальшивки. 

Стрибати в воду та ще й з такої висоти не 
хотілося, бо прийдеться використовувати дімензіальну 
сіточку, а вони вже стільки енергії планети використали 
на Землі, що, мабуть, оте потепління – то реакція 
планети на їхнє марнотратство. Іджі згадав свою 
планету, Аре, яка перетворилася на пустелю, хоча 
останні пару десятків років, завдяки Туманному Коту, 
вони відновлювали ліси, щоб змінити ландшафт 
планети. Іджі подумав, що краще піти через двері, але 
почув, як у них заскрипів замок, а на порозі з’явився 
карабінер. 

— Підозрюваний, вперед! — сказав карабінер і 
пішов за Іджі ззаду та подавав йому команди «вправо», 
«вліво», поки не привів у  темну кімнату із темним склом, 
за яким сидів капітан з одною зірочкою та короною у 
вигляді фортеці з трьома вежами на пагоні. Іджі 
пристебнули до залізного стола та посадили на 
приварену до долівки табуретку, спиною до входу. 

Іджі вже надоїло чекати, коли з’явився молодий 
лейтенант, який кинув швидкий погляд на темне скло та 
відкрив теку з листочками паперу.  

— Хто ви та звідки? — спитав коронер та 
приготувався записувати. Іджі назвався та пояснив, що 
він з планети Аре та відвідав Землю, щоб 
познайомитись з культурою землян. Сказане трохи 
здивувало коронера, бо він, видно, мав Іджі за 
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землянина, але, одначе, пояснив: — Вас підозрюють у 
відмиванні коштів мафії.  

Іджі сказав, що не має відношення до мафії, а в 
Венеції проїздом до Греції, бо хотів познайомитись з 
цим оригінальним містом. 

— Як ви тоді поясните, що номери на ваших 
купюрах, які ви здали в банк, щоб обміняти на інші 
купюри, фігурують у справі по відмиванні коштів мафії?  

— Навіть не уявляю, — відповів Іджі та додав: — 
Ці гроші я отримав у банку Парижа по переказу від свого 
спонсора. 

— Коли вас заарештували, то не знайшли грошей. 
Куди ви їх діли? 

— Я віддав їх другу, — сказав Іджі. 
— Назвіть вашого друга, — сказав лейтенант і 

Іджі відповів: — Його звати Антонію. 
— А прізвище у нього є? — спитав лейтенант, а 

Іджі похитав головою: — Я його не знаю! 
Лейтенант записав сказане на листок паперу та 

підсунув його Іджі: — Підпишіться внизу! — після чого 
забрав папірець та викликав карабінера. 

— Поки ми все не вияснимо, ви будете 
знаходитися у нас, — повідомив лейтенант, а карабінер, 
що з’явився, знову повів Іджі в камеру. «Треба тікати!» 
— подумав Іджі та побачив, як із-за рогу з’явилася рука з 
цеглиною, яка опустилася на голову карабінера і той 
звалився, як мішок з картоплею. Із-за кутка виплила пика 
Антонію, що сяяла, як золота монета. Антоніо кинув на 
руки Іджі якийсь плащ, щоб прикрити кайданки та сказав:  

— Йди за мною! 
Вони, майже не помічені, вийшли з відділення 

поліції на вулиці Єзуїтів та відразу підійшли до причалу, 
де Антоніо посадив його на гондолу та потягнувся до рук 
Іджі: — Дай, зніму кайданки! 
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— Я вже зняв, — відповів Іджі та віддав плаща 
Антоніо, а той захоплено відповів: — Молодець, а то я 
мав тебе за тюхтія! 

— Куди ми пливемо? — спитав Іджі, розглядаючи 
міцного гондольєро. 

— В одне місце, щоб ти перепочив, — відповів 
Антоніо, а Іджі не згодився: — Ні, мені потрібно в Грецію. 

— Я теж іду в Грецію, поїдемо разом, — сказав 
Антоніо та зацікавлено запитав: — Що ти там хочеш 
робити? 

— Хочу знайти такого собі Сатира, — посміхнувся 
Іджі, а Антоніо гостро глянув на нього та теж засміявся й 
сказав: — То я тобі обов’язково допоможу! У мене на 
завтра два квитки в Афіни з аеропорту імені Марко 
Поло, то полетимо літаком разом! А сьогодні святкуємо 
свободу! 

Правда, погода зовсім не балувала, бо пішов 
дрібненький дощ, а в ніс ударили запахи гілок гліцинії, 
яка своїми довгими бузковими пасмами квітів спадала з 
берега та мало не купалася у воді. Опустився туман, 
хоча була обідня пора. І все стало сіре, мокре та 
слизьке. Антоніо наче не помічав цього, підморгував 
гондольєро, який відповідав йому похмурим поглядом, 
наче Антоніо – кондотьєр70, що найняв його у свій загін, 
але не заплатив йому ні одного сольдо 71 , а ще 
намагався розворушити Іджі, якому, чомусь, було сумно, 
як і природі. То, мабуть, далися взнаки відлучення його 
від сестер, Олександри та Даші, які стали йому 
близькими. 

                                                           
70  кондотьєр — найманий керівник війська в Італії XIV-
XVI ст. який перебував на службі міста, чи правителя. 
71  сольдо — монета (soldo — «плата», звідси — солдат) 
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— Розслабся, — сказав Антоніо та подав Іджі 
відкриту металеву фляжку. Іджі зробив пару ковтків та 
відчув, що це якесь вино, яке досить скоро вдарило в 
голову та відразу підняло настрій. Антоніо забрав 
фляжку та теж ковтнув, а потім знов передав Іджі. Так 
вони вижлуктали всю фляжку, яку Антоніо викинув за 
борт. Вони припливли на зупинку «Площа Рима», де 
вийшли на площу та сіли в таксі, яке швидко помчало по 
мосту Свободи в сторону материка. Справа миготіли 
металеві Т-подібні опори дротів для електропоїздів, а 
зліва мчалися автобуси з туристами, що прямували в 
Венецію. Досить скоро вони досягли континентальної 
Венеції, а потім звернули направо та перетнути два 
канали, після чого вискочили на трасу, вздовж якої 
тягнувся ще один канал. Потім з’явилося місто і водій 
попередив: — Местре! 

Іджі знав, що Местре, це район континентальної 
Венеції, а більше ніяких думок не з’явилося, бо він 
відчував якусь ейфорію. Майнула думка, що Антоніо, 
який всю дорогу сипав сальними анекдотами, щось 
підсипав у вино, але це не сильно турбувало юнака, бо 
випите звільнило його від всіх турбот. Вони зупинилися 
біля якогось будинку й Антоніо розплатився з водієм та 
потяг Іджі до будинку. Ліфт виніс їх на п’ятий поверх і 
вони зайшли в якусь велику квартиру від якої в Антоніо 
був ключ. Коли вони зайшли в кімнату, Антоніо ввімкнув 
світло. Іджі побачив декілька напівоголених дівчат, які 
хором викрикнули: — Сюрприз! 

До Іджі та Антоніо підійшли дівчата та сунули їм у 
руки келихи з червоним вином і всі знову випили. Стало 
зовсім весело, а дівчата зі сміхом взялися їх роздягати. 
Полум’я, яке спалахнуло всередині від випитого, 
закип'ятило кров, яка вогняним смерчем пройшлася по 
тілу та виплеснулася затверділою хіттю, а руки самі 
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тягнулися до оголених тіл та пестили їх, наче скульптор 
ваяв еротичну композицію переплетених красунь. Іджі 
побачив, як Антонію завалив одну дівчину та ввігнав свій 
напружений пеніс в її лоно, аж вона подалася, а потім 
його сідниці зарухалися в шаленому темпі. Іджі не став 
себе стримувати, а поспішно схопив дівчину, що 
вигиналася поруч, відчуваючи в тілі напружений клубок 
жадання. Пружина, яка розрядилася навіженими рухами, 
не втишила хіть, а тільки розпалила й Іджі підім'яв під 
себе іншу дівчину, яка з пристрастю подалася вперед. 

Коли й ця баталія закінчилася, Іджі охопила 
ейфорія і його кудись понесло, де він, як у якомусь 
театрі, став грати незрозумілу роль, яку йому назначили 
хтиві боги. 

*** 

Олександра вибралася наверх та побачила, що 
вже настав ранок. Наче спеціально, стояла чудесна 
осіння погода, коли світило сонце, трохи пригріваючи та 
створюючи ілюзію, що до зими ще далеко, хоча грудень 
за пару днів. Вона милувалася травою, яка деінде 
зеленіла та не хотіла жовтіти, надіючись скоріше 
дістатися весни, коли зверху почула якийсь шум та 
вскочила на ноги, щоб захиститися. 

— Де ти була? — наскочила на неї Даша та 
сердито додала: — Ми вже думали, що на тебе напав 
цей Кобольд, то хотіли зрівняти цю гору з землею! 

— Він не тільки напав, а ще й тримав мене у своїй 
в’язниці, — засміялася Олександра, а стурбована Морті 
додала: — Знайду цього паскудника і зітну йому голову. 

— Ні, він хороший гном! — запевнила 
Олександра. — Я розповіла йому про наші пошуки, а він 
пообіцяв віддати свій шматочок скрижалі, коли прийде 
потрібний час.  
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У Даші задзвенів телефон і вона піднесла його до 
вуха. Невідомо, хто їй дзвонив, але її лице спохмурніло 
та стало сіре, неначе земля. Вона повернулася до 
Олександри та сказала: — Знайди цю тварюку Іджі, бо я 
не в змозі зосередитись! 

Олександра пустила симпоти та знайшла Іджі в 
Венеції. «Що він там робить?» — не зрозуміла вона та 
понишпорила довкола, але те, на що наткнулися її 
симпоти, змусило її почервоніти. 

— Він у Венеції, — швидко відповіла Олександра, 
надіючись, що Даша не буде розпитувати деталі. 

— Полетіли! — коротко кинула Даша та першою 
знялася в повітря. За нею майнула Морті, а вже потім 
Олександра. 

— Що трапилося! — спитала Олександра, коли 
вони вирівняли політ та взяли курс на Італію. 

— Іджі вбив Маріко! — сказала Даша, а 
Олександра, ошелешена такою новиною, тільки й 
спитала: — За що? 

— Про це невідомо, — відповіла Даша, — я тільки 
зараз починаю розуміти, який він паскудний тип. Те, що 
він мені зрадив, якраз і вписується в його 
характеристику. 

«Те, що показали мої симпоти в Венеції, теж 
вписується в намальований образ Іджі!» — подумала 
Олександра та почервоніла від подробиць баченого. 

Вони гіркою перескочили білі вершини Альп, від 
яких несло таким морозом, що Олександра зіщулилася, 
хоча давно була в коконі. Паданська рівнина у Північній 
Італії, на яку вони впали, відізвалася ще зеленими 
фарбами лугів, але дерева вже були жовтими, чи геть 
без листків. Олександра, що засікла координати Іджі, 
понеслася вперед і досить скоро вони побачили 
Адріатичне море.  
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— Цей будинок, — сказала Олександра, 
показуючи на п’ятиповерховий дім та хотіла спускатися 
до входу в під’їзд, але Даша спитала: — Яка квартира? 

— Ось ця! — сказала Олександра показуючи на 
квартиру на п’ятому поверху. Даша полетіла на таран і 
Олександра злякалася, що вона розіб’є голову, але її 
сестра пірнула в стіну, наче в воду. Олександра 
поспішила за нею. 

Побачене, шокувало не тільки Олександру. 
На великому ліжку, переплетені, валялися дві голі 

дівчини, а посередині, розкинувши руки, лежав Іджі.  
— Я таки зітну йому пісюна, — сказала Морті, 

виймаючи з-за спини невидиму косу, яка відразу 
проявилася, але її зупинила Даша: — Я це зроблю сама! 

Вона витягла меча, але вагалася, що робити, хоча 
злість переповнювала її груди. В цей час Іджі відкрив очі 
та здивовано промовив: — Даша? Ти будеш здивована, 
але я знайшов восьмий шматочок скрижалі, ось він! 

Він зняв з шиї жовтий шматочок металу на 
ланцюжку та подав його Даші. Напевне, Іджі ще не встиг 
прокинутися, бо в такому вигляді, як він, розмовляти про 
скрижаль, це дражнити бика червоною ганчіркою. Морті 
взяла шматочок скрижалі та повертіла його в руці, а 
потім кинула її на голе тіло Іджі. 

— Це, навіть, не золото, а звичайна латунь, а 
скрижаль зроблена з саритіума. Тобі підсунули 
фальшивку, — сказала Морті та спитала: — Навіщо ти 
вбив Маріко? 

Іджі, почувши про таке, нарешті отямився та 
розгублено сказав: — Я не знаю. 

— Та він накачаний наркотиками! — сказала 
Олександра, яка залізла йому всередину та зробила 
аналіз крові. Даша, раптом, лягла на Іджі, а він 
здивовано спитав:— Що ти робиш? 
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— Те, що і ці дівчата, — сказала Даша показуючи 
на дівчат, що прокинулися та хутко зникли в іншій 
кімнаті, а Даша стала цілувати його обличчя, та 
куйовдити його волосся. Потім здивовано повернулася 
до Олександри та глянула на неї, наче вперше. 

Вона різко піднялася та сказала Іджі:  
— Підіймайся! Полетимо додому! 
Іджі встав з ліжка та почав одягатися, а Морті 

розчаровано сказала: — Я б йому таки відтяла голову! 
— на що Даша відповіла: — Хай це зробить Тарас! 

У дверях з’явилася одна з дівчат та спитала:  
— Хто буде платити за ніч? 
— Перш ніж приваблювати чоловіків, треба 

впевнитися, що вони спроможні це оплатити! — сказала 
Даша. Вона підхопила Іджі за поперек, як якусь колоду, 
та прямо через стіну покинула квартиру.  

Олександра розплатилася з дівчатами, віддавши 
всі євро, які в неї були та покинула кімнату, як і Даша. 
Коли вони були вже в повітрі, Олександра показала на 
Іджі та занепокоєно сказала: — Він весь обдерся, коли 
проходив стіну! 

— Я забрала його дімензіальну сіточку, — 
відповіла Даша, дивлячись вперед. 

— Вона ж у нього під паролем, — здивувалася 
Олександра, а Даша якось особливо глянула на неї та 
сказала: — Я знаю його пароль! 

Олександра зрозуміла, що Даша не в дусі, тому 
не стала її допитувати, але й тягати людське тіло через 
стіну та без дімензіальної сіточки, то не зовсім по-
людськи. 

*** 

Коли Тарас з’явився на порозі з Маріко на руках – 
на нього страшно було глянути. Ще страшніше побачити 
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Маріко, у якої проломлений череп, а вона сіпається 
кінцівками, наче якийсь робот. Маргіна, яка перша 
опритомніла від побаченого, крикнула Васі та Фате:  

— Тягніть сюди з кухні стіл! — а сама витягла 
запасну дімензіальну сіточку та наділа на її Маріко.  

— У неї вже є! — прийшов до тями Тарас, бо до 
цього його очі, як у пораненого бики, вилазили з орбіт та 
шукали негідника, який вбив Маріко. 

— Моя дімензіальна сіточка буде операційною, — 
відповіла Маргіна та притягла Тарасову валізку з 
інструментом. Вона змусила Васю та Фате роздягнутися 
та дезінфікувати все всередині своєї дімензіальної 
сіточки:стіл, інструменти та самих себе. Тим часом 
Тарас тримав Маріко, то Маргіна прийняла її на свої 
руки та сказала: — Готуйся до операції, а я поки буду 
підтримувати її життя. 

— А хіба дімензіальна сіточка не відновить її 
сама? — спитала Фате, на що Маріко відповіла: — При 
кожному відновленні людина міняється, можливо, не в 
кращу сторону, тому природний шлях одужання 
набагато корисніший. В людині, крім своїх клітин, є 
безліч бактерій, а ще в самих клітинах є, наприклад, 
мітохондрії, яким щось не сподобається, то вони 
перестануть працювати, а клітина може загинути. Треба 
тобі колись показати це в мікроскоп, — закінчила 
Маргіна та повернулася до Тараса: — Ти готовий? 

— Так! — твердо сказав Тарас і Маргіна поклала 
Маріко на стіл. Вони поголили волосся на розбитій 
голові Маріко, а далі була тиша, яку порушував тільки 
Тарас, отримуючи той, чи інший інструмент. Один раз в 
кімнаті з’явилася голова Даші, яка тягла за собою Іджі, 
але Маргіна сердито сказала: — Геть з хати! Я вас 
покличу! — і Даша моментально зникла. 
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Операція закінчилася вже під вечір і Тарас був так 
стомлений, що не тримали ноги. Маріко так і залишили 
під двома дімензіальними сіточками в спальні, куди по 
повітрю перетягли стіл. Тарас присів на стілець біля 
стола та безперервно дивився на Маріко, наче без його 
погляду вона кудись зникне. Маргіна зайшла в спальню 
та погладила Тараса по голові, а потім сказала: 

— Тарасику, приляж трішки, а я посиджу. 
Тарас, наче здоровенний мастиф, підставив 

голову під її руку та сказав: — Спасибі, мамо! — а потім 
скрутився калачиком на ліжку та моментально заснув. 
Маргіна сиділа біля стола та згадувала минуле, а іноді 
пестила обстрижену голову Маріко. Фате заглянула в 
спальню та сказала: — Маргіна, ми з Васею приготували 
бутерброди, сходи поїж, а я посиджу! 

— Ні! — сказала Маргіна та згадала: — На вулиці 
десь тиняються Даша, Олександра та Морті. Знайди та 
нагодуй, бо я за них зовсім забула. 

— Та вони вже не маленькі та дадуть собі раду, — 
відповіла Фате. Вона мала рацію, бо знайшла всіх 
дівчат, разом з Іджі, за рогом будинку у кафе, де вони 
уминали якісь смаколики, запиваючи їх соком та чаєм. 
Іджі, який до цього часу дрижав від холоду та сьорбав 
носом, теж пив гарячий чай та один за одним жував 
тістечка. 

— Перед смертю не наїсися, — сказала Фате, 
дивлячись на Іджі, та спитала: — Де ви його спіймали? 

— В якомусь борделі на квартирі, — відповіла 
Даша, яка сердито кришила тістечко. 

— Ти його ще не вбила? — по-діловому спитала 
Фате та теж сунула в рот тістечко. 

— Я залишила його Тарасу! — відповіла Даша, а 
Фате невдоволено відповіла: — Це не наш стиль! А 
раптом Тарас його помилує? 
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— Чесно кажучи, мені огидно бруднити свій меч 
кров'ю оцього мерзотника! — відповіла Даша. 

— Кров ворога тільки освячує зброю, — не 
згодилася Фате та запропонувала: — Пішли до Маріко... 
— вона вороже глянула на Іджі та поправилася: — 
Пішли до Тараса, переночуєте. 

Дівчата та Морті піднялися, а Іджі, наче 
відморожений, уминав тістечка та пив чай. 

— Ви, що, його не берете? — спитала Фате. 
— А куди він дінеться, у нього немає дімензіальної 

сіточки, — відповіла Даша, — хай сидить тут та 
наїдається, бо завтра буде йому смерть.  

Олександра підійшла до стійки та щось сунула 
офіціантці, а коли повернулася до компанії, Даша 
насторожено спитала: — Що ти їй сказала? 

— Дала їй грошей, щоб вона нагодувала Іджі, бо 
він ще голодний, — сказала Олександра у відповідь та 
показала на Іджі, у якого навіть чай в склянці трусився, 
наче він закінчений алкоголік. 

Коли вони з’явилися у квартирі Тараса та Маріко, 
то тихенько пішли в гостьову кімнату  та позасинали: 
Морті на ліжку, а Даша, разом з Олександрою, на 
долівці. 

Ранок почався з того, що хтось подзвонив у двері. 
Тарас, який тільки но змінив Маргіну, яка цілу ніч 

сиділа біля дочки, якраз тільки що вмився, та вже йшов у 
спальню, щоб не пропустити моменту, коли Маріко 
оговтається, хоча чекати цього на другий день важкої 
операції – то марна справа. Почувши дзвінок, він 
насупився та незадоволено відкрив двері. 

Іджі стояв на порозі та, як і раніше, трусився, бо 
політ з Дашею без дімензіальної сіточки на морозі, то 
навіть для моржів забагато. Він побачив Тараса та 
сказав: — Я не вбивав Ма-ма-ріко! 
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— А це вже не важливо! — спокійно сказав Тарас 
та став душити горло Іджі своїми лапами. Іджі позеленів, 
як зелений помідор, та вже попрощався зі світом, коли 
Тарас почув ззаду: — Іджі не вбивав Маріко. 

— А це вже не важливо! — знову сказав Тарас, 
начебто не мав у своєму лексиконі інших слів, але ні, 
мав, бо спокійно додав: — Він уже мертвий. 

Кинувши труп Іджі прямо біля порога, Тарас 
спокійно повернувся та пішов у свою спальню. 
Олександра, а це вона сказала, що Іджі невинний, 
підійшла до нього та послухала серце. Тарас 
помилявся, бо серце ще билося, може далися взнаки 
того, що Іджі з народження носив дімензіальну сіточку, 
то вбити його руками не так то просто. Олександра, щоб 
відновити дихання Іджі, стала робити штучне дихання, 
за чим її застала Даша, яка почула шум та встала. 

— Мало того, що він не пропускає жодної хвойди, 
так ще й мою сестру зваблює, — сказала Даша, яка 
підперла рукою підборіддя та спостерігала за процесом. 
Олександра, захоплена зненацька, відірвалася від Іджі 
та сказала: — Його тільки що вбив Тарас. 

— Правильно зробив, нащо ти його оживляєш? — 
спитала Даша. 

— Бо я сканувала його пам’ять, він не вбивав 
Тараса, — відповіла Олександра. 

— Я зараз нікому не вірю, навіть тобі, — сказала 
Даша. 

— А я тобі вірю, — сказала Олександра, — і Іджі 
вірю. 

— З Іджі все зрозуміло – він тебе любить, тому не 
вб’є! — сказала Даша, а Олександра почервоніла та 
спитала: — З чого ти це взяла? 
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— У нього пароль на дімензіальній сіточці був 
«Олександра»! Тобі про це щось говорить? — спитала 
Даша. 

— Ні про що не говорить, — відповіла Олександра 
та додала: — Якби він мене любив, то не бавився б з 
дівчатами в домашньому борделі. 

— Якщо хочеш, то забирай його та йди з хати, бо 
коли з’явиться Тарас, то може вбити знову, — сказала 
Даша. 

— А ти зі мною не хочеш йти? — трохи 
збентежено спитала Олександра. 

— Я поки що залишуся тут, бо в мене рука 
свербить відрубати йому голову, — чесно призналася 
Даша. Олександра взяла на руки Іджі та попросила:  

— Відкрий двері! 
Перед тим, як спуститися вниз по сходах, 

Олександра сказала: — Буду чекати тебе у себе вдома! 
Коли вийшла надвір, обгорнула себе з Іджі 

коконом та прямо з місця плигнула в небо. Ошелешені 
перехожі невдоволено шепотіли під ніс: «Ці 
інопланетяни не мають ні такту, ні совісті, бо так лякати 
людей не можна!» 

*** 

Один з хвостів чорної матерії від галактики 
Маффей 2 лизнув язиком Сонце і воно тривожно 
відгукнулося яскравим вибухом, відкинувши ворожу 
субстанцію назад, у Всесвіт. Добре, що це трапилося на 
тій стороні Сонця, де не було Землі, бо наслідки для 
людства були б небезпечні: ціла купа модифікованих 
хвороб та загроза для атмосфери внаслідок сонячного 
буревію, а ще спотворення орбіт всіх планет Сонячної 
системи. Як би вплинула чорна матерія іншої галактики 
на все живе на Землі – важко передбачити, бо діапазон 
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змін колосальний: від легкого збудження, до повного 
винищення всього живого. 

На Землі закінчилася ера популізму: Дональд 
Трампс ганебно програв Джо Байденсу; білоруського 
диктатора Лукошенко, попри те, що його «обрали» 
президентом, ніхто не признає, навіть свій народ; про 
Плутіна, скоріше дохлого, чим живого, лише одні чутки; 
Зелененько в Україні все ще мріє заглянути в очі 
мертвого Плутіна та побачити там мир; в Молдові 
вигнали старого Долдона та вибрали молоду Маю 
Сандру.  

А так у Всесвіті все спокійно і його конвеєр 
рухається вічно, як і належить бути.  

*** 

Олександра вже підлітала до Крижополя, коли її 
догнала Морті. Вона насторожено глянула на бабусю та 
замкнула свою дімензіальну сіточку, бо під виглядом 
Морті може ховатися невідомий ворог. 

— Це я! — зрозуміла її Морті, але Олександра не 
повірила та спитала: — Ти чого летиш за мною?  

— Хочу охороняти тебе, бо щось багато вбивць 
з’явилося, — відповіла Морті. 

— Ти можеш бути одним із них, — відповіла 
Олександра, то Морті сказала: — Я полечу попереду, 
щоб ти мене завжди бачила. 

Вона полетіла попереду та ні разу не повернула 
голову. Іджі уже оклигав і ніяковів на руках в 
Олександри, але не міг сказати: «Я сам полечу!» — бо 
Даша не віддала його дімензіальну сіточку. «Нічого, 
посидить у мене дома, а там видно буде!» — подумала 
Олександра, хоча б воліла, щоб Іджі летів сам, бо він, 
таки, був важкенький, як для дівочих рук. Досить скоро 
з’явився Крижопіль і Олександра приземлилася у своєму 
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дворі, а Морті покружляла в повітрі, як відьма перед 
посадкою на Лису гору, а вже тоді приземлилася поряд з 
нею. 

— Я можу віддати тобі свою дімензіальну сіточку, 
щоб ти не боялася, — сказала Морті, але Олександра 
зупинила її: — Не треба, я буду насторожі. І не кажи 
бабусі Валентині, що у нас трапилося! 

— Добре! — відповіла Морті. 
Коли вони ввійшли в хату, то здалося, що 

Валентина Степанівна невдоволена їх присутністю, бо 
відразу спитала: — Що трапилося?  

— Бабусю, нічого! Я прилетіла додому разом з 
другом та бабусею Морті, — відповіла Олександра, а 
Валентина Степанівна, як комісар перед розстрілом 
куркуля, сказала: — Саша, будеш брехати своїй мамі, а 
я тебе знаю, як облуплену! Що трапилося? 

— Краще все розкажи! — порадила Морті. 
Олександра розказала бабусі Валентині про всі 

випадки нападу на людей з їхнього кругу та про останній 
випадок з Іджі. Валентина Степанівна послухала мовчки, 
а потім сказала: — Той, хто вас вбиває, істота із вашого 
круга. Головне, невідомо, чого ця істота хоче? Здається, 
що його ціль – вселити недовіру між вами та чомусь 
завадити. А де зараз отой Туманний Кіт, про якого ви 
розказуєте? 

— Наскільки нам відомо, він бовтається десь у 
космосі на околиці нашої сонячної системи, — відповіла 
Морті та спитала: — Ви думаєте, що це Туманний Кіт? 

— Ні, я думаю, що вбивця поряд, бо він знає про 
всі ваші кроки, — відповіла Валентина Степанівна та 
подивилася на Іджі. 

— Іджі я перевірила – це не він вбивця! — 
відповіла Олександра, а Валентина Степанівна 
похитала головою: — Ти – упереджена! 
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— А що Іджі робив у Венеції? — спитала 
Валентина Степанівна, дивлячись на Олександру, але 
відповів Іджі: — Я познайомився з таким собі Антоніо, 
який пообіцяв мені частинку скрижалі і я купив її у нього 
за сто тисяч євро. 

— Ти такий дурний? — дипломатично спитала 
Валентина Степанівна та додала: — Я тебе вважала 
розумником. 

— Я подумав, що це восьма частинка скрижалі, 
про яку нічого не знав Туманний Кіт, — відповів Іджі та 
зняв з шиї ланцюжок зі шматочком жовтого металу. 

— Це схоже на шматочок скрижалі? — спитала 
Валентина Степанівна, а Олександра, що тільки зараз 
придивилася до шматочка металу на шиї в Іджі, 
відповіла: — Так, по контуру, він підходить до шматочків 
Лютіна та Кобальда, але, можливо, що це тільки копія, 
бо скрижаль зроблена з металу сарітіума, а тут 
звичайна латунь.  

— А куди дівся той Антоніо, коли ви прилетіли за 
Іджі? — як якийсь слідчий, спитала Валентина 
Степанівна.  

— Він зник не заплативши повіям, — відповіла 
Олександра та додало: — Довелося заплатити мені! 

— Ти заплатила за повій для Іджі? — здивувалася 
Валентина Степанівна. Іджі позеленів та сказав: — Я їй 
віддам. 

— А чи не є той Антоніо грецьким Сатиром, бо 
дуже схожий по способу життя: пиятика, повії та обман? 
— спитала Валентина Степанівна, а Олександра 
задумалась та зрозуміла, що бабуся має рацію. Вона 
залізла у голову Іджі та безцеремонно усе вигребла, 
щоб до найдрібніших подробиць розглянути цього 
Антоніо та раптом потрапила на потаємне: виявилося, 
що Іджі до неї не байдужий! «Він небайдужий до всіх 
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дівчат, які потрапляють йому на шляху!» — вирішила 
Олександра, але, все одно, чомусь було приємно.  

