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Реплікація перша. Богдан 

— Швидше! — грізно лунав знайомий голос, і він 
впізнав його – то був Вовк, його товариш з Криму. 
Лікарняна каталка задріботіла по асфальту, а вже потім 
по чомусь рівному, напевне по підлозі лікарні, бо коли 
він на мить відкривав очі, то бачив звичайні квадратні 
люмінесцентні світильники, які, змінюючи один одного в 
довгих коридорах, привели коляску до операційної з 
голими стінами. 

— Взяли! — скомандував хтось жіночим голосом і 
він відчув, як його підняли з каталки та поклали на 
операційний стіл. Навкруги заметушилися сестри в 
стерильних білих масках, які закривали їхні обличчя, а 
потім відчув, як йому зробили укол. Чиєсь обличчя в 
масці нахилилося до нього, але він бачив тільки очі, які 
здалися йому так знайомі, очі, які виринули із його 
пам’яті, нагадуючи молодість. Ці очі пильно дивилися на 
нього, а потім строго сказали: — Спи! 

Він відразу побачив яскраве око Ібліса, про яке 
так часто розказував Вовк. Це око диявола осліпило 
його, а тоді вже прикинулось операційною лампою з 
теплою назвою «Оберіг». Потім Ібліс відкинув 
маскування, та вирвав з грудей серці, а душу пожбурив у 
зелено-синій туман, який замінила мертва темрява. 

*** 

Добродій невизначеного, але довгого віку, бо його 
пергаментне обличчя нагадувало мумію, зійшов з 
автобуса Київ-Канів та озирнувся, примруживши й без 
того вузькі очі. Видно, що все навкруги йому 
сподобалось, бо зіниці очей блиснули задоволено, а 
чоловік закинув за плече сумку з написом «Babolat», в 
яких, зазвичай, носять тенісні ракетки, та без поспіху 
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почимчикував по парку вздовж Дніпра. Давно некошений 
парк трохи здичавів та заріс, але це не хвилювало 
незнайомця, бо він неспішно відлічував кроки своїми 
ногами. 

Минувши мис Ніс після останнього 
дванадцятиповерхового будинку вздовж Дніпра, 
незнайомець почимчикував в сторону вулиці Шевченко, 
по якій привітався з українським прапором на вершині 
Лисої гори та попрямував далі до Тарасової. Видно, що 
подорожній був віри не християнської, бо проминув 
козацьку церкву й не перехрестився, а може довіку не 
знав бога. Так і не завітавши до Тараса на горі, 
незнайомець невтомно пішов далі, шляхом до села 
Пекарі. По недовгій дорозі минув ворота Канівського 
природного заповідника, біля якого зграйка дітей з 
учителькою чекала на екскурсію. Зліва спокійно плив 
Дніпро повз острів Круглик, а справа дерлися на кручу 
густі зарослі дерев.  

Якби хто побачив незнайомця, то подумав би, що 
він пішки йде до села Пекарі, але ні, ще трошки 
пройшовши, чоловік завернув у лісові хащі, та невтомно 
подерся вище, поки не виліз на майже пласке плато 
Княжої гори. Можливо незнайомець не мав 17 гривень, 
щоб купити квитка на екскурсію та легально зайти на 
територію заповідника, проте його костюм, який він 
зовсім не жалів, коли забирався колінами по схилу, 
коштував багато тисяч квитків з персональним 
екскурсоводом.  

За хащами кущів та дерев роздивитися Дніпро не 
вдалося, та й ближнє село Пекарі звідси не видно, а 
незнайомець, присів, щоб трохи віддихатись, та відкрив 
замок на сумці, звідки витягнув складну лопату та ліхтар, 
а не спортивну ракетку, як належало. Вибравши квадрат 
в ґрунті метр на метр незнайомець став 
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заглиблюватися, поки зовсім не зник у ямі та тільки 
шматки землі, викинуті лопатою, говорили про те, що 
там хтось є. 

Раптом лопата провалилася в пустий простір і 
незнайомець мало не впав за нею. Коли він трохи 
розгріб землю, то виявилося, що це дійсно якийсь 
підземний хід, але чи той, який йому треба, незнайомець 
не знав. Він включив ліхтарика та заповз у діру, а вже 
тоді міг напівзігнутий стояти ногах. Не чекаючи, 
незнайомець пішов вперед, але через декілька кроків 
трапився завал, то мусив відкопувати його.  