Треба було якась владнати з Іджі, бо тягати його з 
собою по всьому світі – то не найкраща ідея. Тому 
Олександра вирішила залишити його у себе дома під 
наглядом Морті, про що вона відразу заявила. 

— Спасибі, внучечка, за такий подарунок! — 
єхидно сказала Морті та кровожерно глянула на Іджі: — 
Спочатку я, як і обіцяла, відріжу йому пісюна з 
крашанками, а потім почну мордувати, а в кінці відрубаю 
голову, — вона аж облизнулася від задоволення та 
вп’ялася своїми очицями в жертву. 

— Ти такого не зробиш?! — досить невпевнено 
сказала Олександра. 

— Чого ж не зроблю, для мене це звичне діло, 
згадай свою бабусю Маргіну, — запевнила Морті та 
додала: — До того ж я не та, за кого себе видаю. 

Вона раптом перетворилася на жахливу потвору 
та проковтнула Іджі, який кричав та виривався з її 
пащеки. Потвора виплюнула Іджі, який був у 
смердючому слизі та знову стала Мотрею, яка витягла 
свою смертельну косу. Вона замахнулася на Іджі та 
сказала: — Це тобі за Маріко! — та, напевне, відтяла б 
йому голову, якби не Олександра, яка крикнула:  

— Не треба, якщо ти моя бабуся! 
— Яка я тобі бабуся, — розходилася Морті, — я 

невідомої породи звір! 
— Браво! — сказала Валентина Степанівна. — 

Потішили стару! Тепер буду знати, як виглядає той чорт, 
що живе у Пеклі. То вже летіть з Морті разом, а я цього 
донжуана відмию, відігрію та залишу собі! 

— Бабуся, і ти знущаєшся! — обурилася 
Олександра. 
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— Летіть вже в ту Європу, поки я не передумала, 
а за Іджі я сама пригляну, — сказала Валентина 
Степанівна, затуляючи носа та роздивляючись хлопця 
всього в соплях. 

— Полетіли! — сказала Мотрі та знялася в 
повітря, за нею, наздоганяючи, пірнула в небо 
Олександра, а Валентина Степанівна помахала їм 
рукою. 

— Зараз я розпалю баню, відмию тебе та 
пропарю з травами, будеш, як новенький. А потім ти 
мені відпрацюєш, — підморгнула Валентина Степанівна, 
а Іджі розгублено думав, що вона має на увазі. 

*** 

В цей час Вася знайшов на кухні Фате, яка 
намагалася зліпити щось їстівне з того, що було в 
холодильнику. 

— Полечу я в Крижопіль, пригляну за 
Олександрою, — тихо сказав Вася, щоб не тривожити 
Маріко та Тараса в спальні, а Фате скривилася та 
відповіла: — З нею нічого поганого не станеться, бо там 
Морті. 

— Я хвилююся, бо вона ж моя дочка, — відповів 
Вася, а Фате набундючилась та пихнула: — А за Дашу 
ти не хвилюєшся? 

— Хвилююся, але в неї є ти, — відповів Вася, 
поцілував Фате в щоку та сказав: — Я тебе люблю! 

Це було несподівано для Фате, бо в останній час 
їх відносини трошки зіпсувалися, тому вона 
присмокталася до Васі та, напевно, тримала б його в 
обіймах ще деякий час, коли б не Даша, яка з’явилася в 
залі. 
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— Я рада, що у вас все гаразд! — сказала вона, 
посміхаючись, та додала: — Ви завжди були красивою 
парою. 

— Твій тато летить до Олександри, — 
виправдалась Фате, а Даша відповіла: — То й добре, 
треба за нею приглянути. Тато, ти не проти, якщо я 
причеплю свою симпоту до тебе? 

— Навіщо? — не зовсім зрозумів Вася, а Даша 
відповіла: — Щоб знати, де ти! Можливо я потім до вас 
прилечу. 

— Чіпляй, тато не проти, — сказала Фате, яка теж 
хотіла знати, де вештається Вася, та чи не в тому ж 
Дніпрі, біля Люди. 

— Я не проти! — сказав Вася, бо не хотів 
затримуватися, та відразу вийшов на балкон. Туман, 
який оповив древнє місто, не дав можливості 
нечисленним перехожим зрозуміти, що то шугнуло в 
небо, аж туман закрутився. 

Ворон, якого Вася перелякав своїм злетом, 
невдоволено каркнув та перелетів на Золоті Ворота. 
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Реплікація тринадцята. Вася 

Максим Козак дивився в окуляр прицілу 
снайперської рушниці на ворожі окопи, де знахабнілі 
москалі ходять по брустверу 72 , навіть, не ховаючись. 
Перемир’я, яке оголосив президент Зелененько, 
насправді стосувалося тільки українських військ, а 
московіти, як і раніше, стріляли, хіба що не 
використовували важку артилерію. 

 
До того ж час не втрачали даремно, а 

просувалися у нейтральну зону, яку звільнили українські 
військові, та створювали там капітальні укріплення. У 
Максим аж руки свербіли припинити таке нахабство, але 

                                                           

72  бруствер — дерев’янний, бетонний, чи земляний 
насип окопу для прикриття від ворожих пострілів. 
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нічого зробити не міг: наказ йшов зверху – не 
відповідати на провокації противника. Тому стріляти не 
міг, щоб не підвести своїх друзів, а особливо командира 
– Ігоря Столярчука. Ззаду почувся шурхіт і Максим різко 
повернувся, але заспокоївся, бо до нього, наче почувши 
його слова, по окопу підходив Ігор. Він був чимось 
стурбований, а коли підійшов, то звично спитав:  

— Як діла? 
— Ворог знахабнів, — відповів Максим та дав 

Ігорю бінокль. Той гляну у сторону ворога та сказав:  
— То зніми його! 
Максим здивовано подивився на Ігоря та 

перепитав: — Зняти? 
— Зніми, — сказав Ігор і Максим прицілився. 

Московіт якраз нахабно сцяв у сторону українських 
окопів. Постріл пролунав глухо, а ворог з пробитою 
головою звалився в окоп. Відразу зі сторони московітів 
почулися кулеметні постріли, а в дерев’яний бруствер 
окопу, де сидів Максим, врізалися кулі, розкидаючи в 
різні сторони тріски. 

— У тебе скрижаль з собою? — спитав Ігор і це, 
чомусь насторожило Максима. 

— А що? — спитав він, а Ігор твердо сказав: — 
Віддай її мені! 

Максим кинув погляд вздовж окопу та побачив, як 
до нього біжить ще один Ігор, а Ігор біля нього розірвав 
його куртку та схопився за мішечок на мотузці, який 
висів на шиї. Він мало не задушив Максима, поки порвав 
мотузку, а потім повернувся та пішов до іншого Ігоря, 
який біг йому назустріч. 

— Вася, що ти тут робиш? — спитав Ігор, який 
прибіг в окоп, а той Ігор, що зірвав мішечок з шиї 
Максима, змінився лицем та сказав: — Заїхав сказати, 
що оцей Максим Козак напав на Маріко та вбив її. 
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— Цього не може бути, — сказав Ігор, а «Вася» 
відповів: — Як знаєш, я тебе попередив, тепер це на 
твоїй совісті! 

Він з місця майнув в повітря та зник, а Ігор 
підійшов до Максима та спитав: — Це правда? 

— Звичайно ж ні! — відповів Максим та повідомив: 
— Він прикидався тобою та хотів відібрати у мене 
скрижаль, але забрав обманку на шиї. 

— А хто стріляв? — спитав Ігор. 
— Стріляв я, бо він у твоєму образі мені дозволив 

убити московіта, — відповів Максим. 
— За цю стрілянину нас змішають з гівном, — 

сказав Ігор. 
— Скажи, що в окоп пробрався диверсант та хотів 

мене задушити, — порадив Максим. 
— Добре, швидко заглянь до нашого медбрата, 

хай зафіксує червону смугу на шиї, а потім напишеш 
рапорт, де розповіси про напад ворога, то може 
минеться, — сказав Ігор та крикнув навздогін: — Поклич 
хлопців, щоб тебе змінили. 

Він набрав номер телефону Тараса, який довго не 
відповідав, а коли почув його голос, то спитав:  

— Хто вбив Маріко?  
— Й до тебе дійшло, — сказав Тарас та 

невдоволено відповів: — Начебто Іджі, але може бути, 
що хтось інший. 

— Тільки що тут, на фронті, був Вася, який мало 
не задушив Домового, та забрав його шматочок 
скрижалі, — Ігор, чомусь, не сказав, що шматочок 
фальшивий. 

— Вася полетів у Крижопіль, а більше я нічого не 
знаю, — відповів Тарас, а Ігор сказав: — Співчуваю тобі, 
смерть близької людини – це трагедія!  
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Тарас, чомусь, не сказав, що Маріко ще жива, бо 
ворог може прикидатися найкращим другом. А Ігор 
подзвонив Люді та спитав, як вона, а потім попросив її 
бути уважною та завжди тримати застібнутою 
дімензіальну сіточку. 

*** 

Вони летіли досить повільно, наче на прогулянці, 
бо Олександра придумала, як найти того Антоніо-
Сатира та відразу стала реалізувати свій намір. Вона 
під’єдналася до всіх відеокамер в районі Греції та Італії 
та стала перебирати їх, порівнюючи обличчя, яке вона 
взяла в голові Іджі. Щоб скоріше розв’язати цю задачу, 
Олександра приєдналася до декількох центрів обробки 
даних, де використовується штучний інтелект, та 
навантажила їх своїм пошуком. Через деякий час 
Олександра вже знала, що Антоніо Страдіварі сів на 
літак у міжнародному аеропорту імені Марко Поло в 
Венеції та прилетів на острови Санторині, де поселився 
на віллі Фегарі. Паспорт Антоніо Страдіварі він, 
звичайно, недавно украв, то досить скоро треба чекати, 
що Сатир його викине та знайде собі новий. Можливо і 
те, що крім Італійського паспорта в Сатира є грецький, 
але на яке ім’я, то невідомо. Знайшовши Сатира, 
Олександра прискорила політ, а Морті летіла за нею та 
не заважала. Скоро з’явилося Фракійське море, а коли 
минули острів Лемнос, то почалося Егейське, а далі 
з’явилася купа островів, то Олександра тримала в голові 
карту, щоб не заплутатися. Коли з’явився головний 
острів Санторині, та місто Фіра, то Олександрі здалося, 
що вона бачить сніжну гору на ньому, але потім 
здогадалася, що то не сніг, а білосніжні будівлі впритул, 
всі однаково біленькі, як на підбір, наче їх білили 
вапном, та здебільшого з пласкими дахами, а вікна 
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виглядали, як нірки в білих печерах. Сама вілла Фегарі 
знаходилася у самому заселеному куточку Фіри, то 
Олександрі довелося попотіти, поки вона знайшла 
потрібну будівлю. До двоповерхових будинків за 
кам’яними парканами вели широкі та довгі сходи, якими 
Олександра не стала спускатися, а приземлилася прямо 
на плоский дах. Довелося перебирати всіх людей на 
віллі, поки в одному розкішному номері Олександра 
впізнала невисокого голого чоловічка, який добросовісно 
трудився на одній дамі, в той час, як інша дама лежала 
поруч та підбадьорювала його. Перериваючи процес, 
Олександра витягла Сатира через бетонну стелю та 
підняла його вгору десь на кілометр, а Морті, підіграючи 
їй, витягла косу та крикнула внучці: — Підкинь його, я 
зітну йому голову!  

Ошелешений Сатир досить швидко прийшов у 
себе, бо таких інцидентів й у його житті – море, та 
спитав у Олександри: — Що тобі треба? 

— Ти обдурив мого підлеглого, — збрехала 
Олександра, тримаючи Сатира за тільняшку, — та 
підсунув йому фальшивку замість кусочка скрижалі, тому 
я або відпущу тебе, щоб ти розбився, або тихенько 
поверну на місце. 

— Відпускай! — сказав Сатир і Олександра 
відпустила його та стала падати поряд з ним. 

— Ааааааааааааааааааа! — кричав Сатир, а коли 
зрозумів, що скоро розіб'ється, то крикнув: — Я все 
поверну! 

— Що ти повернеш? — спитала Олександра та 
зупинила його політ. 

— Всі гроші поверну, — відповів Сатир, 
повиснувши на тільняшці, та додав: — Згодом всі, бо я 
трохи потратився! 



Реплікація тринадцята. Вася 
 

402 

— Мені не потрібні твої гроші, віддаси той 
шматочок скрижалі, що в тебе є, — відповіла 
Олександра. 

— Я не м-м-можу! — дрижав Сатир, бо у небі було 
доволі холодно, хоч і не дуже вітряно, але волого. 

— Чому? — спитала Олександра. 
— Бо нам кожні п'ять років треба збиратися 

разом, — відповів Сатир. 
— Для чого? — спитала Олександра. 
— Так зроблений світ – кожні п'ять років ми 

повинні зібратися разом, інакше наші голови тріснуть від 
болю, — відповів Сатир та додав: — Доки ми зрозуміли 
це, то кожний з нас вив від болю, а ноги самі йшли 
назустріч один одному. Коли ми зібралися, то умовилися 
при перших признаках болю збиратися у когось з нас по 
черзі. Пізніше ми виявили, що наша біда повторюється 
кожні п'ять років, то вже стало легше. 

— Він бреше, бо не хоче віддавати нам свій 
шматочок скрижалі! — сказала Морті та додала, 
піднімаючи косу: — Краще я зрубаю йому голову. 

— Краще смерть, чим отакі болі, — відповів 
Сатир, а Олександра зрозуміла, що він каже правду та 
спитала: — Коли у вас наступний  збір? 

— Тринадцятого лютого наступного року, — 
відповів Сатир та додав: — Ми збираємося в Україні до 
Домовика на Подолі. 

— Можливо, що я звільню вас від цього болю, — 
сказала Олександра, — тільки для цього я повинна 
забрати у вас всі шматочки. 

— Коли ми зберемося разом, то це обговоримо, 
— сказав Сатир та з усмішкою сказав: — Я не певен, що 
вас з-з-зрозуміють мої друзі! 
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Олександра опустила Сатира на дах будинку, бо 
він так замерз, що аж дрижав, а Морті нагадала: — І 
поверни гроші Іджі! 

— Так це задаток, ми з дамою домовилися, — 
нагадав Сатир, дивлячись на Олександру, а вона 
сказала Морті: — Навіщо тобі фальшиві гроші? Хочеш 
посидіти в тюрмі, як Іджі? 

Вони піднялися в повітря, покинувши Сатира, який 
швидко спустився та побіг у свої апартаменти, де 
здивовані дівчата стали відігрівати його своїми тілами, 
збуджуючи його хіть. Мляво дмухав західний вітер, що 
ледь ворушив вітряки на крутому березі, а Олександра 
та Мотрі летіли на північ. Задзвенів телефон і 
Олександра витягла його з внутрішньої кишені та 
увімкнула. Дзвонила Даша. 

— Саша, нам подзвонив Ігор та сказав, що наш 
тато напав на Домовика та відібрав у нього шматочок 
скрижалі. Я сама нічого не розумію, але тебе мушу 
попередити: будь обережна та замкни свою 
дімензіальну сіточку. Хто з тобою? 

— Тільки Морті! 
— А де Іджі? — спитала Даша. 
— Іджі залишився у бабусі Валі, бо його трошки 

пожувала бабуся Морті, — відповіла Олександра, а 
Даша перепитала: — Як пожувала? 

— Та живий він і здоровий, — відповіла 
Олександра, — його миє в бані баба Валя.  

— В якій бані? — не зрозуміла Даша та рішуче 
сказала: — Я лечу до вас! 

— Лети в Крижопіль, ми теж туди летимо, — 
сказала Олександра та вимкнула телефон. 

— Хтось летить нам назустріч, — сказала Морті. 
Олександра придивилася та впізнала – це летів її тато.  

І відразу напружилася! 
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*** 

Валентина Степанівна тільки-но відмила Іджі, чи, 
скоріше, відігріла, бо він так змерз, поки летів з 
Олександрою, що вскочив у ту баню, ще коли вона не 
нагрілася, та сидів там майже годину, наче в раю. Тільки 
потім Валентина Степанівна постібала його віником та 
так, немов не парила, а шмагала. «Це тобі за Дашу! Це 
тобі за Олександру! А це за те, щоб не блудив, як цап 
серед кіз!» — буркотіла вона собі під ніс та так голосно, 
що Іджі, мабуть, чув. Та йому це було пусте, бо шмагали 
в теплі, то Валентина Степанівна, бачачи таку реакцію, 
останній раз вперіщила добре та сказала: — А це тобі 
від мене! Сполоснися! 

Вона вийшла надвір, бо аж упріла в теплі, коли 
побачила, як у двір з неба спускається Вася. 
Приземлившись прямо коло неї, він спитав: — А де 
Олександра? 

— Полетіла в Європу, — відповіла Валентина 
Степанівна та чекала, що скаже новий гість.  

— Я хвилююся за неї, — сказав Вася та додав: — 
Я, мабуть, полечу!  

— Лети, — відповіла Валентина Степанівна і Вася 
знявся в повітря та полетів десь на південь. Коли він 
зник з очей Валентини Степанівни, з бані вийшов Іджі та 
спитав: — З ким ви балакали? 

— З Васею, полетів до Олександри, — відповіла 
Валентина Степанівна. 

— А чого ж він тоді повернувся? — спитав Іджі, 
показуючи пальцем на фігуру, яка летіла з півночі. 
Дійсно, скоро на подвір’я Валентини Степанівни 
приземлився Вася, який сказав: — Привіт, Іджі, а де 
Олександра? 
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— Один Вася про це вже питав, — сказала 
Валентина Степанівна та спитала: — Ти хто? 

— Я Вася, а про якого Васю ви кажете? — спитав 
Вася. 

— Про батька моєї внучки, — відповіла Валентина 
Степанівна, а Іджі непомітно взяв дрючка та стукнув 
Васю по голові. 

— Зв’яжемо його! — рішуче сказала Валентина 
Степанівна, перевертаючи Васю, та побігла в комору за 
мотузкою.  

— Спочатку зніму дімензіальну сіточку, щоб він не 
вирвався, — сказав Іджі та зняв її з Васі. Натягнув 
сіточку на себе, а потім сказав: — Я зараз! — та побіг в 
баню. Повернувся з кайданками та сказав: — Це мої, з 
Італії, — та надів їх на руки Васі. Для надійності зв’язали 
ще й мотузкою та прив’язали до стовпа у дворі. 
Валентина Степанівна витягла телефон та набрала 
номер Олександри, яка відповіла: — Бабусю, ти трошки 
невчасно дзвониш! 

— Якраз вчасно, бо ми тільки що зв’язали твого 
тата, — відповіла Валентина Степанівна. 

— Якого тата? — не зрозуміла Олександра, а 
Валентина Степанівна єхидно відповіла: — У тебе, що, 
він не один? 

— Я бачу єдиного тата, який до мене 
наближається, — відповіла Олександра, а Валентина 
Степанівна відповіла: — Мочи його та тягни додому, а 
ми тут розберемося, хто з них правий! 

— Бабуся Валя каже, що вони спіймали мого 
батька, — повідомила Олександра, а Морті тихенько 
шепнула: — А ми схопимо цього, що до нас 
наближається! 

Олександра не стала сперечатися з Морті, тільки 
було цікаво, як вона справиться з татом, якщо це не 
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тато, а хтось інший. Попри все, Олександра зібралася, 
бо невідомо, що може статися.  

— Привіт, Васю! — весело сказала Морті, а тато 
відповів: — Я спішив вас зустріти, бо боявся, що з вами 
щось станеться. 

«Це не ворог, а справжній тато!» — подумала 
Олександра та посміхнулася йому. Він полетів у її 
сторону, щоб обійняти, а Олександра розкинула руки, 
щоб теж пригорнутися до батька, але ошелешено 
побачила, як голова Васі відділяється від тіла, а з горла 
б’є кров. 

— Держи голову! — крикнула Морті, ховаючи свою 
косу та розганяючись, щоб підхопити тіло Васі, що 
летіло до землі, а Олександра вхопила, як м’яч, голову 
батька та перелякано дивилася в його розкриті очі. Вона 
опустилася на якийсь мокрий луг, де Морті колупалася 
біля тіла батька та з плачем спитала: — Нащо ти це 
зробила? Ти вбивця? 

— Ніяка я не вбивця, бо вбивцю ми піймали, — 
відповіла Морті та простягнула свої граблі до 
Олександри: — Віддай голову! 

— Не віддам! — крикнула Олександра, а Морті 
скептично сказала: — Дурепа, давай голову, я її 
приклею до тіла, щоб не було пізно. 

«Так вона хоче його оживити?» — подумала 
Олександра та віддала голову Морті, яка приставила 
голову до тіла та стала зрощувати їх. Досить скоро вона 
все з’єднала, не надіючись на Олександру, бо та була 
шокована її способом пошуку вбивці, а потім Морті 
сказала: — Запусти серце, а я зроблю штучне дихання.  

Вона вже хотіла нагнутися до тіла Васі, коли щось 
згадала та сказала: — Якщо це справжній Вася, вона 
мене вб’є! 

— Хто? — не зрозуміла Олександра. 
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— Фате, — сказала Морті та пояснила: — Як 
узнає, що я вбила Васю. 

— Роби вже! Фате про це не дізнається! — 
заспокоїла її Олександра, бо такий спосіб взяти в полон 
батька та сина Морті їй зовсім не сподобався. Морті 
стала дмухати Васі в рот, а Олександра полізла рукою в 
груди та запустила серце, після чого тільки спостерігала 
за потугами бабусі. 

— Здається, що дихає, — сказала вона та 
приставила щоку до рота Васі, після чого стала 
маніпулювати рукою біля вуха.  

— Що ти робиш? — спитала Олександра та вже 
сама догадалася – Морті знімає дімензіальну сіточку. 

— Дай її мені, — сказала Олександра. 
— Ти сентиментальна і можеш віддати її ворогу, 

— сказала Морті, а Олександра заперечила: — Я віддам 
її тільки після загальної згоди. Морті не стала 
сперечатися та віддала невидиму сіточку Олександрі. 

— Отепер полетіли до бабусі Валі, — сказала 
Морті. Вони зробили одну на трьох кулю та потягли 
Васю в сторону Крижополя. На якомусь кордоні їх 
обстріляли прикордонники та, навіть, не влучили в кулю, 
для якої ці постріли, що кота почухати. Коли прилетіли в 
Крижопіль, то побачили у дворі ще одного Васю, який 
був прив’язаний до стовпа та, навіть, не ворушився. 
Коли Олександра підійшла до нього, він відкрив очі та 
прошепотів: — Я за-замерз, зігрій мене! 

Олександра була у розпачі: один батько лежить 
непритомний після їхньої операції та й, навряд, чи 
оклигає від неї до Нового року, а другий батько замерз, 
як цуцик, прив’язаний до стовпа. Видно, що їх помітили, 
бо двері хати відкрилися і на порозі з’явився Іджі та 
Валентина Степанівна. Коли вони побачили ще одного 
непритомного Васю, то Валентина Степанівна спитала:  
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— То який із них твій батько? 
— Що тут незрозумілого, — сказав сонний 

розтовстілий Щасливчик, який прокинувся від того, що 
Іджі перестав його чухати, та вийшов надвір. Він 
підійшов до прив’язаного Васі та потерся об його ноги й 
переконливо повідомив: — Оцей батько Олександри, а 
той, що лежить – то ворог! 

Всіх розсмішила безапеляційність тверджень кота, 
а Олександра взяла Щасливчика на руки та спитала у 
Морті: — Який із них твій син? 

Морті глянула на палець з каблучкою, з 
допомогою якого вона тримала зв’язок зі своїм 
Всесвітом, підійшла до прив’язаного Васі та спитала:  

— Галактика в моєму Всесвіті, де я люблю 
бувати? — вона нахилила своє вухо до губ Васі, щоб 
почути його відповідь, а в Олександри майнула дика 
думка, що оцей Вася, якщо він ворог, може вкусити 
бабусю. Морті почула, що сказав Вася та повідомила:  

— Це мій син! 
Всі зраділи, бо ніхто з них не мав способу, як 

дізнатися правду, а Васю відв’язали від стовпа та 
повели в баню, в якій знову розвели вогонь.  

— А що з цим робити? — запитала Олександра, 
показуючи на непритомного «Васю». 

— Ворогів, зазвичай, убивають, — але ж ви 
шукаєте пригоди на свою шию, то залишите його живим, 
— сказав Щасливчик та пішов у хату, бо вважав свою 
місію виконаною. 

— Кіт, як завжди, правий, — посміхнулася Морті 
та подумала, що у неї рука не наважиться вбити 
непритомного, хай і ворога, а Іджі, який стояв поряд з 
нею, сказав: — Мені здається, що то не Щасливчик, а 
Туманний Кіт, — він повернувся до Морті та спитав: — 
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Ви не дасте мені поносити дімензіальну сіточку ворога, 
бо на мені – Васіна, то її треба віддати. 

— Тримай, — сказала Морті, сунула йому сіточку 
та спитала: — А куди ми його дінемо? 

— Віднесу сіточку Васі, а потім засуну цього 
ворога в ступінь супутника в кінці городу, — сказав Іджі 
та спитав: — До речі, хто він, бо на лице – викапаний 
Вася? 

— Сама не знаю! Допитаємо, коли прийде в себе! 
— сказала Морті, а Валентина Степанівна повела її з 
собою: — Пішли готувати їм вечерю!» 

*** 

Попри старання Тараса, Маріко не приходила в 
себе і це засмучувало не тільки його, але й Маргіну, а 
Фате та Даша почувалися в домі, повного смутку, як 
непрошені гості. Тому Даша сказала Маргіні, що 
полетить до Олександри, а Фате настояла на тому, що 
одну Дашу не відпустить. Вони разом вийшли з дому та 
мало не попадали, бо після нічного дощу та мінусової 
температури всі тротуари стали, як ковзанка. Сіре небо 
загрозливо опустилося над містом, створивши трагічні 
декорації, а всі місцеві ворони, доповнюючи драматизм 
цієї сцени, кружляли в повітрі, немов передвісники 
якоїсь біди. 

— Полетіли! — сказала Даша та знову 
посковзнулася, бо хотіла плигнути в небо, але, попри 
все, важкенько знялася та понеслася назустріч зграї 
птиць. За нею злетіла Фате й вони попрямували на 
південь, в сторону Байкового кладовища та 
Голосіївського району. Ворони, сполошені присутністю 
людей в їхньому середовищі, сердито закаркали, 
обіцяючи негаразди, але люди їх нітрохи не слухали, а 
летіли у своїх справах, не звертаючи уваги на птахів. 
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Досить скоро минули Білу Церкву, залишили зліва 
Жашків, прямуючи на Гайсин, а там уже скоро підлітали 
до Крижополя. Минувши Заболотне, вони летіли над 
дорогою, коли Даша сказала: — Щось мені знайома 
фігура цього дядька! 

— Якого дядька? — не зрозуміла Фате та глянула 
на дорогу. По ній рухався якийсь чоловік, який постійно 
оглядався, немов тікав від погоні, чи чекав попутну 
машину. Фате придивилася та сказала: — Це ж твій 
батько! — та понеслася вниз. Здивована Даша 
приземлилася теж та побачила, що мама має рацію – 
перед ними Вася, батько Даші. 

— Тату, що ти тут робиш? — спитала вона, 
дивлячись на бліде обличчя батька. 

— На мене підло напав Іджі, забрав мою 
дімензіальну сіточку, закрив у баку, бо хотів потім вбити, 
але мені вдалося вибратися звідти, — сказав Вася та 
впав на руки Фате. 

— У мене дімензіальна сіточка Іджі, надінь її, — 
сказала Даша та віддала тату сіточку. 

— Я його вб’ю! — пообіцяла Фате, а Даша її 
підтримала: — Ми зробимо це разом! — та подумала, 
що чула цю фразу в якомусь іншому контексті. 

— Я, напевне, полечу в Києв та трохи відпочину, 
— кволо сказав Вася, а Фате войовничо підтримала: — 
Лети, бо зараз від тебе ніякої користі, а ми й самі 
розберемося з цією паскудою! 

Вася, як поранена птиця, полетів в сторону Києва, 
а Даша заклопотано спитала: — Чи доцільно йому 
летіти одному, може й ти з ним, а я розберуся з Іджі! 

— Ні, Вася справжній чоловік і долетить сам, а 
мені кортить відрубати голову цьому покидьку Іджі. Чи ти 
забула, як він вештався по борделях? 
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— Ні, не забула! — сказала Даша, відчуваючи, що 
Іджі перейшов межу. Вони помчалися в Крижопіль так 
швидко, наче за ними гналися чорти. У дворі Валентини 
Степанівни нікого не було, то Фате з Дашею витягли свої 
мечі та кинулися до дому. Коли вони відкрили двері, то 
побачили, що Олександра, Морті, Валентина Степанівна 
та Іжджі якраз усілися за стіл, щоб пообідають. Більш 
безглуздої не могло бути – нападати на Іджі в той 
момент, коли він їсть.  

— Іджі, нам потрібно поговорити, — сказала 
Даша. 

— Ти хочеш поговорити з ним з допомогою меча? 
— спитала Олександра. 

— Він іншого не заслуговує, бо хотів убити Васю, 
— грізно відповіла Фате. 

— Якого ще Васю? — спитав ззаду Вася, який 
тримав у руках банку огірків. 

— Ти чого повернувся? — не зрозуміла Фате. 
— Дістав з льоху огірків на проханню Валентини 

Степанівни та й повернувся, а що? — сказав Вася. 
— Ти якийсь дивний, — сказала Фате. 
— Ти теж, — сказав Вася та спитав: — До речі, 

навіщо ви витягли мечі? 
— Щоб убити Іджі, — відповіла Фате.  
— За що? — спитав Вася. 
— Бо він хотів тебе вбити! — відповіла Фате. 
— Звідки ви це знаєте? — спитав Вася та додав: 

— Ми з’ясували це питання, — він, поставив гірки на стіл 
та запропонував: — Сідайте за стіл. 

Даша розуміла, що щось не так, тому пояснила:  
— Ми зустріли тебе, дали тобі дімензіальну 

сіточку Іджі й ти полетів у Київ! 
— Поздоровляю! Ви віддали ворогу, який від нас 

втік, мою дімензіальну сіточку! — сказав Іджі, а Даша 
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перевірила симпоту, яку ще в Києві причепила до 
батька, та з’ясувала, що тато, дійсно, перед нею.  

Іджі довелося все розказати Даші та Фате, а 
Щасливчик, який дрімав на колінах Олександри, висунув 
морду над столом та підбив підсумок: — Вас розвели, як 
сліпих кошенят! До речі, той, хто це зробив, знає про вас 
все. І ще – це може бути кожен із вас! 

Всі засміялися, а Валентина Степанівна строго 
подивилася на Щасливчика та додала: — Це можеш 
бути й ти, бо звичайні коти не базікають за столом! 

Всі знову засміялися, а Валентина Степанівна 
нагадала: — Обідайте, бо за вашими балачками все вже 
охололо. 

Після обіду поговорили про пошуки скрижалі. 
Олександра розповіла те, що почула від Сатира: кожні 
п'ять років гноми збираються разом, бо якщо цього не 
зроблять, то отримають такий головний біль, що ладні 
вмерти. В наступному році тринадцятого лютого у них 
черговий збір у Києві. 

— Отже, нам можна не шукати сьомого гнома, 
Ґардворда, а всіх піймати в Києві? — спитала Даша на 
що Олександра відповіла: — Краще знайти його та 
познайомитись. До речі, ми нічого не знаємо про 
восьмого. Як його знайти? 

Всі замовкли, ламаючи мізки над проблемою, а 
Щасливчик, якого Олександра полишила гладити у 
процесі мозкового штурму, невдоволено пробурчав:  

— Можна подумати, що у цього восьмого гнома 
голова не болить! Він кожного разу приходить на їхні 
збори, але вони його не бачать! 

— Щасливчик! Ти геній! — сказала Олександра та 
поцілувала кота у мордяку, що йому зовсім не 
сподобалося. Думка про те, що восьмий гном 
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невидимий, викликала пожвавлення і всі стали 
викладати свої версії того, що його не бачать. 

— Він привид! 
— Злий дух! 
— Можливо, що він не гном, а якась мишка? — 

знову додав Щасливчик та швидко перебрався до Даші, 
щоб уникнути поцілунку Олександри.  

— Яку поранив шматочок скрижалі й вона носить 
його у тілі! — додав Іджі, а Валентина Степанівна, яка 
сиділа та в’язала, скептично додала: — І як вона 
добирається на збори до Парижу, чи в ту ж Шотландію, 
перепливаючи Ла-Манш?. 

— Можливо, що це якась ворона? — сказала 
Даша, згадуючи ранок у Києві. Ворона всім сподобалася, 
тільки як її знайти, а Валентина Степанівна знову їх 
протверезила: — Не зациклюйтесь на вороні, це може 
бути що завгодно! 

Вирішили заночували у Валентини Степанівни, а 
зранку летіти в Норвегію. 

*** 

«У Верховній Раді нова генерація, зранку модні 
онаністи, в обід – мастурбація ... суб'єкт з минулого, 
Тартаров, Майдан рівняє до вертепу, з ним прокурор 
впряглася в пару, а президент попав халепу: тепер хоч 
мийся, а хоч ні, а репутація в гівні ... ковід не страшний 
вже нікому, бо міністерство впало в кому, хоч там 
Степанов, хоч Петров, хоч фірма з заготівлі дров, 
лише одне втішає душу й бюджет вже не трясе, як 
грушу: прийшов гаплик пенсіонерам, є місце в Раді  
«піонерам» ... »  

Маргіна прокинулася! Тиша у квартирі нагадала 
про Маріко і вона нишком заглянула в спальню. Сумний 
та спустошений Тарас сидів поряд з ліжком, на якому 
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лежала Маріко, та чекав, коли вона відкриє очі, чи, 
бодай, ворухне пальчиком. Крім чекання, він картав себе 
за зарозумілість, бо вважав себе чи не найкращим 
хірургом у світі, а от свою дружину, рідну душу, так і не 
спромігся врятувати з допомогою своїх чарівних рук та 
великого розуму. В останні години він все більше думав 
про те, що треба було, для консультації, запросити 
якогось знайомого невропатолога, а не надіятися на свої 
сили. Маргіна, яка залишилася з Тарасом, сумувала 
разом з ним за дочкою, яка так і не виходила зі свого 
смертельного сну. Вона готувала якісь сніданки, але ні 
вона, ні Тарас не могли їх їсти, хіба що механічно кусали 
шматок хліба та жували, як корови жуйки, поки не 
прокидалися від немічних думок та розуміли, що треба 
проковтнути. Тарас зовсім схуд і не був вже схожий на 
здорованя, якому зігнули підкову – дитяча забава, а 
виглядав худим студентом, якому не вистачає грошей 
навіть на бутерброд. Маргіна зітхнула та пішла на кухню 
готувати якийсь супчик, щоб зайняти розум та руки. Десь 
під обід прилетіли з Крижополя Вася, Фате та Морті, але 
розказане ними пролітало мимо ушей Маргіни, а Тарас 
зовсім не виходив зі спальні й ніхто не наважувався його 
турбувати. По обіді Тарас шугав своїми думками десь 
далеко, опустивши голову, коли якийсь шурхіт 
привернув його увагу. Коли він підняв голову, то 
побачив, що на нього дивляться здивовані очі Маріко, 
яка спитала: — Ти хто? 

— Я Тарас, твій чоловік! — радісно сказав він та 
простягнув свої граблі, щоб обняти дружину, але, 
несподівано для себе, отримав доброго ляпаса. 

— Не смій мене чіпати! У мене інший чоловік, куди 
ти його подів? — сказала Маріко, відсуваючись на край 
ліжка. Тарас, хоча і радий тому, що Маріко ожила, 
заклопотано сказав: — Маріко, ти моя єдина кохана 
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жінка і ми з тобою вже п’ятдесят років, як разом. На тебе 
напали й розбили голову, але я вилікував тебе. 

— Ти робив на мені свої досліди? — спитала 
Маріко та так впевнено, що аж Тарас подумав, що 
зійшов із глузду та, дійсно, таку утворив. Добре, що в 
цей час з’явилася Маргіна, яка почула їх голоси та 
зайшла в спальню. 

— Маріко, сонечко, ти одужала? — спитала вона, 
аж сльози вискочили на очах, та простягнула до Маріко 
руки, щоб обняти: — Доця моя, як ми хвилювалися за 
тебе! Яке щастя, що ти здорова! 

— Ви хочете продати мене на органи? — похмуро 
запитала Маріко та зневажливо глянула на Маргіну, що 
так і стояла з простягнутими руками: — Ти занадто 
молода, щоб грати роль моєї мами, та й актори з вас, як 
з оцього товстуна балерина! — вона презирливо 
глянула на Тараса, який оторопів від її слів та 
розгублено нагадав: — Раніше я подобався тобі 
товстеньким, а зараз я схуд. 

Маріко нічого не відповіла на його слова, а встала 
з ліжка та відкрила шафу, в якій стала перебирати одяг. 
Видно, щось їй не сподобалося, бо вона повернулася до 
Тараса, якого вважала головним розбійником, та 
спитала: — Куди ви діли мій одяг? 

— Все, що в шафі, то твоє! — сказав Тарас, а 
Маріко зневажливо зауважила: — Брехати ти не вмієш 
та то таке... Якщо це моє, то я вдягну, що хочу. 

Маріко скинула з себе нічну сорочку, в яку її 
одягнув Тарас після операції, витягла зі шафи якісь 
трусики та презирливо запитала: — Вони хоч випрані? 
— на що Тарас, захоплений її красотою, тільки й 
промовив: — Я їх тобі недавно привіз з Парижу! 

Маріко хмикнула та стала одягатися, діловито 
порпаючись у шафі, як Тарас у якомусь чужому тілі під 
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час операції. Маріко вибрала червону пару, яку Тарас 
теж привіз їй з Парижу, але вона її ні разу не одягла, бо 
казала, що вона занадто яскрава. Червоний жакет та 
спідниця їй пасували, а зелена сорочка з комірцем, як 
два листочки, відтінювали її гарне обличчя. 

— Боже! Яка ти гарна! — аж застогнав Тарас, а 
Маріко, якій комплімент сподобався, попри свою 
ворожість, поблажливо сказала: — Закрий свою пащеку, 
бо я не твоя! 

На голоси приперлися Вася, Фате та Морті, які із 
подивом спостерігали за тим, що відбувається. Тільки 
Вася наважився сказати: — Привіт, Маріко! Тобі, правда, 
йде цей костюм! Ти в ньому, як якась принцеса! 

— Тебе теж спіймали на органи, чи ти співучасник 
злочину? — спитала Маріко та, не чекаючи відповіді, 
пішла у прихожу, де довго роздивлялася чоботи, поки не 
вибрала якісь. 

— Це мої, але можеш одягати, — сказала Фате, а 
Маріко презирливо зняла їх та спитала: — А де тут нічиї, 
чи ви мене голою сюди приперли? 

— Ти любила ходити ось у цих, — пояснила 
Морті, подаючи чобітки Маріко. 

— Я ніколи не носила таку гидоту! — скривила 
губи Маріко. Тарас приніс пару коробок та сказав:  

— Ось такі я привозив тобі з Італії, але ти їх ні 
разу не носила. 

Маріко витягла одні, потім другі, червоні, які 
відразу одягла та сказала: — Ви й моє взуття украли? 

Тарас нічого не відповів, а Маріко вдягла куртку 
Маргіни, пошарпала в кишенях та сказала: — Ви й 
гаманець мій украли? Я не маю грошей на таксі! 

— Нащо тобі гроші, ти можеш спокійно летіти, — 
сказала Маргіна, на що Маріко відповіла: — Я не якась 
відьма, чи ворона, щоб літати! 
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Тарас дав їй грошей та спитав: — Куди ти хочеш 
їхати? 

— Додому, в Романків, — сказала Маріко та 
відкрила двері, а Тарас навздогін сказав: — Я тебе 
проведу! 

Коли Маріко зупинила таксі та сіла на заднє 
сидіння, Тарас теж вмостився поряд з нею. 

— Ти куди? — спитала Маріко. 
— Я хочу впевнитись у тому, що ти потрапиш 

додому, — сказав Тарас, а Маріко відповіла: — Коли я 
скажу своєму чоловіку, що ти затягнув мене у своє ліжко, 
то він тебе вб’є, бо дуже ревнивий. 

— Я на це надіюся, бо жити без тебе не можу, — 
відповів Тарас, а Маріко хмикнула. Десь за пів години 
вони були вже в Романкові, де Маріко впевнено 
показала куди їхати, поки вони не опинилися біля 
ошатного двоповерхового будиночка. 

— Розплатися! — сказала Маріко, хоча Тарас дав 
їй грошей. Тарас розплатився з таксистом, а Маріко 
тримала пальця на ґудзику дзвінка, поки з дому не 
спитали через динамік: — Хто там? 

— Це я, Оксана, відкривай! — сказала Маріко, а 
Тарас подумав, що в тіло Маріко вселилася чужа душа, 
та важко зітхнув: така проблема не медичного 
характеру, то може статися, що це назавжди. 

Їм відкрив трохи опецькуватий чоловік, якого 
Маріко смачно поцілувала прямо в губи та сказала:  

— Максику, як я рада тебе бачити! 
«А ще каже, що я товстий, подивись на свого 

Максика!» — ревниво подумав Тарас, а Макс, 
облизнувши губи, сказав: — Проходьте! 

Собаки, закриті за металевою сіткою, 
розгавкались, наче сказилися, а Макс, коли мимо нього 
проходив Тарас, здивовано спитав:  
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— Чувак, хто ти такий?   
— Я чоловік цієї жінки, — пояснив Тарас, — а 

вона вважає себе іншою людиною. Хто така Оксана? 
— Моя жінка, — сказав Макс, — місяць назад я її 

поховав. 
— Що ви там шепчетесь? — підозріло спитала 

Маріко та сказала: — Максик, цей чоловік затягнув мене 
у своє ліжко і кудись подів мій одяг. Довелося вдягати 
ось це сміття! Чи ти мене вже не ревнуєш? 

— Ревную! — облизнув свої губи Макс та сказав: 
— Чувак, я не можу пустити тебе у свою оселю. Йди 
звідси! 

— Це моя дружина, — сказав Тарас. 
— Я не твоя дружина, у мене є мій любий чоловік, 

— сказала Маріко та знову присмокталася до Макса. 
Коли вони закінчили мордувати свої губи та душу 
Тараса, Макс витягнув з задньої кишені пістолета та 
напружено сказав: — Оксана, йди в дім, а я розберуся з 
цим чужим чоловіком.  

Тарасу не сподобалося оте слово «чужим», але в 
цій ситуації він виглядав в цьому домі зайвим. 

— Йди звідси, бо я тебе пристрелю та викличу 
поліцію, — пообіцяв Макс. 

— Я йду, але ще повернуся, — пообіцяв Тарас та 
пішов за ворота. Він відразу став невидимим та 
повернувся у двір, а Макс, який вискочив на вулицю, 
цілився у всі кущі без листочка, бо ворог десь зник. Він 
переможно сховав пістолета в задню кишеню та 
подумав, що воскресла «нова» дружина йому дуже 
сподобалася, а те, що трохи не сповна розуму, то 
байдуже, бо так не цілувалася навіть померла дружина. 
Він облизнувся, та вирішив, що оформити документи 
новій дружині чиста формальність, а задоволення, що 
його чекає, варте такої дрібниці.  
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— Замовкніть уже! — крикнув він на собак, які не 
вгамувалися на його слова, а наче сказилися. 

*** 

Про Норвегію, куди вони летіли, Олександра 
знала не так багато, бо, крім того, щоб показати її на 
карті, на думку приходило хіба що фіорди73 та вікінги, а 
ще лев з сокирою на гербі країни. Поки летіли – 
дискутували, чи має якийсь сенс шукати сьомого гнома, 
Ґардворда, бо ж він обов’язково з’явиться у Києві 
тринадцятого лютого. Але Олександра наполягла, що 
приватне знайомство з гномом може допомогти, як у 
випадку з Брауні, чи з Кобольдом, бо вони погодилися 
віддати свої шматочки скрижалі. Олександра нагадала 
про непостійність Туманного Кота, то може виявитися, 
що шматочок скрижалі, який відібраний насильно, може 
не діяти.  

— Ти думаєш, що кіт міг зробити нам таку 
капость? — замислилася Даша. 

— Спитай про це бабусю Маргіну, — засміялася 
Олександра, а за нею й Даша, бо одрубана голова 
бабусі, та ще і її подругою, Морті, це верх лицемірства 
кота. Звичайно, на їхню думку, бо філософія кота дуже 
відрізняється від людської й не тому, що він обрав собі 
звіриний вигляд, а у зв’язку з тим, що він знає набагато 
більше. Іджі, на якого Даша ще трохи сердилася, 
розказав, що в на півдні та сході Норвегії гноми відомі 
під ім’ям ніссе, а от в західній та північній частинах 
Норвегії їх називають ґардвордами, хранителями ферм. 
Якщо фермер у добрих стосунках із ґардвордом, то 
ферма процвітає та дає прибуток, але коли з ним 

                                                           
73  фіорд — довга, вузька морська затока, яка часто 
тягнеться далеко усередину узбережжя, зазвичай глибока. 
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вестися нечемно, то жди біди – або ферма згорить, або 
коні здохнуть, або корови та кози не дають молока. 

Є ще святкові ніссе незлобивої вдачі, які 
називаються Юленіссе на честь різдва, то вони ведуть 
свій рід з міста Дрйобак, що недалеко від Осло. На чолі 
їх роду старший син того ніссе, який вперше подарував 
дві срібні монетки маленькій дівчинці понад п’ятсот років 
тому. На вигляд Юленіссе невисокого зросту, вдягнені у 
новорічне вбрання та ковпаки з дзвіночками. Кажуть, що 
їх створили з троянд, сушеного лишайнику та 
різнокольорових ниток радості, любові та веселощів. 
Юленіссе мають високі, здебільшого в’язані ковпаки, які 
натягуються аж до носа, що не видно очей, мають 
розкішну білу бороду, яка закриває тіло та його 
особливості, (по секрету, у Юленіссе немає пупка та не 
слід йому про це нагадувати, бо, хоч вони й добрі, але 
можуть переплутати подарунок і вам дістанеться чужий). 
Юленіссе має червону жилетку або каптан, сірі 
коротенькі штанці та високі гетри, а на ногах дерев'яні 
черевики. В кишені жилетки він тримає круглі окуляри, 
які одягає, щоб побачити хороші чи погані вчинки дітей, 
але діти про це не здогадуються.  

А ще Юленіссе у сонячний день не відкидає тіні, 
що може когось злякати, тому вони не надто 
полюбляють натовп. Якщо залізти в кишеню юленіссе, 
то можна знайти там цікаві речі: котячі вуса(питається, з 
якого лиха) та заячу лапку, кремінь для розведення 
вогню, зазвичай, трохи водоростей, чи якусь мушлю, а 
ще обов’язково шматочок мила, бо юленіссе не якийсь 
там ґардворд з ферми, а різдвяний гном. Від них завжди 
приємний запах сосни, воску від свічок та гвоздики. 
Поруч з Юленіссе може сидіти його дружина, Ніссемур, і 
Іджі весело додав, що, напевне, до її імені приклав свою 
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лапу Туманний Кіт, бо Юленіссе з’явилися якраз тоді, 
коли кіт загубив свою скрижаль.  

В місті Дрйобак знаходиться пошта, куди щороку 
приходять тисячі листів від дітей до головного Юленіссе, 
діда Мороза. Різдвяні свята в Норвегії починаються за 
місяць від Різдва і цей період називають Adventa, тобто 
Початок Різдва, який припадає на неділю 29 листопада. 
Він тягнеться до Святвечора 24 грудня, а після Різдва 
наступає період Romjul, домашнє Різдво, коли 
відпочивають до Нового року. 

— То куди, по твоєму, нам потрібно звернутися, 
щоб щось дізнатися про Ґардворда? — спитала 
Олександра, коли  вони вже летіли над Данією.  

— Я думаю, що ми повинні звернутися на пошту в 
місті Дрйобак, бо там знають, де знаходиться головний 
Юленіссе, а він, я так думаю, знає про Ґардворда, — 
сказав Іджі. 

— Марна втрата часу! — не згодилася з ним 
Даша, мабуть, йому в піку, а Олександра з нею не 
погодилася: — З чогось потрібно починати, то чому не з 
цього?  

Даша промовчала. Коли почалася Норвегія, то 
Олександра спостерігала узбережжя Осло-фіорда, поки 
не побачила попереду острів Оскарборг з фортецею. 
Справа якраз і знаходилося місто Дрйобак. Вид на місто 
тішив око, бо зелена трава, попри зиму, ще покривала 
весь пагорб, навколо якого розташувалося 
одноповерхове красиве місто, хоча дерева вже скинули 
листву. Складніше серед цих вуличок, що зміїлися по 
горі, знайти пошту, на яку приходили листи до Юленіссе. 
Олександра через Інтернет прочитала, що пошта 
розташована у Різдвяному домі, де можна придбати 
різдвяні подарунки. Його знайшли недалеко від 
морського порту на одній з маленьких вуличок міста. 
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Перед Різдвяний домом з великими вікнами-арками 
розташувався маленький парк з фонтаном, де рибак у 
човні витягує з моря велику рибину. Фонтан уже не 
працював, хоча було не холодно, не більше семи 
градусів тепла та ледве дмухав легенький вітерець. 
Оскільки з початку святкування Різдва пройшло вже 
понад два тижні, то людей в магазині вешталось 
небагато, а двері до почтового відділення були на замку. 
Олександра підійшла до продавчині та спитала: — Нам 
хотілося познайомитися з Юленіссе, коли ви відвозите 
листи до нього? 

— Ніколи! — відказала продавчиня в медичній 
масці та додала: — Водій, що відвозив листи Юленіссе 
захворів на ковід, а на пошті лежать вже три мішки з 
листами до Юленіссе! 

— То може ви скажете нам адресу Юленіссе, то 
ми з’їздимо самі? — запитала Олександра. Продавчиня 
хитро скосила очі та сказала: — Якщо захопите один 
мішок з листами – скажу адресу! 

— Ми відвеземо всі три, — відповіла Олександра, 
а продавчиня заклопотано пояснила: — Це ж папір, 
мішки важкі! 

— Нічого, якось долетимо, — заспокоїла 
Олександра, а продавчиня знову заклопотано пояснила: 

— Туди літаки не літають! 
— Ми літаємо, — заспокоїла Олександра. 

Продавчиня з деяким сумнівом відкрила пошту, де 
прямо біля дверей валялися три мішки, привезені, 
мабуть, якимось морським судном.  

— Беремо! — сказала Олександра, а продавчиня 
чиркнула на листі паперу адресу та додала: — Я 
допоможу. 

Мішки виявилися заважкими. Вони витягли їх на 
вулицю, а Олександра сказала:  
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— Хапайте по мішку і полетіли! 
— Прямо при людях? — спитала Даша, 

поглядаючи на продавчиню, яка стояла на веранді 
Різдвяного дому та спостерігала. 

— Зараз Різдво, коли відбуваються чудеса! 
Полетіли! — сказала Олександра та схопила в обійми 
мішка з яким ледве злетіла. За нею знялася Даша, теж 
обійнявши мішок, а Іджі завалив його на спину та так і 
полетів. Продавчиня, яка не чекала таких чудес, 
розгублено сіла на сходинку веранди та згадала, що 
нові листоноші навіть не підписали накладну, тому вона 
повернулася в Різдвяний дім, відкрила операційний 
журнал та написала:  

Снігуронька 1 – один мішок;  
Снігуронька 2 – один мішок;  
Снігуронька чоловічого типу – 1 мішок, та 

розписалася за всіх. 
— Не простіше було взяти один мішок, яким би ми 

навантажили на Іджі, а самі летіли б спокійно? — 
сердилася Даша, бо тягти таке одоробло ще те 
задоволення.  

— Зазвичай, це дитячі листи, і всі діти чекають 
відповіді діда Мороза, — сказала Олександра та 
спитала: — Ти хочеш зіпсувати їм свято? 

— Я хочу скоріше позбутися цього мішка, оце для 
мене буде свято! — відповіла Даша. 

— Кидай його мені на плечі, — запропонував Іджі, 
а Даша з задоволенням виконала його прохання. Іджі аж 
до землі долетів, поки вирівняв політ, а Даша полетіла 
поряд з Олександрою та лукаво спитала: — Тобі не 
тяжко? 

— Ні! — сміючись відповіла Олександра. 
— То куди ми летимо? — спитала Даша. 
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— Резиденція Юленіссе розташована в фюльке74 
Иннландет у містечку Савален, на березі однойменного 
озера, — відповіла Олександра. Чим далі на північ вони 
летіли, тим холодніше ставало, до того ж їх 
супроводжувала сніжна хмара, немов вони тягнули її за 
собою. Озеро Савален, до якого вони рухалися, 
ховалося у долині поміж звичних в Норвегії похилих та 
невисоких гір. До нього вони добралися вже ввечері та 
полетіли вздовж берега, поки не побачили невеликі вогні 
в кінці озера. Місто Савален досить маленьке, як згори 
подивитися, то декілька десятків одно та двоповерхових 
дерев’яних будинків. На деяких будинках крівлю 
покривала земля, на якій росла трава та мох. Напевне, 
так тепліше, але шукачі скрижалі не дуже зважали на 
особливість житла норвежців, а шукали дім Юленіссе.  

Знайшов його Іджі, бо, напевне, вже притомився 
тягати ці два мішки листів до Юленіссе. Він приземлився 
у дворі будинку, скинув мішки на сніг та чекав на Дашу з 
Олександрою. Освітлену двоповерхову веранду 
великого одноповерхового будинку прикрашав напис 
«Дім Юленіссе», а ялинку, що росла перед верандою, 
заливали вогні гірлянд. За спиною Іджі стояв якийсь 
гігантський вігвам, а далі розташувався великий готель. 
Іджі почекав, поки Даша та Олександра приземляться, а 
потім потягнув свої мішки до дверей дому Юленіссе. 
Коли він відкрив двері, то нікого не побачив, але почув 
чиїсь кроки. 

— Це що? — спитав якийсь хлопчик в червоному 
ковпаку, білій сорочці та червоній куртці, який з’явився 
перед ними. Іджі відповів: — Це мішки з листами! 

                                                           
74  фюльке —  адміністративна одиниця Норвегії 
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— Юленіссе! Юленіссе! — заволав хлопчик і в 
проході почувся голос: — Що трапилося, мій маленький 
гном Фьюмпеніссе Пюс? 

Іджі подумав, що Юленіссе і цей «гном» 
розігрують перед ним спектакль, хоча з глядачів була 
Олександра та Даша. 

— Звідки листи? — по діловому спитав 
невеличкий чоловік, який був у зеленій сорочці, 
прикритій червоною шубкою з білою хутряною 
обшивкою, зверху червоний ковпак, знизу непримітні 
штанці та смугасті червоно-білі панчохи на ногах, взутих 
в дерев’яні туфлі. Обличчя Юленіссе прикрашала 
невеличка охайна кругла біла борода. Олександра 
подумала, що для діда Мороза цей Юленіссе замалий, 
то може він справжній гном. 

— Привезли з Дрйобака, бо там захворів 
листоноша, — відповів Іджі, а Юленіссе хитро 
посміхнувся та сказав: — Мабуть, ви приїхали не задля 
того, щоб привезти сюди мішки? 

— Так! — втрутилася Олександра. — Ми хотіли 
дізнатися, де знайти гнома Ґардворда. 

— Пройдемо до мене, — сказав Юленіссе та 
пішов попереду, а Олександра пішла за ним. Іджі 
роздивлявся стіни будинку на яких висіло безліч листів, 
привітань до Юленіссе, різних малюнків та прохань. 

— Навіщо вам гном Ґардворд? — спитав 
Юленіссе, а Іджі бовкнув: — Він нам дещо винен! 

По обличчю Олександри, яке скривилося, як 
кислий огірок, Іджі зрозумів, що ляпнув зайве, а 
Юленіссе, який роздивлявся малюнки на обличчі Даші 
та Іджі, теж все прочитав та сказав: — Я маю 
впевнитись, що ви хороші люди? 
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— Листів, які ми вам привезли, для цього 
недостатньо? — без всякої надії спитав Іджі, а Юленіссе 
підтвердив: — Так! 

— Ми виконаємо будь-яке ваше бажання, — 
сказала Олександра, а Юленіссе посміхнувся та 
відповів: — Моє бажання – виконувати прохання дітей. 
Тому, ось вам по листу: тобі на захід, тобі на південь, а 
тобі на схід. Через пів години прочитаєте адресу, а коли 
зайдете адресата, відкриєте конверт та виконаєте 
бажання цих дітей!  

Він передав їм три листи й Олександра подумала, 
що там такі бажання, які Юленіссе сам виконати не 
може. Можливо, що він дав їх спеціально, щоб отаким  
чином відмовити. 

— Домовилися! — сказала Олександра та взяла 
один з листів, а решту забрала Даша та Іджі. Вони 
вийшли надвір та пурхнули в небо. Помічник Юленіссе, 
гном Фьюмпеніссе, вийшов за ними та побачив, як трійка 
гостей здійнялася в небо. Він хутко повернувся до 
Юленіссе та повідомив: — Вони полетіли в небо! 

Юленіссе подумав та сказав: — Можливо, що я не 
зрозумів їх намірів, — а потім додав: — Збирайся, 
повезеш листа на ферму Буан. 

Фьюмпеніссе пішов збиратися, а Юленіссе взяв 
аркуш паперу, вмочив гусяче перо в скляну 
чорнильницю та став виводити гарними літерами: 

«Дорогий Ґардворд! 
Мушу тобі повідомити...» 

*** 

Коли Тарас та Маріко покинули квартиру, Маргіна 
сказала: — Мені це не подобається! Тарас у такій 
ситуації може зробити щось невірне, то я мушу йому 
допомогти. 
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— Я з тобою! — сказала Морті, а Маргіна кивнула 
головою. 