Надворі давно була ніч, а незнайомець, минаючи 
уже третій завал, знову невтомно поліз вперед. Коли 
з’явився четвертий завал, то терпіння незнайомця трохи 
згасло, але, пересилюючи себе, він взявся за лопату. 
Завал був довгий, та ще два рази знову завалився, але 
незнайомець наче отримав друге дихання, бо вперто ліз 
вперед. Ще й на гріх, став сідати ліхтарик, то 
незнайомець прискорив роботу маючи останню надію. 
Він пройшов пробку, але далі піти не міг, бо ліхтарик 
останні раз блимнув та погас. 

Згадуючи недобрим словом Аллаха разом з 
Іблісом, незнайомець, рухаючись наосліп, все-таки 
повернувся назад, а коли виліз з ями, то попрямував в 
Канів. Все було вже закрито і тільки на ринку працювала 
невеличка крамниця та шинок. Незнайомець заказав у 
чорнобрового бармена, Івана, три пляшки пива, салат та 
щось поїсти. Іван приніс смажену курку, салат та три 
холодні пляшки пива. Незнайомець спочатку змочив 
горло пивом, бо дуже хотілося пити, а вже тоді 
неквапливо з’їв салат та курку. Закінчивши трапезу, 
незнайомець спитав у Вані чи можна десь купити 
батарейки, на що той спитав:  

— А скільки вам треба? 
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— Двадцять штук, — перебільшив незнайомець, а 
Ваня посміхнувся та пообіцяв: — Зараз зробимо! — 
після чого гукнув у крамницю: — Ларисо, принеси 
двадцять батарейок! 

Чорноброва привітлива Лариса принесла купу 
батарейок у великій коробці з яких незнайомець відібрав 
необхідні, а потім спитав у Вані: — Може ти організуєш 
мені таксі ? 

— Зараз зробимо, — звично сказав Ваня та 
подзвонив комусь мобільним телефоном. 

По десяти хвилинах, поки незнайомець допивав 
ще одну пляшку пива, під’їхала «Тойота». Незнайомець 
віддав Івану купюру у сто доларів, не питаючи здачі, та 
сів у машину, явно не таксі. 

— В Пекарі! — сказав незнайомець вже сивому 
дядькові, який назвався Михайлом, і через пару десятків 
хвилин вони були уже на місці. Незнайомець дав 
Михайлові сто доларів, та запропонував:  

— Якщо почекаєш мене до ранку, дам ще такий 
папірець.  

Незнайомець залишив машину та ввімкнув 
ліхтаря, щоб знайти підземний хід, та пройшов весь 
шлях, який він подолав з лопатою. Останній завал був 
не зовсім прочищений і незнайомець став його 
розгрібати. Щось темне майнуло під ногами, то 
незнайомець подумав, що то якась миша чи пацюк, але 
ні, у світлі ліхтаря була якась чорна хитромудра фігура з 
блискучими вогняними очима. Обтираючи її від піску та 
глини незнайомець радісно побачив, що це Знак Ібліса. 

Повернувшись до машини, незнайомець закинув 
непотрібні батарейки та лопату в багажник, а далі 
підморгнув Михайлу:  

— А що, Михайле чи не поїхати нам до Києва? 
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— Бензину досить, — сказав Михайло, ховаючи 
два папірці, які щедро спонсорував незнайомець, та 
натиснув на педаль газу. 

*** 

Над фортом Брегансон зробив круг московітський 
вертоліт МИ-8, який полетів в сторону Марселя, щоб 
потім президент Московії, Владімір Плутін, пересів на 
літак та попрямував у свій ведмежий край. Емманюель 
Жан-Мішель-Фредерік Макронс відчував неприємне 
враження від зустрічі з Плутіним, наче доторкнувся до 
чогось гидкого, але не міг скасувати зустріч, чи, бодай, 
скоротити її, бо на політичній карті світу в останній час 
сталися неконструктивні зміни. Єдине, що радувало, це 
позиція Меркельс, бо з Плутіним або з некерованим 
Трампсом каші не звариш.  

А ще Англія задумала свою незалежну гру, то вже 
виходить, що чим більше кухарів, то гірша юшка. Єдине, 
що можна зробити, трохи стримувати їх, та цькувати 
один на одного. Як кажуть французи, краще погано 
замиритись, ніж добре судитись. Над усе заважала 
Україна зі своїми несподіваними сюрпризами, які 
ламали й без того хитку та крихку політичну константу 
Європи. Довелося від України відцуратися, бо з цим 
маніяком, Плутіним, ніякі переговори не вийдуть, хоч на 
словах говорили протилежне. Новий президент України, 
Зелененько, то джокер, та ще до того неосвічений та 
зелений. Макронсу досить було першої розмови, щоб 
відкласти цю карту і більше на неї не надіятись. 