— Я теж з вами! — сказав Вася, але Маргіна його 
зупинила: — Краще зверни увагу на Фате, бо діждешся, 
що вона тебе покине. 

— Спасибі, Маргіна, я тебе люблю! — задоволено 
підтримала Фате та повернулася до Васі: — Ми 
залишимося лише удвох! 

Вася не став сперечатися, а його дві мами прямо 
з балкона чкурнули в повітря. Була неділя, день святого 
Миколая для православних, то на вулицях багато людей 
не вешталось, але ні Маргіна, ні Морті на це не звертали 
уваги, бо їм боліло за Тараса та Маріко. Вони швидко 
примчалися в Романків, знайшли садибу, де 
знаходилася Маріко та Тарас, хоча надворі їх не 
побачили. Собаки, які й до цього знавісніло гавкали, 
підняли такий гармидер, що вийшов хазяїн та став на 
них лаятись. Маргіна та Морті сховалися аж за стосом 
дров та стали спостерігати за двором, коли почули 
ззаду: — Що ви тут робите? 

Морті так перелякалася, що втратила мову, а 
Маргіна вилаялась: — Тарас, ти чого покинув Маріко та 
тиняєшся тут невидимий?  

— Тому що вона вбила собі в голову, що це її дім 
та її чоловік, — відповів Тарас.  

— Вона, чи душа іншої жінки, яка забралася в її 
тіло? 

— Можливо, що це душа іншої жінки, Оксани, яка 
вмерла місяць назад, — підтвердив Тарас, а Маргіна 
обурилася: — То чого ж ти тут тиняєшся? 

— Там її чоловік, який хоче зґвалтувати тіло 
Маріко! — сказав Тарас та додав: — Я його вб’ю, як 
тільки він доторкнеться до її тіла. 
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— Я це зроблю набагато вправніше, — сказала 
Морті та кинула поліняку в загородку для собак, які 
здійняли несамовитий гавкіт. Знову вийшов хазяїн, а 
Тарас сказав: — Це Макс, її чоловік!  

— Я його беру на себе! — сказала Морті, 
підхопила Макса, який волав не гірше собак, та понесла 
десь на схід. 

— А ти чого тут трешся? — спитала Маргіна.  
— А що я маю робити? — спитав Тарас.  
— Перетворись на цього Макса, якщо Маріко 

вважає його своїм чоловіком, та дізнайся, як її можна 
вилікувати, чи, може, вигнати її душу, — пояснила 
Маргіна. Тарас прибрав образ Макса, а Маргіна 
скривила губи та сказала: — Який же ти гидкий!  

— Спасибі, мамо! — сказав Тарас своїй тещі, 
вважаючи це компліментом собі, Тарасу, та пішов у 
хату. Перше, що він почув, були слова Маріко:  

— Любий, я по тобі скучила, скоріше в ліжко! 
«Хто це каже, Маріко, чи ота Оксана?» — подумав 

Тарас та вперше схвалив лозунг президента України: 
«Яка різниця!», — хоча різниця була досить суттєва, про 
що він потім пошкодує. Тут Автор задумався: про кого 
він так пише: про президента, чи про Тараса, а потім 
зрозумів: «Яка різниця, обом перепаде!»  

 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

429 

Реплікація чотирнадцята. Олександра 

Олександра повинна була летіти на схід, що вона 
й зробила, а через пів години, як і наказував Юленіссе, 
глянула на адресу, яка її дуже здивувала: «Бразилія». 
«Оце так попала!» — подумала Олександра, якій 
відразу закортіло зв’язатися з Дашею та Іджі, щоб 
дізнатися, куди їх послав Юленіссе. Проте, не стала 
цього робити, бо хто його знає, що в голові цього 
Юленіссе та чи не вийде така витівка боком. Ще, коли 
вони були в Савалені, Олександра спробувала залізти 
Юленіссе в голову та дарма, бо натрапила на стінку. 
Звідки у цього Юленіссе така здатність, Олександра не 
знала, то, може, це, дійсно, витівки Туманного Кота, щоб 
здійснити перевірку претендентів на скрижаль. «Не дуже 
вона мені потрібна», — подумала Олександра, бо 
керувати Всесвітом, це не мед ложкою їсти, а хоч би й 
мед, то досить скоро набридне та захочеться солоного 
огірка. Досить повернути Всесвіт Туманному Коту, хай і 
далі керує, як до цього керував. 

До Бразилії, все ж таки, далекувато, навіть 
літаком летіти годин п’ятнадцять, то Олександра 
подумала, що прийдеться забратися у якийсь літак та 
спокійно подрімати. Вона глянула вгору та в просвіті між 
хмарами запримітила вогник літака, тому свічкою 
кинулася вгору, щоб його перейняти. Коли минула хмари 
то на тлі зірок ясно побачила вогні літака, а коли 
підлетіла ближче, то зрозуміла, що це Боїнг 737-700. 
Вона підлетіла до хвоста літака, там де туалети, та 
просунула голову, щоб дізнатися, чи він вільний. Якийсь 
чолов’яга в масці справляв малу потребу, то 
Олександра зі сміхом забрала голову та сказала: 
«Пробачте!», а сама перелетіла на інший бік та знову 
сунула голову в туалет. Нікого не було, то Олександра 



Реплікація чотирнадцята. Олександра 
 

430 

привела себе до ладу, а вже тоді вийшла та побачила 
чоловіка, який покинув той туалет, куди вона заглядала. 

— Did you see me in the toilet?75 — спитав він, а 
Олександра зробила здивовану мордочку та відрізала: 

— Що ви собі дозволяєте! 
Вона пройшла в салон та сіла на вільне місце, а 

сусідка здивовано глянула на неї та сказала: — Це місце 
мого чоловіка, — а джентльмен з туалету теж став 
поряд. 

— Пробачте, переплутала, — сказала Олександра 
та сіла на місце попереду, яке теж було вільне. Ззаду 
щось бурчало подружжя, а Олександра спитала 
окулярика з книжкою, поряд з яким вона сіла: — Куди ми 
летимо? 

— В Осло! — відповів хлопець та натягнув на ніс 
маску. До неї підійшла стюардеса, стурбовано сунула їй 
в руки маску, бо не зрозуміла, як проминула цю 
пасажирку. Олександра її наділа та схилилася на крісло, 
щоб трохи подрімати. Коли вже підлітали до аеропорту 
Гардермуен біля Осло, Олександра знову пішла в кінець 
літака та прямо через обшивку корпусу вискочила 
назовні. Потоком повітря її відразу жбурнуло на заднє 
крило й вона ледве ухилилася від нього. За одну 
секунду вона змерзла та хутко огорнула себе коконом з 
дімензіальної сіточки, а потім на максимальній 
швидкості шугнула вперед. Досить скоро кокон став 
світитися від розпеченого повітря, а вона була вже 
минула Париж. Якийсь літак летів у ту ж сторону й 
Олександра підлетіла ближче. Напис «AIR FRANCE» 
говорив, що це французькі авіалінії, а номер на хвості 
«F-GSQЕ» вона розшифрувала через Інтернет. 

                                                           
75  Ти бачила мене в туалеті?(англійська) 
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Їй пощастило, бо літак летів якраз у Ріо-де-
Жанейро. Вона не стала мудрувати, а підлетіла до носа 
та зайшла крізь обшивку корпуса перед туалетами. 
Добре, що якийсь чоловік стояв спиною до неї та не 
бачив, як вона зайшла, але обернувся, та хотів її 
пропустити в туалет, але Олександра відмовилася:  

— Ні, я підійду пізніше! 
Вона зайшла в перший салон, який був 

наполовину пустий та сіла у другому ряду, 
сподіваючись, що тут ніхто не питатиме її, де вона 
взялася. Тільки вона всілася, як з’явився чемний 
добродій, який стояв біля туалету та з посмішкою 
сказав: — Тут повинна була сидіти моя дружина. 

— Я за неї, — відповіла Олександра, а чемний 
добродій відповів: — Не переймайтеся, я нікому не 
розповім, що ви з’явилися на літаку зайцем. Ви, видно, з 
тих інопланетян, які прибувають на Землі через 
Бернардсвіль в США. 

«От негідник, таки побачив!» — подумала 
Олександра, але добродій виявився, дійсно, чемний, 
тільки розпитав її звідки вона, то Олександра збрехала, 
що з Альдебарана. Бертран, як звали добродія, 
виявився психологом, бо відразу розпізнав, що 
Олександра бреше, то вона сказала, що з України, з 
Крижополя. Виявилося, що Бертран багато знає про 
Україну, бо є членом французького парламенту. Він став 
розпитувати про Україну й Олександра розповіла тільки 
правду. Бертран досить довго розпитував, а потім 
сказав: — Дякую вам за розповідь, бо інформація з 
перших рук коштує дорого, — він посміхнувся та додав, 
показуючи на вікно: — А як же ваша спроможність 
літати? 

— Це від батька, він у мене трохи інопланетянин, 
— чесно відповіла Олександра. 
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Попри те, що летіли годин дванадцять, час в 
балачках з Бертраном пройшов швидко, бо він багато 
розказував про Францію, яку добре знав, а ще був 
дотепним та розумним співрозмовником. Вже світало, 
коли підлетіли до Ріо-де-Жанейро та в ілюмінаторі 
з’явилася величезна статуя Христа Спасителя, 
Олександра сказала: — Мені пора! 

Бертран обіцяв провести Олександру через ВІП 
зону, але вона не погодилася. Бертран дав їй свою 
візитку та запропонував звертатися в Французьке 
посольство в Ріо-де-Жанейро, якщо в неї виникнуть 
якісь ускладнення. Олександра не стала розтягувати 
прощання, а швидко пройшла через обшивку корпусу 
літака та полетіла вниз. Навіть на висоті Олександра 
відчула подих нагрітого континенту, бо в Бразилії зараз 
розпал літнього сезону. Ця маленька деталь, про яку 
вона забула, спокушала її залишитися на березі 
Атлантичного океану та віддати себе сонцю, впереміжку 
з солоною водою, але Олександра переборола принаду 
та стала шукати, куди непримітно приземлитися. Літак, 
на якому вона летіла, пішов на посадку на острів 
Говернадор, де знаходився аеропорт Галео, а 
Олександра потягнулася до шматочка соковитої зелені 
на березі континенту, де примітила круглі очисні 
басейни для води, а в самому густому лісі розкидані 
акуратні будівлі. 

Як потім виявилося, Олександра попала в 
приватний Університет Каміло Кастело Бранко, 
названого іменем плодовитого бразильського 
письменника, який написав десь двісті п’ятдесят 
романів, ні один з яких вона не читала. Вона вибралася 
на дорогу і побачила таксі Uber, яке зупинила. Оскільки 
португальської мови вона майже не знала, то назвала 
вулицю, написану на конверті, «Vargem Bonita», а водій 
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з маскою на підборідді якось дивно на неї глянув та 
повіз, петляючи вулицями. 

В авто було душно і водій спитав її: «Ar 
condicionado?» 76 — і Олександра кивнула головою. 
Вулиці, якими вони їхали, їй не сподобалося, бо всі 
будівлі занадто занедбані, стіни із червоної цегли та 
сірого бетону зазвичай обписані малюнками. Як 
виявилося, водій недарма дивився на неї скоса, бо їхали 
вони біля години, видно, що ця вулиця була десь на 
задвірках. Роздивлятися вулиці вже зовсім не хотілося, 
то, Олександра зайшла в Інтернет та відшукала ту 
злощасну вулицю і, як з’ясувалася, мала рацію, що вона 
десь на краю міста.  

Нарешті водій зупинив автомобіль біля будиночка, 
акуратно фарбованого зеленою та жовтою фарбою, а 
високі, у ріст людини, двері чи вікна були прикриті 
металевими жалюзями. Добре, що у людей, до яких йде 
Олександра, є хоч якесь відчуття прекрасного і вона 
подумала, що з задоволенням виконає будь-яке 
побажання дитини, яка живе в цьому будинку. 
Олександра витягла з кишені портмоне та зробила копію 
сто доларової купюри, яка у неї була та простягнула її 
водію. Той взяв купюру і по його шоколадному обличчю 
Олександра зрозуміла, що здачі не буде. Можливо, що 
водій її не дурив, бо ця дівчинка з Бразилії живе аж 
занадто далеко від центру. 

Вона вийшла з таксі та постукала по воротах, але 
ніхто не відізвався. Водій таксі не від'їздив, мабуть, 
надіявся, що сеньйора нікого не застане дома та поїде 
назад. «Наче рано для сієсти?» — подумала 
Олександра та погрюкала по воротах ногою і почула, як 
хтось за тином щось невдоволено бурчить. Половину 

                                                           
76  Кондиціонер?(португальська) 
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воріт відкрив небритий здоровань і зовсім не сеньйор, 
який спитав: — O que você precisa?77 

— Louise Moreiro, — спитала Олександра, а 
здоровань похитав головою та відповів: — Não. 

Та закрив ворота. 
Все, приїхали! 
Олександра підійшла до таксиста, що стояв біля 

машини та англійською мовою пояснила, що їй потрібна 
дівчина, Луїза Морейро, яка тут живе, бо вона хоче 
зробити їй подарунок. 

— One moment! — сказав таксист та пішов до 
воріт, Олександра хотіла піти з ним разом, але він її 
строго зупинив. Знову вийшов здоровань і вони з 
таксистом щось гаряче обговорювали, навіть, закрили 
ворота, щоб Олександра не бачила, а потім вийшов 
задоволений таксист та сказав, чомусь німецькою, 
запрошуючи рукою: — Bitte, Frau! 

Здоровань повів її від воріт вздовж сараю, 
схожого на майстерню, до домівки у дворі, а ззаду йшов 
таксист і це заспокоювало Олександру, бо тому 
здорованю вона не зовсім довіряла. 

Раптовий біль охопив її голову, а сонячний день 
перетворився у вічну темряву. 

*** 

Відлетівши на деяку відстань від міста Савален, 
Іджі витягнув конверта та кинув погляд на адресу й 
спохмурнів: йому випало летіти до Китаю. Добре, що хоч 
адреса написана англійською мовою, бо довелося б 
вивчати китайську, а цього Іджі не дуже хотів. Його 
зацікавило те, що в Китаї, зазвичай, християн не так уже 
й багато, то це, мабуть, якийсь європеєць, що знає 
Різдвяного Юленіссе з Норвегії, тому його син відправив 
                                                           
77  Що тобі потрібно?(португальська) 
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цього листа. Іджі детально прочитав адресу та ім’я того, 
хто написав листа: «Tan Ci, Maqu East Road 56, Yushu 
City, Qinghai Province, China» 

Іджі витягнув зі своїх симпот карту Землі, знайшов 
місто Юшу на краю провінції Цінхай та взяв напрям. А 
потім обгорнув себе дімензіальною оболонкою та 
полетів, розглядуючи нічні міста, що трапилися по 
маршруту. Коли летів над Московією, стомився дивитися 
на темну планету та вирахував, що з такою швидкістю 
подолати відстань у сім тисяч кілометрів від Норвегії до 
Китаю він зможе хіба що за добу, тому розігнався до 
швидкості ракети, аж повітря перед ним розжарилося. 
Досить скоро він долетів до Китаю та крізь полум’я став 
розглядати гори внизу, щоб не пропустити місце 
приземлення. Місцевий житель Дан Ба, що вів свого 
сина до школи, подивився на небо та побачив дивну 
картину: одне сонце повільно підіймалося на сході, а 
друге сонце з довгим вогняним хвостом швидко 
рухалося з заходу. Пасажири літака, який летів ранком з 
китайського міста Сіана у Тибет, в місто Лхасу, з жахом 
спостерігали, як вогняна куля рухається в їхню сторону й 
думали, що хтось випустив по літаку ракету, тому перед 
смертю молилися богам, кожний – своєму. Видно, боги 
до них були прихильні, бо вогненна куля бабахнула пару 
раз, наче пригальмувала, та завалила вниз,  кудись на 
кордон між провінціями Цінхай та Сичуань.  

Іджі, дійсно, знадобилося пригальмувати, і його 
добре струсонуло, що мало не відірвало голову. Попри 
ці незручності Іджі був радий, що так швидко потрапив 
на місце призначення. Залишилося знайти місто та 
вулицю, тож Іджі ввімкнув геолокацію, але виявилося, 
що вона тут не працює. Довелося знайти вулиці по карті, 
яку Іджі витягнув із симпот, але там не було номерів 
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будинків, то ж Іджі мав приземлитися та побачити їх на 
власні очі. 

 
Іджі дізнався, що місто Юшу витягнулося вздовж 

308 провінціальної дороги. На заході вона йде від міста 
Лонгбаожен, назва якого китайською звучить, як Довга 
Подушка, бо, мабуть, її жителі полюбляють довго спати, 
тому отримали таку назву. Перевалившись через 
високогірний перевал Чумарлеб, дорога приходить в 
Юшу та вливається в китайське національне шосе 214, 
яке йде із міста Сінін на півночі, що є столицею провінції 
Цінхай, а після Юшу тягнеться на південь, аж до повіту 
Рівоче, міського округу Чамбо, Тибетського автономного 
округу. Через місто Юшу тече річка Яндзи, яка в Тибеті 
називається Тонтян і в місті Юшу зливається з річкою 
Батанг. Прикрасою міста Юшу є яскравий червоний 
монастир Джекундо тибетських буддистів, статуя царя 
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Гесара, просвітленого тибетського правителя, який жив 
тисячу років тому, та тибетський молитовний дім. Все це 
згори відразу впадало в око, навіть, вулиця, яку він 
шукав, йшла у підніжжя гори з тибетським монастирем. 

Коли він спустився недалеко від потрібної вулиці 
та покинув капсулу, то відчув, що холодно, тому швидко 
застібнув свою сорочку, бо в горах Тибету погода зовсім 
не літня. «Треба відшукати цього Тан Сі!» — подумав 
Іджі та пішов вздовж вулиці, намагаючись розглянути 
номери будинків. Мимо нього пройшли місцеві хлопці, 
обвішані прикрасами зі срібла, бірюзи та коралів, у 
червоних національних костюмах з широкими рукавами, 
видно, йшли на навчання в буддійський монастир.  

Будинок з номером 56 виявився невеличким, але 
охайним, в чотири вікна та традиційно з плоским дахом. 
Іджі постукав у двері, але ніхто їх не відкрив. Він хотів 
постукати ще раз, та двері відкрилися й Іджі побачив 
хлопчика років чотирнадцяти, який сидів на стільці з 
саморобними колесами від велосипеда. Хлопчик 
здивовано дивився на Іджі, який сказав англійською 
мовою: — Я шукаю Тан Сі. Це, випадково, не ти?  

— Випадково, це я, — відповів хлопчик та 
запросив Іджі в дім: — Заходь! 

В кімнаті, крім стола, лави під стіною та двох 
стільців нічого не було. Посередині стояла піч, біля 
дверцят якої лежала гірка незрозумілих сірих млинців, 
якими топили піч, а по боках печі двоє дверей, які, 
напевне, вели у дві спальні. Тан Сі запросив Іджі до 
столу і сам під’їхав своєю коляскою до нього, а потім 
спокійно чекав, що скаже гість. 

— Я приніс твого листа, — сказав Іджі та подав 
Тан Сі конверта. Той побачив заклеєний лист та 
розчаровано спитав: — Його ніхто, навіть, не читав? — 
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але Іджі заперечив: — Ні! Юленіссе дав мені завдання, 
щоб я виконав твоє бажання! 

— Ти теж його не читав? — ще більш розчаровано 
спитав Тан Сі. 

— Буде краще, якщо я почую твоє бажання 
особисто, — відповів Іджі та подумав, що зробив 
кепсько, бо не відкрив раніше конверта. Тан Сі 
розпечатав листа та прочитав:  

«Шановний Юленіссе! 
Десять років тому у нас трапився землетрус, 

який забрав життя мого батька, а мене придавило, то 
я став на все життя калікою, хоча завжди мріяв 

стати космонавтом. Я розумію, що калік в космонавти 
не беруть, але б хотів би хоч одним оком побачити 

той Космос. 
Залишилася надія тільки на тебе. 

Тан Сі». 
Тан Сі замовк, а Іджі спитав: — Ти звертався до 

тибетських монахів? 
— Так, мама Геле молилася за мене в монастирі, 

— відповів Тан Сі.  
— Ну, що ж, дочекаємося маму Геле і якщо вона 

нам дозволить, то ти сьогодні станеш космонавтом, — 
відповів Іджі. Від Тана він дізнався, що мама возила його 
в лікарню аж в Сінін на півночі, в столицю провінції 
Цінхай, але лікарі пояснили, що шансів у Тана 50 на 50, 
або щасливий результат, або смерть, то мама вирішила 
не ризикувати. Поки вони чекали маму Геле, Тан Сі, 
який несподівано для себе отримав співбесідника на 
цілий день, розказав, що його мама викладає англійську 
мову в школі, а ввечері навчається з ним. Тан Сі з 
гордістю похвалився, що пару років назад закінчив 
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початкову школу з оцінками на «А»78, а зараз навчається 
в середній школі вищого ступеня та теж на «А». Іджі 
подивився підручники Тана і хоча не розумів 
написаного, але піймав зміст по картинках, тому зібрав 
всю інформацію по темах в підручнику та поклав її в 
голову Тана. 

— Це ти зробив? — підозріло спитав Тан, а Іджі, 
вдаючи дурника, перепитав: — Що? 

— Поклав у мою голову знання, які я не знав? — 
перепитав Тан. 

— Я тільки трошки допоміг, — пояснив Іджі, а Тан 
загорівся й попросив: — Давай ще! 

Досить скоро вони перебрали всі підручники, які 
були в домі Тана за весь курс середньої школи. Тан аж 
тремтів від радості та гордо сказав: — Я можу хоч 
завтра скласти іспити! 

— Хай вони трохи уляжуться у твоїй голові, — 
заспокоїв його Іджі, а Тан глянув на годинник та сказав:  

— Запрошую тебе на обід. 
Іджі заглянув у каструльку на плиті та побачив там 

курячий суп, який мама Тана зварила йому на обід. Він 
налив тарілку та поставив перед Таном на стіл: 

— Обідай, після чого будеш вчити мене китайської 
мови! 

— Чому не налив собі? — підозріло спитав Тан. 
— Помічники Юленіссе не їдять земну їжу, — 

пояснив Іджі. Не встиг Тан доїсти, як двері відкрилися і 
на порозі стала молода жінка з розкосими очима та 
обличчям тибетського типу. Вона здивовано глянула на 
Іджі, а Тан, їй радісно пояснив: — Мамо, це Іджі, він 
прибув від Юленіссе. Я сьогодні стану космонавтом! 

                                                           
78  A – F — шкала оцінювання знань по 100-бальній 
системі. A – біля 100балів, F = менше 60балів 
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Геле, мама Тана, підозріло глянула на 
розмальовану пику посланця Юленіссе та не зрозуміла, 
чого хоче цей юнак від її сім’ї, тому спитала:  

— Ви з місією від Червоного Хреста?  
— Ні, я від Юленіссе, — відповів Іджі та показав 

на листа Тана, який валявся на столі: — Я по цьому 
запрошенню. 

— Що ви хочете робити з Таном? — не 
заспокоїлась Геле, на що Іджі відповів: — Я хочу 
виконати його мрію. 

— Мамо, він, дійсно, від Юленіссе! Він допоміг 
мені вивчити курс за середню школу за десять хвилин, 
можеш перевірити, — Тан показав на стіл з купою 
розгорнутих книжок. 

Геле почала перевіряти й через десять хвилин 
безпорадно сказала: — Я не розумію, але мушу йти в 
школу, бо мої уроки ще не закінчилися. 

— Чи можемо ми прогулятися з Таном? — спитав 
Іджі. 

— Тільки у дворі! — кинула Геле та почалася 
збиратися, а Іджі з посмішкою відповів: — Тільки у дворі, 
хіба що злітаємо в Космос! 

Геле глянула на нього, як на чокнутого, та побігла 
в школу, щоб відпроситися, бо невідомо, що можна 
чекати від цього «запрошеного» гостя. 

— Що ж, уроки китайської мови відкладемо на 
потім, а зараз одягаємося і надвір, — Іджі допоміг Тану 
одягнутися, а він наполіг на тому, щоб Іджі одягнув 
батьківське пальто, бо надворі холодно. Іджі викотив  
імпровізовану коляску Тана у двір і той радісно 
посміхнувся. 

— Готовий подорожувати в Космос? —спитав Іджі 
й Тан весело йому посміхнувся. Іджі огорнув себе й Тана 
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дімензіальною оболонкою та став поволі підійматися, як 
повітряна куля. 

— Не боїшся висоти? — спитав Іджі, а Тан швидко 
відповів: «Ні!» — бо, мабуть, боявся, що Іджі передумає. 
Шар підіймався ще вище, а Тан зачаровано дивився, як 
вони опинилися вище гір, а потім Земля стала 
перетворюватися на чашу. Досить скоро Китай стало 
можливо охопити одним поглядом, а потім Земля поволі 
закрутилася, як глобус. 

— Яка ж вона красива! — захоплено відповів Тан, 
та відчув, що стілець під ним поплив в одну сторону, а 
він сам – в іншу сторону. 

— Я космонавт! — захоплено сказав Тан, 
зависаючи з розкинутими в боки руками, а Іджі йому 
відповів: — Спостерігай за Землею, а я хочу подивитися 
на твій хребет. 

Він завис над Таном та досить скоро зрозумів, що 
у нього зміщений один хребець в хребті, який защемив 
нерви, тому нижня частина тіла хлопчика не може 
рухатися. Поставити хрящик на місце не проблема, але 
він пошкоджений, то може несподівано вискочити та 
завдати не тільки каліцтво, а й смерть Тану. Іджі став 
збирати осколки та повільно пересувати їх до хребця, 
щоб потім зростити. 

— Ти мене лоскочеш! — засміявся Тан, а Іджі 
сказав: — Якщо хочеш стати космонавтом, то терпи. 

Вони зробили десь три чи чотири оберти навколо 
Землі, коли стомлений Іджі сказав: — Здається, зібрав! 

— Я можу рухатись? — спитав Тан, який весь час 
висів нерухомо, як наказав Іджі. 

— Ні! Залишилася основна частина операції, 
можливо, що тобі стане боляче, то терпи, — сказав Іджі 
та став вставляти хребець на місце. В невагомості це 
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зробити набагато легше, тому досить скоро Іджі зітхнув 
та сказав: — Все! 

Тан мовчав! 
Іджі заглянув на його обличчя та побачив його 

закриті очі. Він ляснув Тана долонею по щоці, а той, від 
удару, поплив до стінки кулі, в якій вони знаходилися, 
але відкрив очі. 

— Що трапилося? — спитав Іджі. 
— Було боляче, я втратив свідомість, — відповів 

Тан, немов виправдовуючись. Іджі попросив його рухати 
ноги, а Тан незграбно став ними ворушити, тому Іджі 
вирішив, що цього поки досить та наказав Тану прийняти 
горизонтальне положення. 

Коли Іджі опустився у двір дому Тана, тримаючи 
його на руках, Геле не знаходила собі місця, бо її син 
пропав разом з незрозумілим гостем. Вона картала себе 
за необачність, бо не вигнала його з дому, та думала, 
куди він міг зникнути. Вона вже хотіла дзвонити в 
поліцію, коли побачила над собою кулю, а в ній Іджі з 
Таном. Коли куля опинилася на землі, Геле кинулася до 
Іджі, намагаючись вирвати сина з його рук, але той 
досить твердо сказав: — Обережно, бо завдаси Тану 
болю! Краще відкрий двері в дім.  

Він заніс Тана в кімнату, а потім в спальню, де 
поклав його на ліжко та сказав: — Доведеться тобі трохи 
полежати та робити вправи в ліжку, а десь через неділю 
станеш потроху підійматися та ходити. Головне, не 
вдаватися відразу до великих навантажень. Я думаю, ви 
приглянете за сином, що він не спішив ставати 
космонавтом? — з посмішкою звернувся він до Геле. Та 
нічого не розуміла та не знала, як реагувати, тільки 
гладила сина, який, на відміну від неї, був щасливий, бо 
ворушив пальці ноги. 
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— Мушу покинути тебе, бо мене чекають, — 
сказав Іджі, а Тан захоплено тримав його руку та 
урочисто сказав: — Я напишу листа Юленіссе, що ти 
виконав моє бажання! 

— Дякую, але цього не треба, — сказав Іджі та 
додав: — Бережи себе, та роби, як я тобі сказав, тоді 
здійсниться твоя мрія, бо космонавти – дуже 
дисципліновані люди. 

Іджі вийшов на двір та задоволено стрибнув у 
небо. В цей час Тан взяв листок паперу та написав 
листа Юленіссе, яке наказав мамі відразу відправити. 
Геле взяла листа та вийшла надвір, поглядаючи в небо, 
а коли знайшла поштову скриньку, то вкинула туди 
листа. Геле пішла додому, до сина, а лист, чомусь, 
випав знизу та, підхоплений вітром, помчав у небо, наче 
наздоганяючи Іджі, який знову оповив себе шаром та 
мчався в Норвегію, наче ракета. 

*** 

Виявилося, що Маріко поводилася, як абсолютно 
чужа жінка, і Тарас схилявся до думки, що в її тіло 
якимось чином забралася душа Оксани, дружини Макса. 
Після сексу Маріко глянула на Тараса та сказала:  

— Ти якийсь не такий!   
— Чому ти так вважаєш? — спитав Тарас. 
— Ти не Макс, хто ти? — спитала вона та 

відсунулася на ліжку, щоб краще бачити. 
— Ти була в аварії, тому твоє сприйняття 

змінилося, — натякнув Тарас, перевіряючи, хто з ним: 
Маріко, чи Оксана. Виявилося, що Оксана, бо вона 
відповіла: — Так, я була в аварії, але дуже тебе кохала, 
тому вижила. Ти не Макс, хто ти? — знову спитала вона. 
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— Я Тарас, чоловік тієї жінки в тіло якої ти 
забралася, — сказав Тарас та несподівано спитав: — Ти 
дивилася на себе в дзеркало? 

Маріко зіскочила з ліжка та кинулася до дзеркала. 
Вона водила руками по обличчю та питала: — Хто я? 

— Я ж тобі кажу, що ти в тілі моєї жінки, — 
відповів Тарас, а Маріко спитала: — А де мій любий 
чоловік Макс? 

— Напевне зараз Морті відрубає йому голову, — 
сказав правду Тарас. Маріко наморщила лоба та 
попросила: — Не робіть цього! 

— Чому? Ти моя жінка, а він хотів тебе 
зґвалтувати, — сказав Тарас та перетворився на себе. 
Маріко впізнала його та попросила: — Не вбивай його! 

— Ти вкрала тіло моєї дружини, то чому я маю 
жаліти твого чоловіка? — спитав Тарас. 

— Я покину це тіло, як тільки побачу свого 
чоловіка, — твердо сказала Маріко. 

Тарас відправив свою симпоту до Морті та 
знайшов її аж на Київському морі. «Де той Макс?» — 
спитав Тарас та почув відповідь: «Бовтається в морі. Не 
переймайся, не випливе!» «Тягни його сюди», — 
попросив Тарас та почув: «Дивись, не пожалій!» 

— Зараз твій чоловік буде тут, — відповів Тарас. 
Маріко присіла на ліжко та чекала, опустивши голову, а 
Тарас одягнувся та стояв. Скоро почувся гавкіт собак, 
які відразу заскавчали, а потім стукіт дверей і Тарас 
спустився у зал, а за ним йшла Маріко. Мокрий Макс 
дрижав, наче в лихоманці, а коли побачив Тараса та 
Маріко, то переконливо сказав:  

— Я нічого не хочу від вас. 
— Максику, прощавай! — сказала Маріко та 

підійшла до Макса, збираючись його обійняти, але він 
відсахнувся та крикнув: — Відійди, сатана, та не 
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спокушай мене! Моя люба жінка Оксана спочиває в 
могилі! 

У Маріко на очах з’явилися сльози, які струмками 
потекли по щоках, а потім вона знепритомніла та впала 
на долівку. Тарас ледве встиг її підхопити та поклав її на 
диван, а потім приклав свою голову до її грудей. 

— Жива! — сказав Тарас, а Маріко раптом 
відкрила очі та стурбовано спитала: — Дея? І чого в 
нічній сорочці? 

— Дай їй щось накинути на тіло, — сказав Тарас, 
а Макс підійшов до дверей гардеробної, відкрив та 
сказав, показуючи на купу верхнього одягу: — Забирай 
хоч все, Оксані це вже не знадобиться 

— Хто така Оксана і що ми робимо в чужому 
домі? — спитала Маріко, а Тарас надів на неї якесь 
довге пальто, взяв на руки та сказав: — Про все я 
розповім тобі дома! 

Він злетів, як тільки вийшов надвір, а Макс, який 
йшов за Морті, приречено спитав: — Мені треба чогось 
боятися? 

— Живи, — відповіла Морті, а Макс вдихнув 
повітря на повні груди, а потім побіг до ікон, які в нього 
висіли, як декорація, та зворушено став класти на себе 
хрести, приказуючи: — Прости мене, Господи, за мої 
гріхи! — а потім знайшов товсту свічку, запалив та 
поставив перед іконами та попросив: — Господи, врятуй 
душу моєї любої дружини Оксани! 

Тим часом Тарас прилетів додому, а Маріко 
відразу зажадала відповіді про все, що трапилося. Тарас 
послідовно розповів про те, що на неї хтось напав, а він 
зробив Маріко операцію, а потім про її одужання. Коли 
Тарас зупинився на тому, як попав у ліжко в домі Макса, 
Маріко здивовано спитала: — Ти спав з іншою жінкою? 

— Вона була у твоєму тілі, — нагадав Тарас. 
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— Це нічого не означає, ти мені зрадив! — 
наполягала Маріко. 

— Я кохаю тебе і люблю твоє тіло, — відповів 
Тарас, але Маріко була незворушна: — Ти мені зрадив! 

*** 

Покинувши Савален, Даша відразу витягла 
товстий конверт та прочитала адресу: «Антарктида, 
острів Галіндез, архіпелагу Аргентинські острови, 
українська антарктична станція «Академік Вернадський» 
Максиму Білоусу» 

«Оце так!» — подумала Даша, бо зазвичай 
Юленіссе пишуть діти, а це якийсь дядько. Вона не 
полінувалася та зайшла в Інтернет, де знайшла 
Максима Білоуса з Шепетівки, який працює у складі 
двадцять п’ятої арктичної експедиції системним 
механіком. Про Максима вона дізналася, що той воював 
з московітами під час АТО та знається на техніці. «Що 
тому дядьку не вистачає, солярки для дизелів, чи 
фреону для теплової помпи?» — подумала Даша, бо що 
солярку, що фреон вона може зліпити на місці, але 
розуміла, що Юленіссе так просто в таку далечінь 
навряд чи когось відправляв. «Якась серйозна справа!» 
— вирішила Даша та стала згадувати, що вона знає про 
техніку. Виявились, що знається на цьому не дуже, 
навіть цикл Карно зрозуміла не з першого разу, тому 
витягла з Інтернету все, що можна, про дизелі, 
електродвигуни, холодильну справу та всіляку 
машинерію. 

А ще взнала, що колись антарктична станція 
«Академік Вернадський» називалася «Фарадей» та 
належала англійцям, які вивчали у цьому місці 
величезну озонову дірку, що досить згубно впливає на 
все живе. Видно, англійці вирішили, що українцям, 
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загартованим Чорнобилем, ніяка радіація не страшна, 
тому продали її Україні в 1996 році за один фунт 
стерлінгів. Якщо перевести на гривні, які з’явилися в 
тому ж році, то антарктичну станцію «Академік 
Вернадський» Україна купила за три гривні. Даша 
досить довго порпалася в Інтернеті та вже відчула, що 
засинає, бо вже давно не спала, тому поставила свій 
політ на автомат, а сама, оточена дімензіальною кулею, 
спокійно заснула. 

Коли вона прокинулася та глянула вниз, то 
побачила білу кригу. Даша подумала, що вже прилетіла 
в Антарктиду, але, оглянувшись довкола, зрозуміла, що 
це не Антарктида, а якийсь величезний айсберг, що 
відколовся. Проте, летіти залишалося зовсім мало і 
через якісь пів години вона вже бачила порізані береги 
архіпелагу Аргентинських островів, які гострим язиком 
тягнулися між Атлантичним та Тихим океаном, наче 
хотіли лизнути Південну Америку. Досить довго 
довелося відшукувати острів Галіндез, бо вже був вечір і 
все ховалося у довгих тінях. Нарешті вона побачила 
будівлі на засніженому мисі, який називали в честь 
принцеси Греції та Данії, Марини Грецької, хоча вона тут 
ніколи не була. Даша спустилася до найбільшого 
корпусу та зайшла всередину.  

— Хто тут Максим Білоус? — з порога спитала 
Даша. В неї вп’ялися з десяток пар очей, які не розуміли, 
що відбувається, бо поява молодої дівчини в Антарктиді 
з розмальованим обличчям та ще й без супроводу, всіх 
приголомшила. Бородатий чоловік десь років під сорок 
піднявся з-за стола, за яким вони про щось балакали, та 
сказав: — Я Максим Білоус! 

— Що в тебе не робить? — по діловому спитала 
Даша, переживаючи, що в неї не досить досвіду, щоб 
щось підказати. 
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— У мене все робить! — спокійно відповів 
Максим, а на обличчі людей, що сиділи за столом, 
з’явилися посмішки. Те, що у Максима все працює, 
заспокоїло Дашу, тому вона передала листа та сказала:  

— Тобі лист від Юленіссе! 
Максим здивовано взяв листа та спитав:  
— Хто такий Юленіссе? 
— Юленіссе – дід Мороз за Норвегії, — пояснила 

молода білявка в окулярах та спитала: — Ви механік з 
норвезької антарктичної станції «Троль» на Землі 
Королеви Мод? Як ви сюди дісталися? До нас майже дві 
тисячі кілометрів?  

— Я, дійсно, з Норвегії, але не з арктичної станції? 
— відповіла Даша. 

— Почекай, Аня! Я зрозумів, це лист мого сина, — 
звернувся Максим до білявки та став читати: 

«Шановний Юленіссе! 
Чи не згодився б ти доправити цього листа до мого 
тата, Максима Білоуса, який працює на українській 

антарктичній станції «Академік Вернадський». Я дуже 
люблю свого тата, але мама сказала, що лист до 

нього буде йти майже пів року, а я хотів поздоровити 
його з Різдвом Христовим!  

Буду тобі дуже вдячний. 
Ярослав Білоус». 

Всі стали плескати в долоні, а Максим сказав:  
— Почекайте, тут ще один лист! 
Він відкрив ще одного листа з якого на стіл випала 

фотографія та відразу пішла по колу, а на прохання 
Максима дати йому подивитися, бородатий 
життєрадісний сусід відповів: — Ти ще встигнеш 
надивитися, читай, що там пишуть. 

Максим розгорнув листа пробіг по тексту та аж 
сльозу пустив, а потім сказав: — Це від сина. 
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Поки Максим читав, фото повернулося до нього і 
він побачив свою дружину та двох синів. 

— Що син пише? — спитала Аня, а Максим 
схвильовано сказав: — Пише, що любить мене та чекає 
додому! — він глянув на Дашу та сказав: — Спасибі вам! 
А ви будете повертатися?  

— Звичайно, я сьогодні ж повернуся в Норвегію, 
— відповіла Даша, а високий хлопець з серйозним 
обличчям спитав: — Ви Снігуронька? 

— У Юленіссе нема Снігуроньки, є тільки 
дружина, Ніссемур, а я посланець, який випадково 
потрапив під руку Юленіссе. 

— Шановна... — Максим затримав голос і Даша 
підказала: — Мене звати Даша, я з планети Аре. 

Всі переглянулися, немов признання Даші, що 
вона інопланетянка, все пояснює, а Максим спитав:  

— Чи не могли б ви на зворотному шляху 
передати листа моїй сім’ї? 

— Звичайно, — сказала Даша, а білявка Аня 
спитала: — А в Харків ви б не заїхали? 

— Я теж з Харкова, — сказав молодий хлопець. 
— І я, — додав голос чоловік в літах. 
— Пишіть всі, тільки на конверті дайте детальну 

адресу, щоб я не плутала, — сказала Даша й усі швидко 
розібрали папір та стали писати. Андрій, молодий 
дослідник із Харкова, заглянув сусіду в лист і той 
прикрив папір та сказав: — Не списуй! Пиши своє, — а 
всі розслаблено засміялися! 

— Якщо будуть питати про нас, то на словах 
передайте, що все гаразд і весною ми будемо дома, — 
сказав Даші керівник експедиції, Юрій Отруба з Києва. 
Даша зібрала листи та сказала:  

— Щасливого вам Різдва! — та хотіла виходити, 
коли Максим крикнув: — Та ви так зненацька, що, навіть, 
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не повечеряли, хоч би чаю випили, — сказав він, а 
Андрій з Харкова заперечив: — Який чай, Максим? 
Даша, пішли в бар «Фарадей», там, для жінок, напої 
безплатні! 

— Спасибі, хлопці, іншим разом, — сказала Даша 
та додала: — Де ви бачили, щоб Снігуронька пила? Це 
тільки діди Морози напиваються!  

Всі засміялися, а Даша вийшла надвір. Було 
темно, але досить тепло, десь біля нуля градусів, бо в 
цей час у південній півкулі Землі в розпалі весна. 
Полярники стали з нею прощатися та обнімати, але 
вона сказала: — Не люблю прощатися! — та стрибнула 
в небо. Вітер з заходу підхопив її на крила і вона 
понеслася до іншого полюсу – північного. 

*** 

Олександра очуняла від голосів, які щось гаряче 
обговорювали португальською мовою. Частіше всього 
звучало слово «matar», яке Олександра знала, бо воно 
означає «вбити». Вона відкрила очі та побачила, що 
валяється на бетонній долівці в якомусь сараї, а у 
світлому отворі дверей стоять дві фігури. Хоча вона їх 
чітко не бачила, бо контури чоловіків розпливалися, але 
пізнала їх голоси: це був таксист та господар дому, в 
який вона приперлася. Її таки добре вперіщили по 
голові, то це диво, що вона очуняла, тож Олександра 
замкнула свою дімензіальну сіточку, щоб тіло потроху 
відновлювалося, та ще для того, щоб мати сили, бо 
збиралася жорстоко розправитися з убивцями. Вона 
звільнила руки, зв’язані стальним дротом, який різав 
тіло, та трохи їх розім’яла, а вже потім зіп’ялася на 
карачки та так постояла, бо закрутилася голова. Коли 
Олександра підвелася, то побачила, що до неї йдуть 
обидва негідники з наміром добити, бо водій тримав 
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монтувалка, якою, напевно вдарив першого разу, а 
господар дому взяв якусь трубу.  

Удар, який наніс водій, дивною траєкторією 
оминув голову Олександри, а монтувалка по інерції 
розвернула водія та опустилася на потилицю господаря. 
Той, від несподіванки, м’якнув та впав обличчям вперед, 
розквасивши носа, а водій, слідом за монтувалкою, 
злетів у повітря та гепнувся об стелю, аж посипалося 
тинькування, звідки звалився вниз, а потім знову 
зустрівся зі стелею. Коли господар оклигав від першого 
удару, Олександра познайомила його зі стелею та 
долівкою, після чого він смирно ліг біля водія. 
Закінчивши першу частину марлезонського балету 79 , 
Олександра взяла почату пластмасову пляшку з водою, 
що стояла біля дверей, та декілька раз ковтнула теплої 
води, яка все одно її трохи збадьорила. На пустому 
ящику коло дверей лежало її портмоне, телефон та 
лист, який Олександрі дав Юленіссе.  

«Навіщо ж мене убивати, бо в тому портмоне крім 
однієї сотки доларів нічого нема?» — спитала себе 
Олександра та зрозуміла, що питання риторичне – 
вбивці надіялися на більше! Олександра вирішила 
розпитати господаря про Луїзу Морейро, а вже потім... 
Що вона зробить з цими розбійниками «потім» вона ще 
не вирішила, а от допитати з пристрастю треба, тому 
Олександра полила макітри негідників водою з пляшки, 
а вони заворушилися. 

— Ти, перекладай йому, — сказала вона водію та 
спитала: — Куди ділася Луїза Морейро? 

                                                           
79  марлезонський балет — переклад з французької 
мови: «Балет про полювання на дроздів», придворний 
французький балет з часів правління короля Генріха III. 
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Водій та господар заторохкотіли, як два папуги, а 
потім водій сказав англійською:  

— В його домі ніколи не було Луїзи Морейро і по 
сусідству такої немає! 

— Як же так немає, от же адреса? — спитала 
Олександра та тикнула під ніс водію адресу на конверті. 
Водій та господар почали сперечатися, а потім водій 
сказав: — Сеньйора, ви не там шукаєте, подивіться на 
адресу!  

Олександра глянула на конверта : 
Louise Moreiro, 

Smpw Vargem Bonita 15 
Park Way - Núcleo Bandeirante 

Brasília - DF 
70297-400 

Brasília. 
Вулиця була та, що треба, то в чому справа? Вона 

глянула на водія, а той зрозумів, що Олександра нічого 
не петрає та сказав: — Сеньйорі потрібно шукати Луїзу 
Морейро в Бразилії! 

— Так я в Бразилії її й шукаю, — відповіла 
Олександра, а водій так розійшовся, що аж засміявся та 
сказав: — Шукайте її в місті Бразилія, в нашій столиці! 

Тільки зараз Олександра допетрала, що в адресі 
не країна, а місто. «І до чого тут Ріо-де-Жанейро? От 
дурепа!» — подумала вона і зрозуміла, що «потім» для 
цих негідників не буде. Вона тільки налякала: — Я буду 
слідкувати за вами, якщо ще когось образите, то викину 
вас на середину океану! 

Більше не було причин спілкуватися, тому вона 
прямо з двору пірнула у полуденне небо та почула услід 
перелякане від водія: — Bruxa! 80 — а що те слово 

                                                           
80  bruxa — відьма(португальська) 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

453 

значить, Олександра не знала. Здійнявшись в повітря, 
вона вільно вдихнула весняне повітря, наповнене 
запахом квітів. Видно, що той запах приніс східний вітер 
з сусіднього парку, чи з ботанічного саду, який зеленів за 
ним. Раптом у ніс Олександри ударив сильний запах 
плоті, що гниє впереміжку з сумішшю тухлих яєць та 
риби. Вона розпачливо подумала, що там таке велике 
могло здохнуть в пригороді Ріо-де-Жанейро, щоб так 
смерділо. Олександра не знала, що в цей день у 
ботанічний сад стікається сотні відвідувачів, бо в цей 
час, всього на три дні, зацвітає величезна квітка 
висотою у чоловічий ріст з дивною та специфічною 
назвою латинню: «Amorphophallus titanum»81. Ця квітка 
ще й виглядає, як величезний червоний шматок м’яса, 
тому мухи та різні жуки з усієї округи летять на цей 
запах, щоб поживитися, а заодно запилюють квітку. 
Всього цього Олександра не знала, тому якомога 
швидше чкурнула на північний захід, в сторону столиці 
Бразилії – міста Бразилія. Відстані у цій країні величезні, 
тому столицю з Ріо-де-Жанейро перенесли ближче до 
центру країни, в побудоване місто Бразилія.  

З Ріо-де-Жанейро до міста Бразилія десь тисячу 
кілометрів, то Олександра вже знала, що прилетить 
туди вночі, тому витягла телефон та ввімкнула 
навігатор, щоб не плутати. Вона дісталася до «040» 
магістралі, яка йде до Бразилії, та осідлала її, щоб 
зовсім не думати, супроводжуючи автомобілі, які їхали 
внизу. Правда, її швидкість перевершувала 
автомобільну, тому супроводжували, скоріше, її. По 
рівнині летіти не було проблем, а коли пішли пагорби, то 
дорога стала петляти та розгалужуватися, то не кожного 

                                                           
81  Amorphophallus titanum — величезний безформний 
фалос. 
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разу орієнтуєшся, по якій дорозі прямувати далі. 
Зрештою, Олександра плюнула на це та полетіла по 
прямій, окутавши себе кулею з дімензіальної сіточки. 

Коли вона прилетіла в Бразилію, настала ніч. З 
Інтернету Олександра знала, що місто з висоти нагадує 
птицю, чи якогось літака. Так, вона побачила літака, 
контури якого висвічувалися електричними ліхтарями. 
Літак рвався кудись на схід та не міг вирватися, бо за 
ним тягнувся широкий сліпучий шлейф нових будинків, 
побудованих пізніше. Зліва від літака промальовувався 
світлом валянок, який хотів наступити на аеродром, але 
зупинився на блідому пораненому з одного боку серці та 
так і топтався на ньому. В отому серці на його правому 
краю жила Луїза Морейро, якщо карти в Інтернеті не 
брешуть.  

Коли Олександра опустилася нижче та знайшла 
потрібний будинок, то приземлилася та глянула на 
садибу. За парканом з фігурних червоних труб та білої 
сітки знаходився перший будиночок весь в червоному з 
двома квадратними вікнами, які не світилися, а за ним 
ще один дім. Хвіртка не відкривалася, як зазвичай, а 
їздила на коліщатах, то ж Олександра зсунула її вліво та 
зайшла у двір. У другому домі світилося лише одне 
вікно, біля вхідних дверей, напевне, прихожа. 
Олександра попрямувала до дверей та несподівано 
почула попереду: — O que você está fazendo aqui? Saia 
do meu quintal imediatamente, porque estou atirando!82.  

Олександра почула, як клацнув зведений курок і 
підняла руки, щоб той, хто говорив, побачив, що вона не 
з ворожими намірами, та сказала англійською мовою:  

— Я шукаю Луїзу Морейро. 

                                                           
82  Що ти тут робиш? Негайно виходь з мого двору, бо 
я стріляю!(португальська) 
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— Навіщо вона тобі? — теж англійською мовою 
спитав жіночий голос у тіні біля будинку. Олександра 
пояснила: — Я прибула сюди від Юленіссе, щоб 
виконати бажання Луїзи Морейро. 

— Хто такий Юленіссе і що за бажання? — спитав 
голос, а Олександра відповіла: — Юленіссе, це Санта 
Клаус з Норвегії, а бажання Луїзи Морейро в конверті. 
Вона повинна відкрити листа і прочитати своє бажання! 
Перепрошую, а з ким я маю справу? 

— Я Ізабелла Морейро, її мама, — відповіли з тіні, 
а Олександра здивовано спитала: — Ви – мама й не 
знаєте, що ваша дочка писала листа Юленіссе? 

В цей час двері будинку відкрилися, а у світлому 
просвіті з’явилася дівчина років чотирнадцяти, яка 
спитала: — Хто тут говорить про Юленіссе? 

— Луїза, негайно йди в дім! А ти, сеньйора, покинь 
мій двір, інакше отримаєш кулю! 

— Я вас відразу покину, тільки спитаю Луїзу. 
Добре? — спитала Олександра. 

— Добре! — несподівано для Олександри 
згодилась мама Луїзи та вийшла з тіні. Олександра 
побачила жінку років сорока, яка рішуче тримала 
револьвер та, напевне, добре вміла ним користуватися.  

— Луїза! Ти даєш мені згоду прочитати твого 
листа до Юленіссе та виконати твоє бажання? — 
спитала Олександра.  

— А чого Юленіссе сам не виконав моє бажання? 
— спитала Луїза, яка досить добре розмовляла 
англійською мовою. 

— Він вирішив, що я повинна це зробити, — 
сказала Олександра та додала: — Тоді він виконає моє 
бажання. 

 — А яке твоє бажання? — спитала Луїза. 
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— Я хочу врятувати наш Всесвіт, — відповіла 
Олександра, а мама Луїзи думала, де ця божевільна 
дістала листа Луїзи. «Напевне, вкрала в почтовій 
скриньці біля дому!» — вирішила вона, а Луїза 
звернулася до Олександри: — Я дозволяю тобі читати 
мого листа та виконати моє бажання. 

— Дякую! — сказала Олександра та шугнула 
вгору, а мама Луїзи, Ізабелла, яка дивилася на свою 
дочку, повернулася та здивовано сказала:  

— Куди ділася ця божевільна? 
— Мамо, вона полетіла вгору, на небо, 

виконувати моє бажання? — відповіла Луїза, а Ізабелла 
спитала: — Що ти їй загадала? 

— Це мій секрет! — відповіла дочка. «Така ж 
вперта, як ... », — не до кінця подумала Ізабелла та 
вирішила після свят, у своєму поліцейському відділку, де 
вона працювала, дізнатися про всіх божевільних у цій 
окрузі. 

— Пішли спати, — сказала вона Луїзі, а та 
відповіла, обнімаючи її: — Пішли, мамо! 

*** 

Покинувши сім’ю Морейро, Олександра нікуди не 
відлітала, а приземлилася біля першого стовба зі 
світильником біля тутешньої школи та відкрила листа. 

«Юленіссе! 
Я прочитала в Інтернеті, що ти завжди дотримуєш 
свого слова та виконуєш те, чого в тебе просять 

діти з усього світу. Я надіюсь, що це правда. У мене 
досить просте прохання: я хочу знати адресу свого 

батька, Рафаеля Гомеша, бо маю написати йому 
листа. Для тебе це, мабуть, не дуже складна справа. 

Щоб тобі було легше шукати, висилаю тобі його 
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фотографію. Тільки, будь ласка, поверни її мені, бо 
вона в мене одна. 

Спасибі, Юленіссе, я на тебе надіюся». 
Олександра заглянула в конверт та витягла звідти 

невеличку фотографію чоловіка в футбольній формі з 
м’ячем. «І що я маю з цим робити?» — подумала вона, 
бо як знайти людину на площі вісім з половиною 
мільярдів квадратних кілометрів, де проживає понад 
двісті мільйонів осіб. А ще є ймовірність, що він покинув 
Бразилію та живе в одній з понад двісті країн. «Луїза, ти 
вмієш знаходити для мене пригоди!» — подумала 
Олександра та скористалася Інтернетом.  

Відразу знайшла Рафаеля Гомеша, але ця 
інформація була застаріла: він грав за футбольний клуб 
«Атлетіку Гоянієнсі» у дві тисячі восьмому році, коли 
команда виграла чемпіонат Бразилії серії «С». Після 
цього Рафаель зник зі списків команди, а куди дівся – 
невідомо. Олександру зацікавив дві тисячі п’ятий рік, бо 
в той час Рафаель Гомеш мав зустрітися з Ізабеллою 
Морейро, щоб у дві тисячі шостому народилася Луїза. Її 
рік народження Олександра знайшла на сайті школи. У 
дві тисячі п’ятому році клуб був чемпіоном Гояно другого 
дивізіону. 

Олександра пошукала, хто з команди працював у 
ті роки та зайшла потрібну людину: президент команди, 
Адсон Батіста, обраний найкращим футбольним 
менеджером в Гоясі у 2020 році, який якраз у дві тисячі 
п’ятому році прийшов у команду, як президент футболу. 
Знайти його адресу – дріб'язкова справа, тому 
Олександра через хвилину хотіла летіти, коли відчула 
щось гостре, що впиралося їй в бік. 
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— É bom brincar com um gato assim83, — почула 
вона ззаду, а чиясь рука полізла їй за пазуху. Вона 
повернула голову та побачила двох придурків, один з 
яких сунув їй під бік ножа. По їх мерзенних усмішках 
Олександра зрозуміла їх наміри, тому без сентиментів 
підняла їх вгору та гепнула об землю, а потім ще раз. 
Вона залишила їх на землі розмазувати криваві соплі, а 
сама злетіла та взяла курс на місто Гоянія за двісті 
кілометрів від Бразилії.  

Коли Олександра постукала у двері Адсона 
Батіста, то з гіркотою подумала, як вона буде з ним 
розмовляти. «Треба вивчити португальську, на якій 
розмовляє понад двісті мільйонів осіб», — вирішила 
вона та побачила міцного чоловіка в нічній піжамі, який 
з’явився на порозі та здивовано дивився на неї. 

— Ви розмовляєте англійською? — спитала вона 
його, а Адсон, бо це був він, сказав: — Так! Що вам 
потрібно? 

— Я хочу дізнатися все про Рафаеля Гомеша, 
який грав у вашій команді у дві тисячі п’ятому році, — 
сказала Олександра, а Адсон зробив здивовані очі та 
сказав: — Люба дівчино, з якої причини я маю вам щось 
розказувати? 

Олександра коротко розказала про дочку 
Рафаеля Гомеша, а Адсон Батіста скривився та сказав: 

— Рафаель Гомеш не той персонаж, якого я хочу 
пам’ятати. За порушення режиму я його вигнав з 
команди. Він пив, тягався з дівчатами, а ваша Луїза, 
напевне не остання його дочка. Пару років тому я ледве 
його впізнав у волоцюзі, які, зазвичай, вештаються біля 
супермаркетів. 

— Де ви його бачили? — спитала Олександра. 

                                                           
83  З такою кішкою добре бавитись (португальська) 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

459 

— Біля супермаркету «Carrefour», — відповів 
Адсон Батіста, а Олександра сказала: — Дякую! 
Щасливого вам Різдва та перемог вашій команді! 

— І вам, — розплився у посмішці Адсон. 
Те, що Рафаель Гомес пасеться десь в районі 

супермаркету «Carrefour», не означало, що Олександрі 
повезе і вона моментально його знайде, проте вона 
відразу туди відправилася. Супермаркет тулився до 
берега якоїсь пересохлої ріки, зарослої деревами, а 
весь район, Vila Bela, з закритими металевими ролетами 
на вікнах, металевими воротами та міцними решітками, 
скоріше нагадував гаражний кооператив, чим 
одноповерхові домівки щасливих мешканців міста. Що 
цікаво, район престижних багатоповерхових будинків 
теж оточував високий мурований тин. Ще не настав 
ранок, але вона обійшла весь район, щоб мати уявлення 
про місце пошуку. Біля одного магазина вона побачила 
бомжа, який притулився до кутка та спав. Олександра 
розтормошила його та сказала: «Рафаель Гомес!» — 
показуючи його фото. Той, роздерши очі, глянув на неї, 
потім на неї та відповів: — Não! — що означало «ні». 