Бриджіт теж не сподобався Плутін. Досить було 
того, що він похвалив колір її обличчя, зробивши їй 
двозначний комплімент. Вона ж не приховувала від усіх, 
що зробила собі пластичну операцію, а цей натяк змусив 
її почервоніти. Букет, який Плутін подарував Бриджіт, 
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вона, посилаючись на травму плеча, відразу віддала 
службі охорони, щоб вони перевірили його на 
«новачок», бо від цього старого пройдисвіта все можна 
чекати. На офіційній зустрічі вона сховалась за 
Макронсом, щоб навіть не бачити Владіміра.  

Макронс виглянув у вікно та побачив що Бриджіт 
йде до свого добутку, відкритого басейну, зробленого 
нею. Бриджіт таки добре попрацювала у резиденції 
французьких президентів, зробивши її куточком їхнього 
маленького раю. Макронс спустився й пішов до басейну, 
де побачив Бриджіт, яка, встромивши ноги в воду, 
бовтала ними, піднімаючи бризки. Макронс поцілував її в 
зелену щоку і спитав:  

— Ти не замерзла? 
— Твоє питання, як комплімент гидкого Плутіна, 

— сказала зелена Бриджіт, а Емманюель наполегливо 
повторив: — Ти не замерзла? 

Якась настирлива муха лізла прямо до обличчя і 
Макронс відмахнувся рукою, щоб вона відлетіла, але 
муха, та ще й зелена, все лізла та лізла в очі.  

— Не треба чинити опір неминучому, — сказала 
Бриджіт та взяла Емманюеля за руки, а підла муха 
укусила Макронса.  

Він якось різко відчув запах мімози, ніжний, 
солодкий, нудотно-фруктовий. Макронс хотів спитати 
Бриджіт, нащо вона таке робить, але світ став зелено-
синім, а душа поринула у темряву.  

*** 

Плутін тільки-но вчора прилетів із Франції й хотів 
відразу, ще зранку, зайнятися поточними справами, але 
це бажання зіпсувала клята муха. Плутін завмер в кріслі, 
аж затекла хвора спина, але мерзенне зелене створіння 
презирливо розглядало його через вісім тисяч фасеток 
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та ніяк не хотіло підлетіти ближче, щоб президент 
влучно ляснув його рукою, тим самим підкреслюючи 
образ мачо та підвищуючи своє лібідо.  

«Сучка!» — подумав Плутін про муху та взявся за 
папери, а вона, як на зло, сіла йому на вухо, від чого 
воно нестерпно засвербіло. «Сучка! Сучка! Сучка!» — 
Плутін несамовито духопелив себе по вуху, аж в ньому 
загуділо, але клята муха знову відлетіла та сіла на 
настільну лампу.  

Плутін обережно взяв товсту теку з документами й 
тихенько підняв її над головою. Витримав хвилину, а 
тоді вже з усієї сили став гамселити по лампі, від чого 
вона впала на підлогу та розсипалась на підставку й 
зігнуту трубку з розбитою електричною лампою. У двері 
забіг речник президента, Пєськов, який, побачивши 
гармидер, підняв світильник та відказав: — Я заміню, — 
чекаючи, що скаже президент. 

— Як там у «хохлов»? — спитав Плутін, щоб 
трохи себе заспокоїти, тож Пєськов, чухаючи свої руді 
вуса, відповів: — Зелененько про нас всяку гидоту каже! 

Муха, роздивляючись Плутіна, побачила, як він 
позеленів, але то у неї від вродженого дальтонізму, бо 
насправді президент почервонів, як буряк. «Як би шеф 
не відкинув копита!» — подумав Пєськов і знову кивнув 
на світильник: — Я зараз все заміню! 

Тримаючи розбиту лампу, як рятувальний круг, він 
хутко зник та закрив за собою двері. Настирлива летюча 
зелена тварюка і не думала залишати президента, а 
стала кружляти навколо голови, від чого у Плутіна 
забило памороки, аж стало млосно. Він схопив графин 
та з горла випив води, аж розплескав її на маніакальну 
чистоту поверхні стола. Щоб трохи прийти в себе Плутін 
знову голосно повторив:  

— Тварюка ти й сучка ... зелена! 
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— Сам ти тварюка! — промовила знахабніла муха 
і додала: — Сучка ... зелена!  