Деякі домівки, з видертими рамами вікон та 
дверей, без дахів, які без нагляду, відразу розбирали, 
могли бути притулком для безхатченків, тому 
Олександра туди заглядала, але, окрім сміття, зарослів 
кущів та огидних запахів людських фекалій, нікого не 
знаходила. Пару раз зустрічала підозрілих типів, яких не 
хотілося розпитувати, то вона кидала на них такий 
відверто ворожий погляд, щоб її обходили.  

Деякі домівки були більш пристойними, але теж 
ховалися за товстими та високими металевими ґратами 
разом зі своїми автомобілями та досить одинокими 
деревами, які в цій в цементно-цегляній пустелі 
виглядали оазисами. Тільки один раз натрапила на 
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двоповерховий будинок, на другому поверху якого не 
було ґрат. Як Олександра помітила, такий стиль житла 
властивий всій Бразилії, хоча це аж ніяк не хвилює 
життєлюбних бразильських жителів.  

Вона підійшла до берега ріки, де закінчувалася 
територія супермаркету, обгородженого металевим 
тином, та зупинилася коло величезної стели з написом 
«Carrefour». «Де ж ти знаходишся, Рафаель Гомес!»— 
мало не в голос сказала Олександра, роздивляючись 
густі зарослі кушів на схилі до ріки, та почула гучний 
голос: — Я тут, ти принесла мені випити, Каміла? 

З кущів виповз якийсь чоловік і Олександра з 
деяким зусиллям впізнала у ньому Рафаеля Гомеса. 
«Господи! Як це створіння подати його дочці!» — 
зціпила зуби Олександра та рішуче пішла назустріч 
Рафаелю. 
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Реплікація п'ятнадцята. Сковорода 

Автору, який знаходився на орбіті Альдебарана 
та спокійно писав історії про Туманного Кота, прийшла 
повістка з печаткою від прокуратури. Спочатку Автор її 
не торкався, бо аж надто вона смерділа Московією, то, 
може, на неї нанесли якийсь «Новачок» чи обмазали 
слиною померлого від ковіду московіта, бо автор зовсім 
не чемно поводився з героєм своєї книги, трупом 
Плутіна: коли хотів, відправляв гнити в землю, а ні, то 
оживляв та знущався, а ще мав нахабство принизити 
образ Сталіна. Можливо, що та повістка з республіки 
Білорусь, бо Автор нечемно відзивався про їхнього 
місцевого диктатора, Лукошенко, але ні – бульбою там і 
не пахло. Коли Автор обережно підняв конверта за один 
кінчик, то побачив печатку з тризубом! Можливо, що це 
лист від прокуратури Нептуна, але Автор ніколи не 
перетинав екватор без вмочування в воду! То що ж 
виходить, що цей лист з моєї неньки України? 

Автор став перевіряти з якого це біса... з якого 
паралельного Всесвіту надійшло дане повідомлення, та 
здивувався, бо з тутешнього, про який він нічого не 
писав. «Що ж це робиться, що хочуть від мене ці іді...ці 
ідеалісти, які живуть у примарному світі та ні на чому не 
розуміються не розуміються на фантастиці та сатирі?» 
— подумав Автор та залишив повістку в поштовому 
ящику, бо на конверті не було ні імені, ні прізвища. 
Можливо, що цей лист якомусь восьминогу сусіду, який 
накручує своїми дванадцятьма лапами біткойни та хоче 
стати мільярдером. Тим більше, що Автору не до цього, 
бо Всесвіт от-от репне, як стиглий кавун та друзками 
розлетиться й провалиться в Тартар...тартаров... 
татаров... тать... 

*** 
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Перш ніж розмовляти з п’яницею, треба привести 
його до притомного стану, тому Олександра підняла 
Рафаеля Гомеса в повітря та опустила у річку, а потім 
ще пару раз, поки він став верещати, як навіжений. А ще 
зробила в мізках щеплення від кашаси, місцевої горілки, 
то, як тільки захоче випити, так буде крутити та корчити, 
що навряд чи ковтне оковитої. Коли клієнт трохи 
очухався та став дрижати, як осина на вітрі, то 
Олександра його зігріла, аж пар пішов, а вже тоді 
Рафаель усвідомив, де він є, та спитав у Олександри:  

— O que você quer de mim, bruxa?84 
Оте «bruxa», яке вона вже десь чула, змусило 

Олександру зайнятися португальською мовою, а 
точніше – бразильською, бо вона трохи відрізняється від 
першоджерела, тому вона забрала все з голови 
Рафаеля, щоб потім викинути сміття, а залишити 
мовний блок. Сміття, як на думку Олександри, було 
забагато, але вона стала розуміти слова та спромоглася 
розказати Рафаелю, що в нього є дочка. Ця звістка 
зовсім не потішила його, бо він скорчив криву посмішку 
та сказав: — То й що з цього? 

— Я пообіцяла їй, що познайомлю з тобою, — 
сказала Олександра та додала: — В іншому випадку з 
тобою буде ось це! 

Вона без жалю нагнала в голову Рафаеля такий 
біль, що він знову завив, точно його пиляли пилкою, а 
коли Олександра відпустила його, то впав на землю та 
лежав, наче мертвий. Олександра буцнула його ногою 
та сказала: — Вставай, бо у мене нема часу! 

— Відьма! — знову сказав Рафаель, а 
Олександра підтвердила: — Так і є! Віднині ти більше не 

                                                           
84  Що ти хочеш від мене, відьмо?(португальська) 
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будеш пити та зрідка станеш відвідувати свою дочку, бо 
це їй потрібно, в іншому випадку ти знаєш, що я зроблю! 

— Відьма! — наче папуга, повторив Рафаель. 
В цей час з’явилася якась жінка, що тримала в 

одній руці пляшку з кашасу. Вона запримітила 
Олександру та спитала: — Що хоче від тебе ця молода 
шльондра? Я принесла тобі випити! 

«Напевне, це Каміла, про яку кричав Рафаель!» 
— подумала Олександра та побачила, як її підопічний 
вирвав пляшку з рук Каміли та відкрив її зубами, а потім 
перевернув в горло. 

Мабуть, сирени пожежників виють тихіше, чим 
Рафаель, який схопився за голову та кричав так, що 
автомобілі, які переїжджали річку по мосту, зупинилися, 
а водії здивовано виходили машин. Каміла, побачивши 
таке диво, злякалася, що принесла якусь отруту, а не 
кашасу, тому кинулась геть в сторону супермаркету. 
Коли знесилений Рафаель впав на землю та скрутився 
калачиком, Олександра знову пнула його ногою та 
сказала: — Вставай та пішли, у мене немає часу! 

Рафаель ледве плентався ззаду, а Олександра 
завела його в супермаркет, який тільки-но відкрився, та 
стала купувати йому більш менш пристойний одяг: 
сорочку та штани, а на ноги кросівки. Одягнувши його, 
вона знову повела Рафаеля до річки та за кущами 
потягнула його в небо. Рафаель знову закричав та став 
пручатися, а Олександра попередила: — Ти чоловік, чи 
якась перелякана дамочка? Я можу тебе відпустити! 

Рафаель глянув униз та перестав борсатися. Десь 
через пару годин вони були вже в місті Бразилія. 
Олександра боялася, що Луїзи та Ізабелли Морейро 
немає дома, але, коли вони приземлилися у дворі, то 
відразу побачили їх обох, бо мама та дочка сиділи на 
порозі дому та про щось балакали. Луїза не здивувалися 
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здатності Олександри літати, бо мала її за якусь фею, а 
Ізабелла, побачивши таке, не знала, що й сказати. 

— Ти мій тато? — відразу спитала Луїза, яка 
встала та зачаровано дивилася на Рафаеля.  

— Так! — досить розгублено сказав Рафаель, бо 
не знав, що робити, а ще боявся, що Олександра знову 
покарає болем. Ізабелла встала та здивовано дивилася 
на Рафаеля, немов на покійника, що з’явився з того 
світу. Він глянув на неї, а в його мізках, мабуть, майнув 
якийсь спогад, бо Рафаель згадав: — Ізабелла? — а 
потім додав: — Я не знав, що ти народила дочку! 

— Ти був захоплений футболом, — з деяким 
докором сказала Ізабелла. 

— Тату, пішли, я покажу тобі свої альбоми з 
малюнками, — сказала Луїза та потягла Рафаеля в дім, 
куди той охоче пішов, аби якомога далі від Олександри. 
Ізабелла затрималася на подвір’ї та спитала:  

— Хто ти така? І як ти літаєш в повітрі? 
— Я з України! — відповіла Олександра, а 

Ізабелла згадувала все, що чула про цю країну: Майдан, 
війна з Московією. Про те, що там запросто літають, 
вона не чула, але, відчуваючи впевненість в голосі 
Олександри, подумала, що так воно і є, хоча не знала 
технічних подробиць. «Треба спитати у хлопців з 
відділку, вони повинні про це знати!» — вирішила 
Ізабелла та спитала в Олександри: — Що мені робити з 
Рафаелем? 

— Що хочете! Я виконала побажання вашої дочки 
та познайомила її з батьком, а що буде далі, то від мене 
не залежить, тож мушу летіти, — Олександра подумала 
та додала: — Рафаель ніколи не буде пити, взагалі. 

— Я подбаю про нього. В нашій школі є вакансія 
футбольного тренера, — сказала Ізабелла та 
зашарілася: — З чисто людського співчуття запропоную 
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Рафаелю там працювати, щоб був ближче до дочки. А 
на перший час, поки знайде собі житло, може спати в 
літній прибудові. 

— Напевне, ви гарна людина та зробите все, як 
треба, — відповіла Олександра, а Ізабелла, якось 
офіціально, відповіла: — Я поліцейський, то ж мушу 
дбати про порядок в нашому окрузі. 

На цьому й розсталися, бо Олександра сяйнула в 
небо. З дому вискочила Луїза та здивовано спитала:  

— Де моя фея? 
— Вона полетіла виконувати інші бажання, — 

відповіла Ізабелла, а Луїза сказала: — Пішли в дім та 
разом з татом напишемо листа Юленіссе, щоб він якось 
відзначив цю фею. 

*** 

Лист, який разом зі сніжинками впав у руки 
Юленіссе, його здивував, то він зайшов у свій дім, сів за 
стола, одягнув окуляри, відкрив листа та прочитав: 

«Шановний Юленіссе! 
Дякую тобі за те, що три прислав до мене свого 

посланця Іджі, який здійснив мою мрію, бо я побував з 
ним у Космосі. А ще він вилікував мене і я можу ходити. 

Ще раз дякую і щасливого тобі Різдва! 
Тан Сі». 

Тільки но він устиг прочитати листа, як вітер через 
кватирку закинув ще одного листа. Юленіссе 
посміхнувся, відкрив його та теж прочитав: 

«Любий Юленіссе! 
Дякую тобі за те, що ти не тільки відніс мого 

листа татові, а ще й від нього приніс фото та листа. 
Вітаю тебе та твою помічницю Дашу з Різдвом! 

Ярослав Білоус». 
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«Що б там не думав Ґарворд, а я таки дам його 
адресу цим створінням» — подумав Юленіссе та став 
писати йому нового листа, який збирався передати 
через цих «посланців Юленіссе» в руки Ґарворда. Він 
вмочив гусяче перо в чорнильницю та вивів на папері: 

«Ґарворде, ці істоти, якими я передаю тобі 
листа, як виявилося, налаштовані на добро, тому 
рекомендую тобі допомогти їм, якщо зможеш!» 

Він заклеїв листа та хотів його сховати в стіл, коли 
з кватирки випав ще один лист. Юленіссе знову одягнув 
окуляри та відкрив листа: 

«Найкращий у світі Юленіссе! 
Дякую тобі, що допоміг знайти мого тата, який зараз 

зі мною та моєю мамою. А ще тато навчить мене 
грати в футбол. Я дуже люблю тебе та твою фею 

Олександру. Гарного вам Різдва! 
Луїза Морейро-Гомеш» 

Оленіссе зняв окуляри та протер очі хустинкою, а 
тоді знову відкрив листа до Ґарворда та дописав: 
«post scriptum: 

Любий Ґарворде, я думаю, що ти повинний їм 
допомогти! 

Твій Юленіссе» 
*** 

Вони зібралися майже одночасно. Тільки 
Олександру довелося трохи почекати, бо вона трохи 
затрималася. Коли вона з’явилася в Савалені, Юленіссе 
вже втретє пригощав Дашу та Іджі глегом 85  та 
смакакерами86. «Цікаво, — подумала Олександра, — що 

                                                           
85  глег — гарячий напій з червоного вина та різних 
прянощів. 
86  смакакери — різноманітна випічка, зазвичай, семи 
різних видів. 
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назва міста Савален означає не що інше, як випічку з 
дріжджового тіста кільцеподібної форми». Олександра 
привіталася та сказала Юленіссе, що виконала бажання 
дівчини Луїзи, а він посміхнувся їй та відповів: — Я знаю 
про це! Краще зігрійся склянкою глега та скуштуй наших 
смакакерів. 

Олександра присіла до святкового столу та з 
цікавістю подумала, звідки Юленіссе знає про Луїзу, але 
гарячий глег поширював незвичний приємний запах, що 
вона не стрималася та покуштувала. На великій круглій 
тарілці купкою лежали смакакери у формі зірочок, 
квадратиків, ромбиків та трикутників, а ще круглі, як 
бублички, та соломкою. 

Коли вони вдосталь наїлися, Юленіссе дав їм 
листа та сказав: — Передайте листа Ґардворду. 
Знайдете його на фермі Буан. Це за шість кілометрів від 
села Фанрем в муніципалітеті Оркленд, графства 
Тренделаг. Там, де річка Ратбеккен перетинається з 461 
повітовою дорогою.  

Вони вийшли на засніжений ґанок та відразу 
знялися в повітря, а Юленіссе махав їм рукою на 
прощання. Коли дім Юленіссе злився з берегом озера, 
вони взяли напрям на північний захід у сторону 
Тьордхейського фіорду. Село Фанрем знайшли досить 
просто, як і 461 дорогу, а от з фермою Буан відразу не 
вийшло – декілька раз стукалися у двері та запитували. 
Фермери запрошували у гості, але Даша та Олександра 
дякували, а Іджі мовчав та тримався осторонь, наче був 
не з ними. В наступному домі їм відкрив двері маленький 
молодий чоловічок в чорному капелюсі, зеленому жилеті 
поверх святкової білої сорочки та коротких штанцях з 
підв’язками, які продовжували білі шкарпетки-гольфи та 
закінчувалися чорними черевиками. Те, що у молодого 
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чоловічка трохи видовжені вуха відразу говорило про те, 
що це Ґардворд. 

— Я повинна передати тобі листа від Юленіссе! — 
відразу сказала Даша, а Ґарворд здивовано спитав:  

— Мені? 
— Так! Ти ж Ґарворд? — відповіла Даша та 

вручила йому листа. Гарворд відкрив його, а в цей час в 
кімнаті хтось сказав: — Ґарворд, запрошуй гостей в хату! 

— Добре, мамо! — сказав Ґарворд, дочитуючи 
листа, потім сказав: — Проходьте в дім! 

В домі Ґарворд познайомив їх зі своєю мамою, 
Труде, тендітною жінкою, яка посміхалася гостям, але 
стурбовано поглядала на Ґарворда: чи його ніхто не 
образив. Його тато, Івар Буан, міцний чоловік в 
окулярах, з сивим волоссям на голові та такою ж 
бородою та вусами, міцно потис руку Іджі, а Даші та 
Олександрі тільки поплескав по долоні. Мама запросила 
їх до столу і хоча Олександра переконувала, що вони 
тільки-но снідали у Юленіссе, все одно довелося 
покуштувати шматочок ріббе, смажену свинячу вирізку з 
кісточками, які подали з квашеною капустою та вареною 
картоплею. Потім баранячі реберця з назвою, яка 
звучала як «пінна щітка», а коли запропонували якусь 
специфічно приготовану рибу, що називається 
лютефіск, Олександра та Даша категорично 
відмовилися, хоча вона виглядала пристойно, але запах, 
звичайно, не для дівчат. Іджі поколупався трошки 
виделкою, та так і не насмілився пхати це в рот, а коли 
на десерт подали вже звичні їм смакакери, то відразу 
запхнув пару в рот, щоб, бува, не заставили доїсти рибу. 

Івар, батько Ґарворда, посміюючись сказав, що 
закордонні гості не в захваті від цього продукту, але 
завжди замовляють лютефіск, щоб, бодай покуштувати, 
чи тільки понюхати. Виявилося, що Івар з Труде 
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тримають цю ферму не скільки для того, щоб 
отримувати рослинну або тваринну продукцію, а для 
дітей з особливими потребами та з обмеженими 
можливостями. Тут Івар тримає собак хаскі, які граються 
з дітьми та їх возять, а ще є коні, кози, кури, вівці, а 
поряд річка Ратбеккен. Приїздять сюди не тільки діти з 
Норвегії, а й із сусідніх країн. Безпечне спілкування з 
тваринами має для таких дітей лікувальний вплив, тому 
вони збудували аж два великих будинки, щоб діти могли 
тут бути деякий час. Труде якраз має досвід спілкування 
з такими дітьми, а Івар та Ґарворд займаються 
господарством. 

Після посиденьок за столом стало важкувато, але 
Ґарворд запропонував гостям прогулятися. Коли вони 
вийшли на вулицю, був уже полудень. Ґарворд повів їх 
до асфальтної дороги, що стелилася трохи вище 
будинків, потім перейшов її та подерся нагору. Сонце, 
що якраз здіймалося над горою, сліпило очі, але треба 
було лізти, бо, мабуть, Ґарворд якраз там хотів їм щось 
сказати. Коли вони видерлись нагору, то побачили 
невеликий будиночок, який, як гніздо, усівся нагорі, 
звідки вся долина внизу була, як на долоні. 

— Тут я колись жив! — повернувшись до них, 
сказав Ґарворд та замовк, бо, напевне, спогади 
заполонили його душу. Після деякого мовчання Ґарворд 
сказав: — Я розповім вам історію, яку ніколи нікому не 
розказував, навіть батькам. Десь двадцять років тому я 
жив в шалаші трохи далі цього місця з моїм рідним 
батьком, теж Ґарвордом. Зазвичай місцеві фермери не 
придержувалися традиції та називали його Томте, то він 
до неї вже звик. Одної недоброї ночі Томте спустився 
вниз, щоб попоратись в на стайні на сусідній фермі, але, 
коли переходив дорогу, його розмазала по асфальту 
великовагова вантажівка. Був туман і водій його не 
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бачив та, навіть, не зупинився, то шматки тіла Томте 
розкидало упродовж двох кілометрів. Єдине, що 
залишилось цілим від Томте, це уламок якоїсь круглої 
медалі, якою він дорожив. 

 
Одного разу я подорожував з ним аж на північ 

Англії й там Томте зустрічався з якимись знайомими, 
але без мене, бо я залишився там, де ми ночували. 
Коли ми повернулися додому, він розповів, що раз у 
п’ять років тринадцятого лютого він по черзі гостює в 
одного з шести своїх друзів, а у сьому п’ятилітку 
гостюють у нього. Якраз у ту зиму повинні були 
гостювати у Томте, то він з нетерпінням чекав гостей. 
Коли його не стало, я відчував якесь незвичне бажання 
кудись бігти та щось шукати. Коли прибули його друзі, 
це бажання відразу пропало, і я тоді зрозумів, що це 
пов’язано з тим металевим шматочок, який я, як пам’ять 
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про батька, носив біля грудей. Гості мені все пояснили, 
що буду я жити вічно, але треба додержуватися правила 
і раз у п’ять років зустрічатися у когось із них. Вони 
поїхали, а я дуже сумував за Томте і вже хотів викинути 
цей металевий шматочок, а самому втопитися в річці, 
але й це мені не вдалося, бо в той рік річка майже вся 
вимерзла.  

Отоді з’явився він. 
Той хлопець був дуже схожий на вас, тому я вам 

це й розказую. Він шукав Ґарворда і я зрозумів, що він 
шукає мого батька. Я розказав йому про загибель 
батька, а тоді розповів йому про уламок медалі, що 
залишилася. Він з цікавістю її роздивився, а потім 
повернув мені. А ще став будувати мені будиночок. Я та 
мій батько ніколи не мали будинку, бо ми поралися в 
чужих садибах. Він так завзято будував будиночок, що я, 
з цікавості, ожив, та став допомагати йому, а коли ми 
вдвох справили новосілля, він купив мені козу та 
декілька курей, то я став поратися у своєму 
господарстві. Коли він мене покинув, мені було сумно 
уже за ним, але моє господарство не давало мені 
спокою, то ж сумувати було ніколи. Крім свого 
господарства, я допомагав Івару та Труде, що тільки-но 
придбали своє господарство, та вчив їх доглядати за 
худобою. А ще мені подобалось допомагати особливим 
дітям, коли вони приїздили до Івара й Труде. Так 
пройшли перші п’ять років, а коли шматочок металу 
потягнув мене у подорож, я залишив свою козу та курей 
в Івара. Коли я повернувся, Івар та Труде якось дуже 
урочисто запросили мене до садиби, а коли ми 
пообідали, Труде спитала, чи погоджусь я стати їх 
сином. Це було для мене незвично, і я сказав, що 
подумаю, а Труде зрозуміла це, як відмову та залилася 
сльозами. Я не міг бачити її сліз та відразу погодився, 
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але ні разу про це не жалкую. Як потім я дізнався, у 
Труде не може бути дітей, а вона їх дуже любить, то я 
став її сином і ми з нею та новим татом допомагаємо 
іншим дітям, особливо особливим. 

Ґарворд замовк, а потім спитав: 
— Так в чому я маю вам допомогти? 
— Ти, напевне, здогадався, — сказала 

Олександра, — отой шматочок металу, що в тебе, 
колись був частинкою скрижалі для такого собі 
Туманного Кота, який керував нашим Всесвітом. На 
жаль, він зник і Всесвіт зараз в небезпеці, то ми знайшли 
майже всіх володарів цих шматочків, крім одного. Якщо 
ми їх об’єднаємо, то зможемо відвести небезпеку від 
цього світу, інакше він загине. 

— Якщо ви зайдете останній шматочок, я готовий 
віддати свій – ви знаєте, де мене знайти, — сказав 
Ґарворд та спитав: — То ким вам приходиться той юнак, 
який теж цікавився цим шматочком металу? 

— Він наш тато, — сказала Олександра, а Даша 
здивовано на неї глянула. 

Вони попрощалися, побажали щасливого Різдва 
та прямо з гори майнули в повітря. Вже був вечір і на 
темному небі з’явилася перша зоря, планета Венера, а 
трійця птахів полетіла на схід. 

*** 

Десь під ранок вони опинилися в Києві. Всі ще 
спали, коли вони з’явилися у квартирі на 
Золотоворітській, а через те, що не дуже себе 
стримували, то досить скоро розбудили всіх. Перш за 
все піднявся з дивана Тарас, бо він ночував в залі. 
Тарас трохи схуд та мав сумний вигляд, то Даша, 
співчуваючи, спитала: 
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— Дядьку Тарас, що з вами? І чого ви спите в 
залі? Ви, що, зрадили тітці Маріко і вона вас не пускає в 
спальню? — пожартувавши, вона єхидно та з натяком 
глянула на Іджі. 

— Так! — відповів Тарас. 
— Що так? — не зрозуміла Даша: — Ви зрадили 

тітці Маріко? І вона вас не убила? 
— Не перебільшуй! — сказала тітка Маріко, 

з’являючись на порозі спальні: — Я тебе помістила в 
карантин: мало яких тарганів ти набрався від Оксани. 

— Тітко Маріко ви вже в нормі? — спитала Даша 
та обійняла Маріко. В цей час зі своєї кімнати 
вигулькнули Вася та Фате. Даша помітила, що вони були 
якісь помітно щасливі.  

— Що у вас трапилося? — спитала вона і батько з 
посмішкою відповів: —  Нічого, все гаразд! 

— До речі, Олександро, чому ти думаєш, що тато 
двадцять років назад був у Ґарворда в Норвегії? — 
спитала Даша, а всі втупилися на них, не розуміючи. Зі 
своєї кімнати з’явилися Морті та Маргіна, то Даші 
довелося коротко розповісти про їхні пошуки, а в кінці 
Вася сказав: — Я ніколи не був у Норвегії! 

— Був! — сказала Фате. Всі здивовано дивилися 
на неї, а вона пояснила: — Це було тоді, коли він вчився 
в Кембріджі. Я якраз наглядала за ним. 

— Недавно я розпитувала маму про минуле і вона 
розповіла мені, що тато під час навчання літав в 
Норвегію, — нагадала Олександра та додала: — Брауні 
теж тебе пам’ятає. 

— Чого ж я цього не пам’ятаю? — спитав Вася, а 
Маргіна сказала: — Бо тебе вбила Фате і смерть стерла 
тобі пам’ять! 
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Її слова не дуже сподобались Фате, то вона, щоб 
перевести розмову, звернулася до Маріко: — Я тобі 
допоможу готувати сніданок. 

— Чого це я маю готувати сніданок? У вас рук 
нема? — спитала Маріко, а Тарас занепокоєно глянув на 
неї, бо у дружини, після операції, змінився характер та 
звички. 

— Я тобі допоможу, — сказала Маргіна і вони з 
Фате пішли на кухню. Правда, кухарі з них були 
бездарні, бо, крім яєшні, ні на що не спромоглися. 

— То як ви збираєтеся шукати останній шматочок 
скрижалі? — спитав Вася після того, як всі закінчили 
снідати та пили чай. 

— Не знаю, — замислено відповіла Олександра 
та додала: — Треба подумати. До речі, я лечу в 
Крижопіль на Новий рік, до бабусі, хто зі мною? 

— Звичайно, що ми! — сказала Даша і вони пішли 
до дверей. За ними, як на мотузочці, поплентався Іджі. 

Коли вони з’явилися у дворі Валентини 
Степанівни, собака Вовчик так розгавкався, наче на 
нього напали лісові вовки. На його гавкіт з хати вийшла 
Валентина Степанівна разом із Щасливчиком, який 
невдоволено сказав собаці: — Вовчик, не гавкай! — і той 
відразу притих, напевне, тримаючись субординації та 
завиляв до гостей хвостиком. Щасливчик плигнув на 
руки Олександри та мало її не звалив, а вона здивовано 
сказала: — Щасливчик, ну ти й подобрів! 

— Через тебе, моя дорогенька, бо нам з Вовчиком 
кожний день доводиться сьорбати борщ. Бабуся кожного 
ранку чекає, що ти повернешся додому! — сказав 
Щасливчик та потерся своєю мордою об її щоку, а потім 
додав: — Не викидати ж борщ з куркою свині! 

Валентина Степанівна була рада внучці, яка так 
довго тинялася деінде, то відразу запросила всіх до 
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хати. Вона з задоволенням слухала про їхні пригоди, а 
коли Олександра та Даша закінчили розповідь, бо Іджі, 
як завжди, відмовчувався, вона зацікавлено спитала:  

— А чого вони сходилися разом, ці гноми?  
— Ти, бабуся, як скажеш, то в саму точку. Те, що 

вони відчувають якийсь біль, чи якусь недугу, поки не 
зійдуться разом, говорить про те, що це роблять оті 
шматочки скрижалі, але вони підтримують життя їх 
господарів упродовж п’ятсот століть. Я думаю, що якби 
гноми позбулися частинок скрижалі, то не відчували б 
біль, але відразу б померли. Мені здається, що всі ці 
шматочки скрижалі хочуть з’єднатися з восьмою 
частинкою, але вона явно не на Землі, як ми думаємо. 
Можливо, що на супутнику Землі, Місяці, та не 
зрозумілий ритм у п’ять років, — казала Олександра, а 
Іджі, що до цього мовчав, подав голос: — Для цього 
краще підходять астероїди, особливо з витягнутою 
орбітою. Але, як ти розумієш, простежити їх – то марна 
справа, бо їх надто багато. 

— Можливо, що ти маєш рацію, — сказала Даша, 
— але як ми будемо його шукати, коли настане 
тринадцятого лютого? 

— Як, ця штука прилетить у твій день 
народження? — засміялася бабуся.  

— Можливо, що це містика, але до астероїда, чи 
ще чогось, повинна наближатися Олександра, — сказав 
Іджі, а Даша підтримала та сказала Олександрі:  

— Це буде тобі подарунком! 
— Не таким уже й подарунком, — застеріг Іджі, — 

ви не забули, що ми так і не знайшли, хто нападав на 
всіх нас, прикидаючись нами. Можливо, що хтось за 
нами спостерігає, як оця цікава ворона, — він показав на 
вікно, за яким на гілці яблуні сиділа ворона та втупилася 
у них поглядом. Наче почувши слова Іджі, вона 
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тріпонула крилами та полетіла геть. Проте, її вид 
справив містичне враження на Дашу, яка додала: — Я 
цю ворону бачу не перший раз. 

— І я! — додала Олександра, а Іджі посміхнувся 
та додав: — Можливо, що у світі розвелось багато 
ворон, але треба бути напоготові. 

*** 

«Трампс все підбурює народ, бо закоханий у 
владу, біля конгресу хоровод, московіти ліплять зраду; 
виявляється Q anon є з москалів якийсь гандон, ліпить 
в Twitter та Facebook, що Трампон «большой бамбук»; 
вірять дурні в Deep State, що ковід – дурних лякати, в 
те, що Дональд, то месія, бо в мізках анорексія; а той 
ковід, хамелеон, зазнає метаморфози, людям несе 
армагедон, напасть та страх, журбу та сльози; ще 
народні депутати, везуть вакцину потайки, бо не 
хочуть умирати, як і пересічні вуйки» 

Маргіна прокинулася, відігнала сон та вирішила, 
що сидіти в Києві нема ніякого сенсу, тим паче, що 
хотілося до внучок. Морті, яка побачила, що Маргіна 
кудись збирається, відразу догадалася, куди, та рішуче 
сказала: — Я з тобою! 

То вони, не прощаючись, покинули квартиру на 
Золотоворітській, знялися в небо та полетіли в 
Крижопіль. В цей час Олександра та Даша морочили 
собі голову тим, де шукати той бісів восьмий шматочок 
скрижалі. Ніякі нові думки не з’являлися, то коли на 
порозі дому Валентини Степанівни виникли дві нові 
бабусі, внучки попрохали їх поділитися секретами 
управління Всесвітом, бо безглузде чекання 
тринадцятого лютого, то не найкраще заняття в житі 
будь-кого, а для Олександри та Даші, вважай, героїчне 
дійство. Морті дозволила керувати своїм Всесвітом та 
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показувала, як гасити зрушення, щоб все текло зелено-
голубою річкою, а не палало червоним, як при пожежі. 

Тож Олександра та Даша, щоб потренуватися, 
чекали тих червоних вогників, як дощу в посуху, але 
Морті так відрегулювала свій Всесвіт, що таких подій 
майже не траплялося. Олександра розпитувала Маргіну 
та Морті, як таке може бути, що Туманний Кіт має якесь 
відношення до цього Всесвіту, адже ним керувала, як 
вона знала, Ерземія, то Маргіна відповіла, що в цьому 
управлінні чорт ногу зломить. Можливо, що вони 
керували паралельними Всесвітами, які відрізняються 
один від одного якоюсь дрібничкою, але є й такі 
Всесвіти, у яких відмінності мають кардинальне 
значення. До того ж як знала Маргіна, паралельні 
Всесвіти мають вплив один на одного. 

— Основне ви побачили, а як прийдеться 
керувати, то поступайте по ситуації, — сказала Маргіна 
та задоволено додала: — Ми будемо завжди поряд.  

Про те, що скрижаль Туманного Кота вони можуть 
не зібрати, розмова не йшла, хоча між собою 
Олександра та Даша обговорювали й цей варіант та 
вирішили, що буде, як буде. 

Якось Олександра проходила мимо костелу 
Воздвиження Хреста Господнього та замилувалася його 
оригінальною будівлею. Вона подумала, що ні разу туди 
не заходила і не тому, що хтось не дозволяв, а, навіть, 
так, з простої цікавості. Вона роздивлялася хреста на 
гострій вежі костелу, осяяного подобою сонця 
посередині та їй на пам’ять прийшла цікава думка: а чи 
слухає Творець звернені до нього молитви, чи значать 
для нього думки людей і як він компілює ці думки та чи 
важать вони в управлінні Всесвітом? Такі думки ні разу 
не виникали при розмовах з Морті, чи з Маргіною, а то б 
вона розпитала б їх про такі цікаві нюанси.  
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«Сьогодні ж спитаю!» — подумала Олександра та 
підійшла до дверей костелу. Вона відкрила двері та 
зайшла всередину. Що дивно, Олександра ніколи не 
побачила у світлій будівлі, яка відрізнялася 
оздобленням від православного храму: кругом було біло 
та акуратно, дерев’яні лавочки з високими спинками для 
парафіян та широка доріжка до аналоя для пастора, 
який читає проповіді. Олександра пройшлась по костелу 
та присіла на одну з лавочок, відчуваючи в душі дивний 
спокій, неначе стіни костелу охороняли її від 
розбурханого моря життя. Вона подумала, що цей 
куточок на планеті недарма створений, то, як 
знадобиться, є куди прийти. 

— Ви прийшли сповідатися? — спитав чийсь 
голос позаду, а Олександра, від несподіванки, навіть, 
здригнулася. 

— Ні! — поспішила вона відповісти та обернулася.  
— Даремно ви цього цураєтесь, це не соромно, а 

потрібно кожному доброму християнину, — сказав 
приємний чоловік у чорній сорочці з білим комірцем. 

— Ні, я не за цим, — сказала Олександра та 
спитала: — Чи всі молитви доходять до Господа? 

Чоловік замислився та відповів: 
— Якщо ваша молитва від щирого серця, то 

Господь вас почує! 
— Дякую, — відповіла Олександра та зібралася 

йти, а чоловік сказав: — Приходьте ще, послухаєте 
проповіді. 

— Дякую, — відповіла Олександра та додала: — У 
вас дуже мило. 

Коли Олександра прийшла додому та спитала у 
Морті, чи чує вона у своєму Всесвіті молитви, звернені 
до неї, вона відповіла: — Якщо слухати всі молитви, то 
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можна зійти з розуму. Добре, що Всесвіт збудований так, 
що негаразди у ньому світяться червоним. 

— А хто ж створив такий Всесвіт? — спитала 
Олександра, а Морті чесно призналася: — Я не знаю! 

В середині січня з півночі посунув холодний 
циклон з Арктики, який спочатку лизнув Київ, та, видно, 
місто йому сподобалося, то він його проковтнув та поліз 
за поживою нижче. Звісно, з Московії ніколи не слід 
чекати чогось хорошого, бо цей край зліплений з 
сатанинського зла, яке, упродовж чотирьох століть, поки 
воно існує, приносило сусідам та своїм громадянам 
тільки смерть та неволю. Напевне, ця країна доходить 
до своєї критичної точки, коли диктатура зазнає крах та 
країна зміниться, скоротить свій непомірний апетит та 
розмір, щоб громадяни країни поліпшили свій добробут. 

В Україні в цей час не скільки боялися холоду з 
Московії, як холодних відносин з США, бо Зелененько, 
за два роки свого президентства, вже встиг забруднити 
собі репутацію, бо зливав президенту Трампсу всілякий 
компромат на його конкурентів у змаганні за пост 
президента США. Звичайно, це робилося не самим 
Зелененько, а людьми, які біля нього терлися. 
Адміністрація Трампса буквально за декілька днів до 
інавгурації нового президента, ініціювала санкції до 
провладних депутатів, яких підозрюють в тому, що вони 
допомагали Московії втручатися у виборний процес в 
США.  

Невідомо, чи чорна матерія галактики Маффей 2, 
чи московський мороз, чи звичайна дурість впливала на 
дії президента України, але справи в країні йшли погано, 
бо обіцяна боротьба з корупцією перетворилася у 
просту зміну персонажів на грошових потоках, і у 
держави як крали, так і продовжували, тільки інші люди. 
Про боротьбу з олігархами та їх монополією в різних 
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сферах зовсім не було розмови, бо деякі олігархи були 
чи стали друзями, хоча вже мали судові справи в США, 
а інших відігнали від державної годівниці.  

То ж в Україні якщо і чекали чогось в 
майбутньому, то тільки не вакцину від «Ковід-19» з 
Китаю, яка ще, навіть, не мала сертифікату, а чиновники 
вже замутили щось з фірмою прокладкою, яка до цього 
продавала свічки для сраки від геморою. Майбутнє 
України більшою мірою залежало від інавгурації нового 
президента США. Скоріше, не інавгурації, а того, що 
буде робити новий президент США. Це стосувалося і 
Московії, бо другу Плутіна, Трампсу, загрожує імпічмент. 
В Москві уже гарячково шукають заміну Плутіну, який 
давно здох, бо його двійники можуть викликати такий 
скандал, що держава розтріскається, як якийсь айсберг. 

*** 

На початку лютого в Київ приїхав Домовик, який 
вже трохи забув своє ім’я, а називався Максимом 
Козаком. Від вокзалу він йшов пішки, щоб зібратися 
думками, а якщо чесно, то боявся з’являтися на очі 
Ірини Петрівни, бо після операції, яку зробила 
Олександра, вона прозріла, то здогадається, що Козак 
не її син. Він покинув її на знайомих дівчат та пішов на 
фронт, поки вона ще не бачила, а тепер як сказати Ірині 
Петрівні, що її син загинув на Майдані. Перед дверима 
він довго стояв, а потім натиснув на кнопку дзвінка, хоча 
мав ключа. Двері відкрила Ірина Петрівна. Вона глянула 
на нього широко відкритими очима, а потім притиснула 
його до грудей та сказала: 

— Максимка, рідненький, заходь! 
Дівчата, які були дома, зустріли Максима якось 

нерадісно та хутко шмигнули на вулицю, то Козак 
запідозрив, що щось сталося, про що вони не хочуть 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

481 

говорити. Тим часом Ірина Петрівна пішла на кухню та 
крикнула звідти: — Помиєшся потім, а зараз мий руки та 
пообідаєш. 

Козак довго мив руки, відтягуючи розмову, а коли 
тягнути час стало неможливо, то з’явився на кухні та 
глянув Ірині Петрівні прямо в вічі. 

— Я повинен тобі сказати важливе... — почав він, 
але Ірина Петрівна зупинила його та лагідно сказала:  

— Спочатку поїж, а потім розмови. 
Вона сіла навпроти Козака та стала дивитися на 

нього, а для Максима, під поглядом Ірини Петрівни, 
кожний ковток став схожий на тортури. Коли він поїв, 
Ірина Петрівна поставила перед ним чашку кави та 
підсунула тарілочку напечених смаколиків. 

— Ти так схожий на Максима, — сказала вона та 
весело додала: — Хіба що підстригти твої уші, бо в 
нього були маленькі та кругленькі. 

Козак мало не подавився, а проковтнувши 
смаколика здивовано спитав: — Ти знаєш? 

— Дівчата проговорилися, — сказала Ірина 
Петрівна, а Козак спитав: — Давно? 

— Як ти поїхав, — відповіла Ірина Петрівна та 
положила руку йому на плече: — Я на тебе не гніваюсь, 
бо розумію, як тобі було важко сказати про смерть 
Максима мені. Ти хотів захистити мене від болю. 

Вона помовчала, а Козак, який опустив погляд 
вниз, на стіл, глянув на неї з-під брів та сказав:  

— Пробач, якщо можеш, а я, напевне, піду! 
Він хотів піднятися та швидше покинути квартиру, 

але Ірина Петрівна його зупинила: — Ти хочеш, щоб я 
втратила ще одного сина? Залишайся тут, якби Максим 
був живий, то він би це схвалив. До речі, я вже працюю, 
то гроші, що ти мені перераховував, краще витрачай на 
себе. 
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— На фронті ті гроші ні до чого, — сказав Козак, а 
Ірина Петрівна сказала: — Всі війни колись 
закінчуються, закінчиться і ця, — вона погладила Козака 
по голові та сказала: — Йди мийся та трохи відпочинь. А 
завтра сходимо на могилку Максима.  

Максим стояв під душем та змивав  гар від 
буржуйки в бункері, яким була просякнута його шкіра, та 
думав про те, що окрім зустрічі з мамою, у нього 
тринадцятого лютого ще одна важлива зустріч в Києві. 

*** 

«Олександра бачила дивний сон, в якому юрба 
людей, схожих божевільних чи юродивих досить 
збуджено себе вела та йшла по якійсь широченній 
дорозі в полі, що губилася на рівнині далеко попереду. 
Зовсім поруч з цією дорого тягнулися інші дороги 
паралельним курсом, по яких теж йшли люди. Досить 
скоро Олександра зрозуміла, що не так з цією дорогою: 
люди тинялися туди-сюди, стикаючись один з одним, а 
майже поруч з нею по зустрічному курсу промчався 
якийсь механізм: машина, не машина, поїзд, не поїзд, а 
те, що не описати, бо воно стовбурчилось у всі сторони 
якимись металевими цяцьками. Ці цяцьки зачіпали 
людей та калічили, а деякі люди, що попадали під цей 
механізм, відразу гинули. Ошелешена Олександра 
глянула на сусідню дорогу, та побачила, що там 
дотримуються одного порядку — йдуть в одну сторону і 
механізми, і звірі, і люди.  

«Зупиніться! Ви йдете не по тій дорозі!» —
закричала Олександра, щоб якось напоумити людей, 
але марно, бо її ніхто не слухав, а вона з острахом 
побачила стадо кровожерливих звірин, які бігли їм 
назустріч, та шматували всіх, до кого діставали своїми 
страшними пащеками. Попереду чекало ще гірше: 
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великий шматок дороги палав вогнем аж до небес, але 
люди не звертали уваги та йшли вперед, занурюючись у 
полум’я. Їхні тіла корчились від вогню та падали на 
дорогу, залишаючи після себе купки головешок, що 
тліли та диміли. Ззаду почулися збуджені голоси й 
Олександра побачила, що страшні звірі повертаються, 
а, можливо, це інші звірі, які біжать у ту ж сторону, як і 
Олександра. «Ці люди – земляни!» — догадалася 
Олександра, бо на Землі ніколи не має спокою: кожна 
країна хоче скубнути сусіда, та відірвати ласий шматок, 
який в руках сусіда виглядає смачнішим. Відразу 
знайшлася алегорія ближче: «Це Україна! Коли українці 
скубуться один з одним, а не йдуть вибраним шляхом 
разом, то їх здолає будь-хто, маючи спільну ідею та 
спільне бажання». 

Вона прокинулася з тяжкою головою та подумала, 
що не зможе змінити такий стан, бо чорна матерія 
галактики Маффей 2 більш організована та може 
нав’язати тій же Землі своє бачення розвитку. 
Олександра з гіркотою подумала, що людство досі не 
усвідомило загрозу від кліматичної кризи, яка зараз 
охопила Землю. Ця загроза наскільки гостра, що її 
наслідки будуть відчувати декілька поколінь людей. 
Майже половина видів рослин на Землі на межі 
вимирання, а масова міграція через зміну клімату, нові 
пандемії та війни за ресурси неминучі, якщо не почати 
діяти вже зараз. Масштаби втрат біосфери та всіх форм 
життя включно з людьми насправді стануть такі великі, 
що загибель цивілізації на Землі стане неминуча.  

Олександра відігнали думки про майбутнє, яке не 
змінити, якщо не взяти управління Всесвітом на себе. 
«Уже дванадцятого лютого, а я дотепер не знаю, як 
знайти цю восьму частинку скрижалі», — гарячково 
бідкалася Олександра над своєю проблемою. 
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Щасливчик, який лежав у неї на ліжку та спав, 
невдоволено сказав, бо вона аж надто різко його 
ворушила: — Олександра, ти не вмієш ловити мишей! 
Відпусти частинки та хай вони самі шукають цю восьму 
частинку скрижалі. 

— Ти геній! — сказала Олександра та замість 
того, щоб попестити «генія», залишила його в ліжку, а 
сама пішла на кухню, де чулися голоси всіх трьох 
бабусь. 

— Я зрозуміла, як визначити, де знаходиться 
восьма частинка скрижалі Туманного Кота! — сказала 
Олександра, а Іджі та Даша, які теж прокинулися, чекали 
від неї пояснення. Не звертаючи на них уваги, 
Олександра сказала: — Мотя, ти не позичиш мені свою 
косу, бо на зустрічі з восьмою частинкою може з’явитися 
будь-хто? 

— З задоволенням! — відповіла Морті та 
простягнула внучці свій древній інструмент. 
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Реплікація шістнадцята. Кіт 

Тринадцятого лютого на Подолі, біля пам’ятника 
Григорію Сковороді на холодних гранітних плитах, що 
його облямовували, сиділи маленькі люди та чогось 
чекали. Їх одяг, як для Києва, був трохи яскравим та 
незвичним, як за формою, так і по вибранім кольорам. 
Вони сиділи рядочком, звісивши медичні маски на 
підборіддя та про щось щебетали, неначе яскраві 
пташки на проводі. Назвати їх карликами чи гномами не 
спадало на думку нікому,  просто маленькі люди, майже 
такі ж, як і всі навкруги. Навіть кольором обличчя вони 
походили на звичайних українців, тільки не дотягували 
ростом до звичайної людини. Така тендітність 
незнайомців викликала легке здивування та щире 
почуття доброзичливості до них, аж хотілося погладити 
їх по голівці та сказати їм щось ласкаве.  

Прохожі, які кидали погляд на цих людей, відразу 
вважали, що то якісь артисти, бо один з цих маленьких 
людей був у костюмі короля, а його голову прикрашала 
завелика жовта корона, другий панок у чепурному 
смугастому костюмі з паличкою франта, третій, напевне, 
шотландець, бо був у кілті, а у четвертого з одягу чорні 
джинсові труси та грубий плащ на голе тіло, як у 
тренованого моржа, п’ятий панок був у зеленій жилетці з 
білою сорочкою та чорному капелюсі. Ще малася 
гостроноса блондинка в народному костюмі та 
військовий у камуфляжній формі з нашивкою у вигляді 
українського прапора та тризуба. Один з маленьких 
людей, той, що у камуфляжі, підійшов до постаменту 
пам’ятника Григорію Сковороді та підняв голову вгору, 
наче хотів заглянути в обличчя мандрівного філософа, 
та запитав: — Пане філософе, нам ще довго чекати? 
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— Той, хто має очі, все бачить, так той, хто 
відчуває природу, все розуміє та одержує від неї усе, що 
йому потрібне 87 , — відповів філософ, а військовий 
чоловічок нічого не зрозумів та так і стояв з піднятою 
головою, чекаючи, що ще скаже філософ, поки не 
заломило шию. Махнувши рукою, він пішов до своїх 
друзів, які відразу накинулися на нього:  

— Що він каже? 
Щоб не здатися дурнем, військовий сказав зі 

значенням: — Всі мають очі та побачать, коли прийде 
час, — та сам здивувався своїм словам, бо вони звучали 
значимо та незрозуміло, як у пана філософа. Попри те, 
що всі вважали, що чекання от-от закінчиться, настав 
вечір, а потім ніч, то тільки тоді Сковорода покинув своє 
кам’яне сховище та промовив до маленьких людей: 

— Йдіть за мною!  
Вони перетнули площу у напрямі метро 

«Контрактова площа», потім звернули до торгового 
центру «Самсон», який минули та зайшли в глухий кут 
між ним та кафе «Жовток». Закриті грати до кам’яних 
сходинок в підвал не стали перешкодою для Сковороди, 
бо він їх минув, не відкриваючи, та спустився вниз, до 
підвальних дверей, через які теж проникли без ключа. 
Через перехід вони потрапили в зал бару «Банка» з 
напівкруглими підвальними склепіннями з цегли й 
Сковорода нагинав голову, бо діставав нею до стелі. 

Він підійшов до стіни, біля якої стояв диван, та 
відсунув його вбік. На не тинькованій стіні всі побачили 
замурований хід і Сковорода сказав: — Вам – сюди! 

Маленькі люди один за одним зникали в стіні, а 
коли Сковорода залишився один, то поставив диван на 

                                                           
87  Байка «Соловей, жайворонок та дрізд» Байки 
Харківські. Григорій Савич Сковорода. 
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місце та вийшов із приміщення тим же способом, як і 
попав сюди. Після чого перетнув площу та підійшов до 
свого кам’яного двійника. Зайнявши своє місце, 
Сковорода зітхнув та сказав: 

— Нащо, нащо ж так бажати 
Жити літ до вісімсот? 
Мастаки ми засівати 
Бур'янами свій город88. 
Після чого прикрив очі та заснув, як і годиться 

кожній божій душі на Землі у цю теплу ніч. А сон досить 
скоро перейшов у якусь нову реальність, бо Сковорода 
побачив перед собою світло та святого Петра перед 
воротами в Рай. 

— Заходь! — сказав Петро та відкрив золоті 
ворота. «Здійснилося!» — подумав Сковорода та згадав 
той фатальний день, наче він був сьогодні: якось 
увечері, зайшов він до шинку на Подолі, щоб перекусити 
та присів у переповненому залі за столик до маленького 
пана у широкім капелюсі, який прикривав обличчя та 
носив на руках пухнасті рукавички, хоча була літня пора, 
а не так холодно, як тепер. 

— Пан не буде проти, коли мандрівний філософ 
присяде біля вас, щоб повечеряти? — чемно спитав 
Сковорода.. 

— Не буду, — відповів пан, блиснувши з-під 
капелюха зеленим оком, та додав: — Коли пан філософ 
не буде проти перекинути карти на якусь дрібницю. 

— На жаль, не маю тої дрібниці в грошах, щоб 
грати у карти, — відповів Григорій та додав: — Зате маю 
надію на змістовну розмову. 

                                                           
88 «Ми тебе зовсім марнуєм» — збірка «Сад божественних 
пісень, що проросли із зерен Святого Письма». Григорій 
Савич Сковорода. 
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— То зіграймо на якусь маленьку послугу від вас, 
пане філософе, колись принагідно, а коли я програю, то 
нагодую вас класною вечерею, — попросив маленький 
панок, засвітивши під капелюхом руду пику, напевно від 
пиятики, то Григорій не став відмовлятися, щоб не 
ображати пана. 

— Надіюсь, не попросите, щоб я віддав вам 
душу? — посміхаючись, спитав Сковорода та став 
тасувати карти, хоча грати в них не любив, бо мав за 
ліпше поговорити. 

— На душу вашу не зазіхаю, бо вона належить 
Богу, — відповів маленький рудий добродій та взяв свої 
карти. Видно було, що карта добродію не пішла, бо його 
рідкі та довгі вуса стали тичком, а пан закрутив сракою 
на лавці, коли Сковорода зробив його дурнем, та 
розчаровано відповів: — Мушу сказати, що заробили ви 
обід чесно, — він покликав служку та нашептав йому на 
вухо, а той хутко побіг до стійки та став носити до столу 
наїдки. 

— Поки служка носить їжу то перекинемось ще 
раз у дурника, щоб вже я замовив і вина, — сказав 
маленький пан, то Григорій не міг уже йому відмовити. 
Цю партію панок виграв, бо Сковорода йому піддався, 
тому радісно засвітив зеленими очима та замовив 
служці гарного вина на вечерю. 

— А чим же я вам маю віддячити, бо програв? — 
спитав Сковорода, а панок хитро блиснув зеленим оком 
та весело відповів: — Коли, при нагоді, будете у Києві, 
то завітайте сюди, а якщо побачите таких маленьких 
людей, як я, то покажіть їм на оці двері в льох.  

Він показав на двері за спиною Сковороди, які 
вели у підвал шинку. Сковорода трохи замислився та 
спитав: — А коли я ніколи не буду в Києві? 
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— Як не будете, то не будете, — весело відповів 
панок та налив червоного вина з глечика в чарку 
Григорія, а сам схопив курячу лапу та запустив у неї 
зуби. Сковороді ці зуби здалося іклами, то він тільки 
змочив губи, наче куштував та поставив чарку на стіл. 

— Мені пити не можна, — пояснив панок, 
виймаючи з рота обгризену кістку, коли Григорій хотів і 
йому налити в чарку вина. Сковорода перехрестив 
чарку, а тоді вже випив, а запах вечері зовсім розігнав 
страхи, бо їсти хотілося, аж гай гудів у шлунку. Вони 
таки добре погуляли та багато говорили про різні 
філософські речі, особливо сподобалось Сковороді 
розмови про Рай та Пекло, бо панок був добре 
обізнаний у цих справах, мабуть, колись був монахом чи 
мав якийсь церковний сан. Коли вони вийшли з шинку, 
то присіли з панком на траву біля вигону, а потім лягли 
та дивились на зорі, кожну з яких панок називав на ім'я, 
а Сковорода на його слова відразу віршував: 

— Кинь Коперникові сфери,  
В серця свого глянь печери! 
Як знання в нутрі твоїм –  
то веселий будеш з ним. 
Бог найкращий астроном і найкращий економ. 
Вічная природа-мати 
Зайвини не може мати.89 
Той панок був дуже вчений та багато розказував, 

а Сковорода незчувся, як і заснув. Коли він прокинувся 
вранці, то панка уже не було. Сковорода піднявся з 
трави та пішов до Дніпра, щоб умитися, а коли 
потягнувся до хустинки в кишеню, щоб витерти обличчя, 

                                                           

89  «Підіймись на небеса — у версальський хоч би 
сад». — збірка «Сад божественних пісень, що проросли 
із зерен Святого Письма». Григорій Савич Сковорода. 
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то рука натрапила на жменю срібних монет, які блищали 
під вранішнім сонцем, наче його шматочки.  

Він все життя пам’ятав того пана, хоча не знав 
його ймення, а коли бував в Києві, то приходив на Поділ 
та виглядав маленьких людей, але при житті так і не 
виконав прохання маленького пана. Сюрприз чекав, 
коли Сковорода помер, бо Петро, що стояв перед 
воротами в Рай, похмуро сказав:  

— Ти не віддав картярський борг. 
— То ж не моя провина! — обурився Сковорода 

та Петро був непохитний – всі земні діла потрібно 
завершити, а вже тоді можна в Рай. 

Отак і потинявся на Землі сто вісімдесят років, 
сидячи на Подолі, роздивляючись нових учнів 
Могилянської академії, де колись сам учився, та 
чекаючи маленьких людей того дивного пана, поки 
скульптор Іван Кавалерідзе не зробив бронзового 
Григорія Сковороду. Душа Сковороди поселилася в 
пам’ятнику та вже комфортно чекала на тих маленьких 
людей. Коли вони з’явилися, то Сковорода довго 
вагався, чи то вони, чи ні, то добре, що один з малих 
підійшов до бронзового Сковороди та спитав про те, чи 
довго їм чекати. Як не хотілося відразу кинутися у той 
підвал ресторанчику «Банка», щоб показати 
замурований вхід в підвал, та мусив діждатися ночі, бо 
пам’ятники вдень не ходять та і маленькі люди не те, що 
у них бачать люди. «Це якісь гноми!» — догадався 
Григорій, бо душу не обдуриш мішурою, яку накинули на 
себе ці маленькі люди. «То, мабуть, родичі малого пана 
та що вони забули в підземеллях Києва?» — думав 
Сковорода, але радів, що покине Землю та підніметься в 
Рай, де його давно чекають старі харківські друзі. 
Правда, водив він їх через кожні тридцять п’ять років, 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

491 

але так і не попав на небо, то вже не знав, скільки часу 
доведеться відробляти цей картярський борг. 

Тим часом «гноми», як їх назвав Сковорода, 
давно вже минули тунель та завал, бо недарма той хід у 
погріб замурували, щоб якогось невігласа, який туди 
попреться, не завалило землею. Той завал ніхто не став 
розгрібати, а пішли через нього, бо він був короткий, а 
якби він був довший то і гноми не насмілились би його 
так проходити, бо в тій землі можна так заблукати, що 
втратиш і душу у темних нетрях, де ховається щось 
вороже життю. Той завал був не останній, а трапились 
ще два, поки вони не дійшли до гори Зітхальниці та 
зайшли у підземний зал, що з’явився тут ще у давні 
часи, а вже потім опинився під будівлею замку, який 
побудували на початку минулого століття.  

Той замок, ще не добудований, мав погану 
репутацію, бо знайшли для нього не те місці та мало не 
зруйнували той древній зал, то ті, хто його охороняли, 
не давали спокою жителям цього замку та лякали їх 
моторошним завиванням та стогоном. Хтось пояснював 
ці звуки горшками, які замурували у димарі майстри, бо 
господар, Дмитро Орлов, не сповна з ними розплатився, 
а хто зв’язував звуки з нечистою силою, то мав 
слушність, але не сповна, бо ті, хто охороняли 
підземелля під замком, до нечисті не мали відношення, 
хоча й не були людьми. 

Колись у тому древньому залі було джерело, вода 
якого стікала й била з-під гори Зітхальниці та 
дерев’яними трубами надходила до ченців 
Домініканського конвенту. Тепер нема ні 
бернардинського монастиря, ні джерела, яке, від зсувів 
під час будівництва замку та інших будівель на 
Андріївськім узвозі, ледь булькало тоненькою цівкою та 
вже не мало сили вибитися на волю. Коли гноми 
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з’явилися у підземеллі, яке, як для них, було величезне, 
то злегка вологі кам’яні стіни засвітилися дивним 
зеленим світлом, який плив хвилями по напівкруглій 
стелі та згасав коло кам’яної долівки. Світляки 
підсвічували інтер’єр підземелля, який дотримувався  
досить мінімалістичного стилю: посередині долівки 
малося поглиблення в якому була джерельна вода, а 
неширока канавка тяглася від поглиблення до похилої 
стіни де і зникала у широкому отворі, вимитому 
століттями у камені. Гноми сполоснули обличчя та 
напилися, а потім сіли колом навколо джерела та 
помовчали. Один з гномів у кілті подивився на всіх та 
сказав: — Be healthy, my brothers, then we must present 
our chip90, — він витягнув зі споррана91 якийсь яскравий 
металевий шматок та поклав прямо у воду. 