У Плутіна знову запаморочилась голова, бо 
зелена муха росла в розмірі та стала такою, як 
президент, тільки очі фасеткові й банькуваті та ще 
огидний зелений колір обличчя, яке стирчало з піджака, 
так схожого на його костюм. Раптом Плутін відчув, як 
падає, бо поверхня стола наближалась до очей з 
катастрофічною швидкістю, а вся кімната і зелена муха 
в костюмі стали великими.  

В кабінет увірвався Пєськов з новою лампою в 
руках, який, побачивши зелену муху в костюмі, з 
улесливою усмішкою звернувся до неї: — Володимир 
Володимирович, я приніс вам нову лампу. 

Він поставив новий світильник і раптом побачив 
Плутіна на столі. Блискавично прикривши його рукою, 
Пєськов сказав:  

— Володимир Володимирович, я вашу муху 
піймав! 

— Убий її! — сказала зелена муха в костюмі 
знайомим голосом, який був так схожий на голос 
Плутіна. Рука Пєськова придавила Плутіна і в його усіх 
фасеткових очах спалахнула зелене полум’я, а потім 
настала смертельна темрява. 

*** 

Дональд Трампс, як незадоволений кіт, мружився 
на цілу теку документів, поданих секретаріатом та 
схвалених його радниками, які потрібно продивитись та 
підписати. Розглядаючи теку, як особистого ворога, 
Трампс не втримався і швиденько відкрив свою сторінку 
в Фейсбуці. Товсті пальці спритно побігли по клавіатурі, 
переганяючи думки, й перед тим, як натиснути клавішу 
«Enter», Трампс з гордістю перечитав написане:  
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«Americans realize there is a crisis at the Southern 
Border. We are building the wall QUICKLY!1» 

«Дуже добре! Хай демократи хоч гризуть цю стіну 
між США та Мексикою, але вона вже побудована на 
вісімдесят процентів!» — задоволено подумав Дональд, 
навіть не червоніючи від брехні, бо до тих вісімдесяти 
процентів, як до Києва рачки. «Знову мені цей Київ, як 
більмо на оці!» — почувши чиюсь думку, обурився 
Трампс і таки натиснув на клавішу «Enter». Відразу 
з’явились схвальні відгуки від його шанувальників тож у 
Трампса на душі зацвіло щось величне і геніальне, як 
він сам.  

Схвильований і веселий настрій зовсім не сприяв 
для тяжкої роботи, тож Дональд підійшов до балкона і 
відкрив двері. Зелений газон з молодою травою вабив 
погляд і Трампс аж руки підняв вгору й вдихнув свіже та 
вологе повітря, яке принесло з Потомаку чи приливного 
басейну.  

Щось зелене майнуло мимо Трампса і Дональд 
подумав, що то вітер підхопив якусь травинку чи свіжий 
листок із парку, тож трохи прикрив двері балкону й 
повільно повернувся до свого робочого стола. Зелений 
листочок лежав на білій теці, злегка дратуючи Трампса. 
Дональд змахнув його рукою, але листочок не впав на 
долівку, а здійнявся в повітря і став кружляти навколо 
стола.  

«Муха! Зелена муха!» — гидливо подумав Трампс 
і відразу в уяві всі демократи в Сенаті стали зеленими. 
Це трохи потішило Трампса, з усім тим він став махати 
руками, щоб летюче зелене створіння втекло через 
відкриті балконні двері. З’ясувалося, що зелена муха 
                                                           

1 Американці усвідомлюють, що на південному 
кордоні є криза. Ми швидко будуємо стіну! 
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вперта, як і демократи, бо зовсім не бажала покинути 
кабінет і Трампсу здалося, що їх, цих мух, стало дві чи 
навіть більше. До того ж ці мухи намагалися вкусити 
Дональда і він пожалів, що його стіна на кордоні була не 
до небес, бо ці зелені створіння вочевидь з тої 
ненависної Мексики. 

В кабінет зайшов Джонс Болтон, радник 
президента США з національної безпеки, і здивовано 
дивився, як шеф махає руками. Він не розгледів мух, 
тому не міг догадатися, яка з останніх новин так 
розлютила президента. Те, що шеф так реагує на 
дурниці, написані у Твітері чи Фейсбуці, Болтон знав, 
але не поділяв таку крайню реакцію президента. 