— Frère Brownie, sois en bonne santé et je vais 
mettre ma puce 92 , — сказав маленький чоловічок в 
королівському одязі та короні, після чого витягнув 
блискучий металевий предмет та теж занурив його у 
джерельну воду. 

— Dziękuję, bracie Lutіn, i dołączam do twojego 
kręgu 93  , — сказала єдина дама серед маленьких 
чоловічків та витягла з під широкої спідниці металеву 
блискучу дрібничку та бухнула в воду, аж бризки 
ляпнули у всі сторони. Всі відсахнулися від води, а пані з 

                                                           
90  Будьте здорові, брати мої, то маємо пред'явити свої 
фішки(англійська) 
91   спорран — шкіряна сумочкою для грошей та інших 
дрібних речей у шотландців. 
92  Брат Брауні, будь здоровий, і я покладу свою 
фішку(французька) 
93  Дякую, брате Лютін, та приєднуюсь до вашого 
кола(польська) 
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задоволенням вишкірилася та обдарувала усіх єхидною 
посмішкою. 

— Seien Sie vorsichtig, Frau Zmora, Sie werden 
meinen Anzug ruinieren94, — сказав вухастий та носатий, 
міцний та низенький панок з погаслою люлькою в зубах. 
Він струсив зі старого плаща краплі джерельної води та 
обережно поклав у воду змащену мастилом блискучу 
деталь. 

— Спасибі, брате Кобольд, не стану тягнути кота 
за хвіст та кладу свою ношу, — сказав маленький 
військовий та витягнув з-за пазухи мішечок на шнурку, 
звідки вийняв блискучий шматочок металу та поклав 
його до води.  

— Ο αδερφός μου Ντόμοβικ, γιατί είσαι τόσο 
κομψός?95 — пожартував франт у смугастому костюмі, 
витяг з нагрудної кишені шматочок металу та нігтем 
великого пальця підкинув його, а він по дузі упав у воду. 
Франт поправив його паличкою та з посмішкою обвів 
всіх поглядом.  

— У нас, пане Сатир, війна з Московією, то тепер 
така форма личить справжньому чоловіку та відповідає 
теперішньому часу, — відповів військовий та чемно 
попросив: — Величайте мене з цього часу не 
Домовиком, а Козаком. 

Він провів рукою по щетині на бороді та сказав:  
— Тепер твоя черга, брате Ґардворд! 
Молодий маленький хлопець зеленій жилетці 

підняв чорного капелюха в знак привітання та квапливо 
поклав свою частку у воду. Він ще соромився своїх 
товаришів, бо знав їх всього років двадцять та заміняв 

                                                           
94  Будьте обережні, пані Змора, ви зіпсуєте мій 
костюм(нім) 
95   Брат мій Домовик, чому ти такий стильний?(грецька) 
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свого батька, старого Томте. Не встиг він сісти, як пані 
Змора схопилася та почала українською, бо хоч всі 
знали мови присутніх, але вони знаходилися на 
українській землі, то це для цього ритуалу теж мало 
якесь магічне значення. 

— Ніхто не прийшов, ми можемо розходитись, — 
сказала вона та потягла свої скоцюрблені руки до 
круглого металевого диска із семи частин, всередині 
якого не вистачало восьмої частини. 

— Почекай, Змора, ми повинні витримати 
потрібний час, — сказав пан Брауні та витягнув зі 
споррана старий круглий годинник з довгим ланцюжком. 

— Він давно у тебе бреше, — відповіла Змора, 
але присіла на своє місце та, з принципу, задерла 
голову та втупилася у світляків на стелі. Сатир підтягнув 
моднячі штани, щоб, часом, їх не намочити, а потім 
запитав, стверджуючи: — Наступна зустріч у мене? 

Пан Брауні, якого чомусь вважали старшим, 
відірвався від стрілки свого годинника та підтвердив:  

— Так, Сатир, зустрічаємось у Греції! 
— Ну, все! Час закінчився! — піднялася пані 

Змора, а пан Брауні на її слова нічого не відповів, бо 
час, таки, вийшов.  

— Якщо чуда не сталося, то може, ви на деякий 
час позичите свої цяцьки для мене? — спитала 
Олександра, з’являючись прямо зі стіни, аж всі гноми 
відсахнулися. 

— Ця жінка мало мене не вбила в Кракові! — 
сердито сказала Змора, а Олександра відповіла: — 
Можливо, що навпаки, ти нас мало не вбила! 

— Скоріше повірю цій пані, чим Зморі, — 
ощирився посмішкою Сатир, опираючись на свою 
паличку, а Брауні сказав: — Цій пані я вірю, вона 
врятувала мені життя. 
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— Я теж можу ручатися за Олександру, бо вона 
дочка мого командира. А ще вона вилікувала моїй мамі 
зір! — сказав пан Козак та привітався: — Привіт, 
Олександро!  

— Я теж ручаюся за неї, — ніяковіючи, сказав 
Ґардворд та додав: — Вона вміє робити людям добро! 
Як і її батько! 

— Я знаю пані Олександру і віддам свою частку 
не вагаючись, — сказав Кобольд та додав: — Тим паче, 
що вона бере скрижаль не для себе, а ради порятунку 
Всесвіту. 

— Я вагаюся, бо в мене мою частинку скрижалі 
хотіли вкрасти, — сказав король Лютін та спитав: — Це 
була не ти? 

— Ні, — відповіла Олександра, — це була моя 
сестра Даша. Я в цей час лікувала хворого хлопчика 
П’єра в муніципалітеті Нанто-сюр-Ессонн паризького 
регіону. До речі, він дуже оригінально розказував казку 
про короля Лютіна та принцесу, ім’я якої я тримаю в 
секреті... 

— Досить, досить! — зупинив її король Лютін та 
додав: — Це була не казка, а правда, і не треба 
даремно згадувати імена ... я теж вважаю, що ця пані 
гідна нашої уваги і їй можна вірити. 

— Ця пані іноді буває дуже переконливою і вона 
могла запросто нас викинути геть та взяти, що їй 
потрібно, але вона прийшла з проханням, поважаючи 
нас, тому я віддаю свою частку, бо їй вірю, — 
несподівано сказав Сатир, а Змора витріщилася на 
нього та злостиво сказала: — І ти – Брут! — та 
повернулася до Олександри: — Забирай, твоя взяла! 

— Дякую! Сьогодні, 13 лютого, у мене день 
народження, то ж ще раз дякую за подарунок! — сказала 
Олександра та зробила шматочки скрижалі невагомими. 
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Як вона і думала, шматочки вигулькнули з води та 
поплили вгору, до невідомого восьмого шматочка. 
Олександра полегшила їм шлях, розсуваючи землю, а 
потім всі перекриття замку Річарда, а вже тоді, разом зі 
шматочками скрижалі, здійнялася в повітря та майнула 
в небеса. «Куди ж вони летять?» — з цікавістю думала 
Олександра та, на всякий випадок, причепила до всіх 
шматочків скрижалі свої симпоти, щоб, часом, не 
загубити. Вони вже піднялися на геостаціонарну орбіту, 
а шматочки рухалися далі. «Невже останній шматочок 
на Місяці?» — подумала Олександра, бо вони рухалися 
у напрямі супутник Землі. Щоб упевнитися в цьому, 
Олександра нейтралізувала притягнення Місяця, але 
шматочки спіралі упевнено рухалися в його напрямі. 
Вона давно вже була у дімензіальній капсулі, щоб 
уникнути жорстке випромінювання від Сонця, попри те, 
що дімензіальна сіточка вилікує його негативні наслідки. 

Шматочки скрижалі рухалися під дією невидимої 
сили, виблискуючи під Сонцем, неначе якісь нові зорі, а 
Олександра гадала, де вони зупиняться. Місяць 
залишився позаду, а шматочки скрижалі летіли далі, 
тільки й того, що згуртувалися, як одне ціле. «Напевне, 
вже близько!» — подумала Олександра та мало не 
врізалася у темну масу, яка постала на її шляху. 
«Астероїд!» — подумала вона та пролетіла по інерції 
мимо, то Олександра з усієї сили пожбурила свого 
черевика в тому напрямі, що летіла, чим загальмувала 
свій політ та підлетіла до астероїда. 

Її чекав сюрприз, бо на астероїді стояв якийсь 
чоловік, який мовчки дивився на її піруети. Вона не 
впізнала його по фігурі та навіть не зрозуміла, якої статі 
ця людина, поки не почула голос, якого в пустоті не 
може бути. 
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— Гарна робота, Олександра! Ти вчасно принесла 
мені рештки скрижалі, то тепер я спокійно стану 
керувати цим Всесвітом, — сказав чоловік і Олександра 
впізнала цей голос, бо він належав Хомі аль Каїну.  

— Хома? Що ти тут робиш? То це ти вбивав всіх 
нас? — спитала вона, хоча все було зрозуміло без слів. 

— Ти розумна дівчинка, Олександра, і ти мені 
подобаєшся, — сказав Хома та додав: — Насправді я не 
Хома. Він, замість мене, живе у своєму Всесвіті та завів 
родину жаб, а я вдавав із себе Хому, і, як виявилося, 
досить успішно. Я всюди спостерігав за вами у вигляді 
ворона та завжди випереджав вас на один крок, хоча, 
мушу визнати, всі ви виявилися досить живучі. Я Хасан 
аль-Каїн і моя черга керувати цим Всесвітом вже давно 
настала. Я зміню правила життя, бо виживати повинен 
сильний. Ти мені аж надто подобаєшся і якщо 
погодишся бути однією з моїх подруг, то я залишу в 
живих всю твою родину. Інакше – memento mori, — 
закінчив Хома та з цікавістю подивився на Олександру. 

— Мені подобається твоя зухвалість, але я не 
бачу скрижалі? — сказала Олександра, а Хасан 
посміхнувся та простягнув до неї руку. Коли він розтулив 
кулак, Олександра побачила на його долоні скрижаль, 
яка ще не встигла з’єднатися до купи.  

«Так ось чого він тягне час!» — подумала 
Олександра та блискавично витягла косу Морті. Хасан 
здивувався, коли побачив в її руках косу та за мить його 
обличчя спотворила гримаса болю, бо Олександра 
блискавично змахнула косою та відтяла його руку. 

А потім зупинила час! 
*** 

Туманний Кіт прокинувся, бо хтось надовго 
зупинив час. Сни, які він перед цим бачив, відразу 
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відлетіли в сторону, а кіт видряпався з завмерлої 
павутини амомедарів та оглянувся. Темнота навкруги 
застила очі й нічого розгледіти в цій темряві він не міг. 
Проте, досить скоро кіт побачив Сонце, яке маленькою 
зірочкою горіло в темряві, а потім з’явився і Всесвіт. 
Липкі нитки амомедарів знову потягнулися до Туманного 
Кота, але він сердито рвав павутину та, по інерції, 
добрався до барбероса Бандрандоса, а вже потім 
відштовхнувся від нього та полетів у сторону Сонця. 
Збираючи навкруги енергію, Туманний Кіт став 
розганяти своє руде тіло до першої, потім другої, а потім 
третьої космічної скорості, а вже тоді розігнався ще 
швидше, поки планети не стали пролітати мимо нього, 
як в кіно, а біля Юпітера став гальмувати, щоб не 
проскочити Землю. 

*** 

Навколо Олександри проступала непроглядна 
темрява. Напевне, час не зовсім зупинився, а мав якусь 
мінімальну швидкість, бо, попри те, що було темно, 
фігуру Хасана трохи виднілася перед нею. Мабуть, 
теплота, яку він випромінював, підсвічувала його. 
Олександра широко розмахнулася косою Морті, а коли 
лезо наблизилося до шиї Хасана, то повільно попустила 
час та побачила, як спотворюється від страху колись 
незворушне обличчя асасина, а лезо як в масло, 
входить в шию та перетинає її, неначе воду, бризки якої 
відразу стають червоними та палають, як вогонь, а потім 
замерзають та зависають біля обличчя. Нажахана 
голова відлітає від тіла, а з горла б’є кривавий фонтан, 
який теж вмить замерзає та перетворюється в 
кристалічний туман з червоних сніжинок. Чується якийсь 
низький глухий голос, який прискорюється та 
переходить у відчайдушний крик, але не в пустоті, а в 
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голові, що захлинається та глохне. Кричати пізно, бо 
голова летить в одну сторону, а тіло в іншу. Олександра 
підхоплює відтяту руку та розтискає пальці, які 
відламуються, неначе фарфорові, відкриваючи 
скрижаль, яка, охоплена полум’ям, сяє, неначе факел. 
Олександра безбоязно бере скрижаль у свою долоню, 
не відчуваючи жару та шепоче: «Он воно, яка ти?» — та 
отримує у відповідь тепло, яке огортає її звідусіль, наче 
охороняє від космічного холоду. 

Дивно, але вона почула мелодію. Ця мелодія 
ширилася навкруги, наче від Олександри пішли 
концентричні кола, та стала звучати голосніше, аж вона 
у неї занурилася, а потім відчула, як зливається з 
могутньою мелодією Всесвіту, який уподобав скрижаль 
та відчув в Олександрі свою ідею та вожака сонми 
галактик, які  крутяться у вічному коловороті, від появи 
на початку Всесвіту та зникненні в чорних дірах в кінці 
відліку часу. Галактики підхопили цю мелодію, кожна по 
своєму, зливаючись в різнобарвний унісон, та 
перетворили її в кольоровий водограй, який в кожній 
росинці-галактиці іскрився своїм неповторним відтінком. 

«Це мелодія життя!» — подумала Олександра, а 
Всесвіт відізвався яскравим спалахом емоцій, які 
присутні хоч в живому, хоч в якомусь безвісному камені, 
чи самій маленькій частині атому. Голубі та зелені, жовті 
та фіолетові лінії переплелися у довгі коси в яких деінде 
спалахували червоні вогники, а Олександра злегка 
поправляла тамтешню мелодію, щоб загасити полум’я. 

Звідкись віддаля з’явилися яскраві жовті вогні, 
числом дев’ять, які крутилися в каруселі, наближаючись 
до неї, а коли опинилися поряд, то гірляндою повисли на 
шиї не торкаючись тіла.  

«Мої дев’ять скрижалей!» — зрозуміла 
Олександра та відправила вісім уламків скрижалі 
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Туманного Кота вниз. Вісім яскравих вогників закружили 
хоровод та полетіли до Києва, де майнули над 
Андрієвською церквою та пірнули в сусідню гору, а потім 
перелякали гномів в підземному залі, бо вони вже й не 
чекали повернення своїх цяцьок. Вісім червоних вогників 
крутонулися останній раз та пірнули у воду, аж зашипіло 
та здійнявся пар, а вже кожний взяв свою частку 
металевого кола та сховав її ближче до тіла, щоб, бува, 
хтось не вкрав, а пан Козак побачив, що на дні струмка 
залишилася ще одна частинка та спитав:  

— Хто не взяв? 
Всі мовчали та хапалися за кишені, щоб 

перевірити, чи на місці їх шматочки скрижалі, а король 
Лютін догадався та пояснив: — Це восьма частка, яка 
загубилася! 

— Будемо давати її тому, в кого збираємося на 
наступний раз, — сказав Лютін і всі погодилися з 
королем, а Сатир вишкірився, підкинув частинку у воді 
своєї паличкою та підхопив рукою. 

— Дивись, не програй її в казино, бо я тебе знаю, 
— з посмішкою сказав пан Козак та, як місцевий, пішов 
попереду, піднявши долоню, яка світилася світляками у 
темряві, бо перед цим він потер її об стіну. 

Коли вони опинилися у залі бару «Банка», Козак 
став подавати на стіл банки з різними напоями, напевне 
тими, до яких зміг дотягнутися та ще банки у яких гості 
побачили гриби у фритюрі, смажену картоплю, якісь 
ковбаски, капусту та ще якісь наїдки у вигляді довгих 
паличок, що стирчали з цього дивного посуду. Пані 
Змора покуштувала якийсь вишневий сидр та гидливо 
відсунула в сторону, скрививши пику, та спитала, 
показуючи на банку зі світлою рідиною: 

— Що це таке? 



Олександр Суздаль «Епоха Водолія (J2000.0.)» 
 

501 

— Хріновуха, — відповів Козак і пані Змора 
хильнула, а потім схопилася за горло, задихаючись. Пан 
Козак, бажаючи догодити, спитав: 

— Пробачте, пані Змора, може вам лікеру чи 
глінтвейну, щоб зігрітися? 

— Залиш! — відповіла пані Змора, витираючи 
сльози з очей, схопила ротом повітря та перекинула 
банку в горло, а потім постукала своєю правою граблею 
по столу, перелякавши маленького Ґардворда, у якого 
від страху здійнявся вгору чорний капелюх. Пан Сатир, 
побачивши почервонілу пані Змору, спалахнув похіттю 
та підсунувся до неї, але вона відштовхнула його та 
промовила:  

— Spacer po polu, kozie, dziś piję, a nie kurwa96! 
Гуляли майже до ранку, а коли виповзли з 

підвалу, то вже сіріло в небі. Коли проходили мимо 
пам’ятника Сковороді, король Лютін сказав: — Adieu, 
monsieur le philosophe, car nous ne nous reverrons plus!97 

Сковорода нічого не відповів, бо покинув свою 
статую та вже був у Раю, то ж не мав ніяких обов’язків 
перед маленьким рудим паном, якого він колись зустрів 
на своєму шляху та програв йому у карти. 

То ми забігли вже далеко вперед, бо цього ще не 
сталося, а Олександра, коли провела поглядом 
шматочки скрижалі Туманного Кота, які рухалися до 
Землі, побачила, як до неї ракетою мчиться Даша, а за 
нею хвостиком Іджі. Коли вони підлетіли, Даша 
стурбовано спитала:  

— Що трапилося і хто це був? — вона рукою 
показала на труп, який рухався в сторону Сонця. 

                                                           
96  Гуляй полем, козле, сьогодні я п'ю, а не трахаюсь! 
97  Прощайте, пане філософе, бо ми більше не 
побачимось!(фран) 
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— Ти не повіриш, це наш Хома, який зовсім не 
Хома, а Хасан, — відповіла Олександра, а Даша, яка не 
зовсім зрозуміла її, спитала: — Він тримав восьму 
частинку скрижалі?  

— Він знав, що вона знаходиться на астероїді, — 
сказала Олександра та додала: — Мені здається, що 
якраз з ним бився Туманний Кіт, коли загубив цю 
скрижаль. До речі, вам не здається, що отой рудий 
метеорит, який летить в нашу сторону дуже нагадує 
якогось кота! 

Дійсно, рудий шматочок, що аж сяяв під 
променями Сонця, мчався до них, немов ним вистрілили 
із гармати. 

— Ти вгадала, це, дійсно, Туманний Кіт, — 
сказала Даша, та стала моститися, як воротар перед 
воротами, щоб схопити кота. 

— Так швидко! — сказала вона та ледве встигла 
схопити Туманного Кота. Вона разом з ним закрутилася  
та відлетіла б до Сонця, аби не Іджі, який схопив її за 
ногу та разом з нею теж закружився у каруселі. До них зі 
сміхом приєдналася Олександра і довга гірлянда таки 
далеко відлетіла до орбіти Венери, поки їм вдалося 
припинити політ кота.  

— Де ти був? — спитала  
— Дякую, Олександра, що ти зберегла мій Всесвіт 

від руйнування, тож давай сюди нові скрижалі, бо у мене 
лапи чешуться покерувати, — сказав Туманний Кіт та 
витягнув свою лапу на метрів п’ять, щоб дотягнутися до 
шиї Олександри.  

— Вибачай, але перша скрижаль вже записана на 
мене, то я не маю права це робити. Я віддам тобі будь-
яку галактику, то роби з нею, що хочеш, — сказала 
Олександра, роздивляючись кота, якого вона ніколи не 
бачила, а Даша похитала головою: — Даремно ти це 
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робиш! Туманний Кіт, від нудьги, буде своєю галактикою 
буцати по сусіднім, як більярдним шаром, і розвалить 
наш Всесвіт. 

Кіт сердито глянув на Дашу та, не дуже 
задоволений, сказав, що повідомить про своє рішення 
пізніше, після чого додав: — Твої друзі, які мені зовсім 
не друзі, смокчуть амомедар у стаді Бандрандоса, то 
якщо хочеш їх врятувати, то поспіши, бо вони скоро 
покинуть Сонячну систему. 

— Про кого він каже? — не зрозуміла Олександра, 
а Іджі догадався: — Він каже про Колє, Мето, Жюте та 
Трутте. 

Олександра не знала, кого він назвав, то Іджі 
розказав попередню історію прибульців з планети Аре, а 
тим часом Туманний Кіт метеором понісся на Землю, на 
що Даша відреагувала: 

— Полетів жалітися Маргіні! 
— Навряд, чи вона його пожаліє! — сказав Іджі та 

додав: — Хіба що Маріко, вона завжди пестила кота! 
— Ти не забув, що вона «трошки» змінилася і на 

кухню ні ногою, — посміхнулася Олександра. 
— Ти справді хочеш дати коту галактику? — 

спитала Даша, а Олександра відповіла: — Хай грається! 
— А що робити мені? — спитала Даша. 
— Ти будеш головною помічницею та Берегинею 

скрижалей, — сказала Олександра. Вона відправила на 
шию Даші гірлянду яскравих скрижалей та з посмішкою 
додала: — Тобі я довіряю більше, чим собі. 

— А що робити мені? — спитав Іджі. 
— Ти будеш уособлювати чоловічий початок у 

нашому Всесвіті, — посміхнулася Олександра, а Даша 
теж посміхнулася та єхидно додала: — Будеш 
запліднювачем! 
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Вони засміялися і цей сміх підхопив Всесвіт, 
розповсюджуючи у всі сторони рішучість, впевненість та 
завзяття до життя. Недарма двадцять років тому Всесвіт 
вже позначив Епоху Водолія (J2000.0.). 

Що цікаво, президент України Зелененько теж 
водолій ... coincidence: I don't think so ... 

Післяслово: 
У двері хати Валентини Степанівни хтось 

настирно стукав. Вона швиденько пішла до дверей, бо 
подумала, що повернулася Олександра, та ще й 
дивувалася, чого вона стукає, повертаючись додому, бо 
має свого ключа. Коли Валентина Степанівна відкрила 
двері, то побачила під ними якогось рудого кота, який 
сидів на задніх лапах, а передніми гамселив у двері.  

— Прихистіть заради Христа! — благально 
промовив кіт та зробив такі сумні та величезні очі, що 
вони от-от вискочать з орбіт. 

— У мене вже є кіт, що говорить, — сказала 
Валентина Степанівна, роздивляючись ще одного 
дармоїда, та діловито спитала: — Мишей ловиш? 

— Тільки, як для розваги, — сказав Туманний Кіт 
та додав: — Вживати не можу, бо маю слабкий шлунок. 

— Мій собака та кіт їдять борщ – ти будеш? — 
спитала Валентина Степанівна, а кіт спитав: — З 
курочкою? 

— Ні, буває й пустий, — відповіла Валентина 
Степанівна на що кіт жалібно промовив: — Нещасному 
нема куди прихилитися, то мушу погодитись!  

— Тоді заходь, — прочинила двері Валентина 
Степанівна і кіт швидко шмигнув мимо її ніг. 

— Привіт, Маргіна! — сказав кіт, коли зайшов у 
зал, а на Морті навіть не глянув. Він швидко прослизнув 
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у кімнату Олександри, де на дивані лежав Щасливчик та 
спав. 

— Ти кого запустила в хату? — сказала Маргіна. 
— А що? — спитала Валентина Степанівна. 
— Це ж Туманний Кіт! — пояснила Маргіна. 
— Та хоч Бузковий! — сказала Валентина 

Степанівна та голосно, щоб почули коти в кімнаті 
Олександри, додала: — У мене всі коти їдять те, що я їм 
насиплю та слухаються! 

— Та ми можемо зовсім не їсти, — пробурчав 
Туманний Кіт та торкнув Щасливчика у бік: — Приймай 
Всесвіт, твоя зміна, — та зняв зі своєї шиї скрижаль на 
ланцюжку, яка відразу стала видима, та кинув її на шию 
Щасливчика, на якій вона перетворилася на туман, а 
потім теж стала невидима.  

— Як Олександра? — спитав Щасливчик, і 
Туманний Кіт відповів: — Екзамен склала, — та улігся 
поряд зі Щасливчиком, який спитав: — А де агент 
Хасан? 

— Піймав свою відрубану голову та чекає 
подальших вказівок, — відповів Туманний Кіт та, 
закриваючи очі, додав: — Жаліється, що задовбався 
грати ролі злочинців. 

— Роль свого двійника, Хоми, він зіграв 
талановито, — нагадав Щасливчик. — Треба дати йому 
роль якогось Христа. 

— Христи швидко вмирають, то роль буде 
короткою, а злочинці живуть довго, — сказав Туманний 
Кіт та відчув, як на голові щось ворушиться. «Блоха!» — 
злякався кіт та став чухати голову лапою, а коли глянув 
на неї, щоб піймати блоху, то побачив дві біленькі та 
тоненьку ниточки спогадів амомедарів. Туманний Кіт 
відразу лизнув їх та зажмурився.  
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«Барбероси не дурні, що пасуть стада 
амомедарів, збираючи чужі емоції!» — подумав він, з 
задоволенням відчуваючи, як занурюється у казковий 
фантастичний світ, де все може статися, як, втім, і в 
реальному житті у Всесвіті. 

 

Кінець 
 

25. 02. 2020 – 16.01. 2021 
 

Нагадування: Всі події, описані в романі, 
відбуваються в одному з паралельних Всесвітів, 
тому землянам слід надіятися тільки на себе, бо 
ніякі іншопланетні істоти їм не допоможуть.  

P.S. Під час написання цього роману ні один 
драхт з планети Джухо від мук не потерпав! 
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Короткий словник планети Аре 
Аре — планета, на якій живуть морве. 
бабай — харчується йoхами, гнюсами та великими 
мрзелями, іноді називається йoханий бабай. Виє, як 
десять вовкулак. 
гнюс — невидимі сутності без тіла. Люблять красти чужі 
тіла, залишаючи для душі, тобто віддзеркалення, тільки 
дімензіальну оболонку, тому колишні господарі тіла 
перетворюються в гнюсів. 
зюд — тисячолітній морве. 
йoхи — істоти, що мають три дзеркальних ока, які 
можуть зловити відображення істоти або морве та 
розділити його на три частини, а потім відобразити їх 
назад. В результаті в дімензіальній оболонці морве 
поселяються три його відображення. 
кантер — добровільний правитель планети Аре. 
кік — найнебезпечніший звір у Всесвіті. 
морве — жителі планети Аре. 
мрзель — ручний мікроб, здатний проникнути в організм 
жертви та доставляти неприємності. Емоційно весь час 
пов'язаний з власником, який надав йому частинку своєї 
дімензіальной сіточки. 
мурде — добровільний керівник мурдеону. 
мурдеон — один з дванадцяти районів планети Аре. 
нум — добровільний воїн і поліцейський в одній особі, 
підпорядковується нумесу. Фірмовий одяг – тапі 
червоного кольору. 
нумес — добровільний командний чин, працює в 
певному мурдеоні, підпорядковується кантеру. 
опес — малюнок на обличчі, показує до якого мурдеону 
і роду відноситься морве. 
папух — пожирач мертвих тіл. 
род — місце проживання, місто або окреме поселення. 
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тапі — одяг жителів планети Аре у вигляді широкого 
плаща вільного крою з капюшоном. Зазвичай, темного 
кольору. 
сепп — тонка струна з саритіума з кулькою на кінці. 
Кулька кидають, і струна обмотується навколо жертви. 
Струна легко ріже будь-які матеріали, навіть 
дімензіальну сіточку. 
трутте — гриби, які стріляють своїми спорами в будь-
яку живу істоту. Трутте проростають уздовж 
кровоносних судин жертви та харчуються її кров'ю. Коли 
жертва гине, трутте виходять назовні та стріляють 
своїми спорами. 
уве — метал, металевий виріб, меч, ніж. 
фате — смарагд. 
чак — умовно можна назвати грошима, але не зовсім. 
Тому, що всі морве мають дімензіальную сіточку від 
народження, то ні харчування, ні гроші їм не потрібні. Не 
потрібний новий одяг, бо він самовідновлюється. Чаки – 
це цінності, для кожного морве свої. Зазвичай, це 
можуть бути мініатюрні твори мистецтв, вироби з металу 
сарітіум та інші речі, зібрані в різних куточках Всесвіту і 
дорогі для морве. Зрідка чак буває величезних розмірів, 
що деколи втратно, бо його не можна носити з собою. 
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Короткий словник планети Джухо  
біло — зерно, з якого виростає плід зебіло 
зебіло — живий плід, величиною з невелику бочку, який 
зберігається весь рік в загонах, та якого вистачає для 
одного жителя планети Джухо. 
вурхе — один з трьох сезонів на планеті Джухо. 
коли висівають зерна біло. 
драхт — житель планети Джухо. 
зубус — один з трьох сезонів, коли планета Джухо 
відходить від зірки Несмет. Сезон великого холоду. 
крас — метал, з якого виготовляли кігті та лати для бою. 
окняхту — один з трьох сезонів на планеті Джухо, коли 
збирають урожай величезних плодів зебіло. 
чіп — тонкий спис із металу крас. 
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