— Джонс! Допоможи мені вигнати цих зелених 
мух, — з відчаєм прохав Трампс, і тільки тоді Болтон, 
поправивши очки та пригладивши широкі вуса, став 
вдивлятися в простір перед собою. Він витягнув з кишені 
останній номер «Washington Post», який хотів показати 
президенту, бо там була неприємна стаття про 
генерального прокурора Вільяма Барра, та став 
скручувати її в трубочку. Коли повз очі щось 
промайнуло, Болтон несамовито замахав газетою, а 
потім раптово зупинився. 

— Що, вбив? — спитав Трампс. Болтон злегка 
позеленів та відповів: — Здається, вбили мене! 

Він брякнувся на паркет, а Трампс думав про те 
чи звати лікаря чи Джонс сам очухається. «Треба його 
замінити, бо дуже старий», — подумав Трампс, хоч 
Болтон був молодший за нього на два роки. «Я сам 
звільняюсь!» — подумав Болтон, читаючи думку 
Трампса, перед тим, як його окутало зелена пелена. 

Щось укусило президента й світ позеленів.  
А потім Трампс упав поряд з Болтоном. 

*** 
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Зелененько сидів у своєму президентському 
кабінеті та захоплено писав сценарій нової смішної гри, 
для якої придумав прикольну назву «Вгадай 
прибульця». Цей сценарій писався уривками, як 
відтулина між зустрічами та нарадами, де Вова просто 
засипав від непотрібних деталей, які сипала йому на 
голову ціла зграя помічників.  

Дорвавшись до тексту сценарію, Вова мало не 
надривався від сміху, записуючи жартівливі репліки та 
сумував від того, що йому зараз нічого такого не можна, 
хіба що показати текст дома Олені, якщо вона, по тому 
часі, не буде спати. Від нетерплячки Вова піднявся з 
місця і трохи пострибав, виконуючи карколомні 
танцювальні па. Одному стрибати було нецікаво, то 
Вова нахилився до стола й сказав у мікрофон 
внутрішнього зв’язку: — Юля, до бар’єру! 

Речниця президента, Юля Мендельсон, з'явилася 
з відкритим блокнотом і ручкою в руках, передбачаючи, 
що президент наговорить якийсь текст, але Вова стояв у 
танцювальній позі, і вона, розуміючи, бо не вперше таке 
робили, стала поперед нього руками в боки. Вони 
станцювали танго без музики, аж захекались, а тоді вже 
Вова відпустив її, наказавши:  

— Не закривай двері! 
Це теж була його фішка, щоб всі бачили, що він, 

президент, відкритий для всіх. Тим більше, Вова завжди 
знав, хто до нього приперся, і міг, коли хотів, зникнути з 
кабінету через запасний вихід. Тоді Юля, заглядаючи в 
кабінет, казала відвідувачу: — Президент працює над 
важливими документами, — тож відвідувачу залишалось 
покинути кабінет «відкритого» президента. Така витівка 
дуже подобалась Вові й він витворяв її навіть з друзями, 
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а тоді, як ні в чому не бувало, зустрічав на виході в 
коридорі й весело казав:  

— Ти до мене, пішли! 
Якась зелена муха відволікла Вову від думок і він 

сердито від неї відмахнувся, тож вона полетіла в 
сторону дверей в приймальню, де сиділа Юля. Відразу 
з’явилася думка показати свою працю Юлі й ця думка 
була слушною, бо у речниці президента свіжий погляд 
та ще й до того Юля мала танцювальний талант. Вова 
вже хотів гукнути Юлю, та знов над головою закружляла 
муха. Президент відмахнувся від неї й вона, як і 
попередня муха, полетіла в приймальню. 

— Юля, ти мені потрібна! — покликав президент, 
гарячково перегортаючи сторінки, щоб відшукати 
найбільш смішні жарти, з яких Вова хотів почати читати. 

— Я готова, — сказала Юля, а Вова, не 
відриваючи погляду від записів, сказав: — Юля, оціни 
текст! Ось! 

Він вже хотів артистично читати, коли кинув 
погляд на Юлю і заціпенів. Усміхнувшись до Юлі, Вова 
тихо спитав: — Ти вже читала?  

Зелені очі на зеленому обличчі Юлі здивовано 
дивились на Вову, тож вона сказала: — Ні, не читала! 

— А до чого ж тоді цей зелений макіяж чи ти 
замерзла? — не зовсім зрозумів Вова, та ще й капосна 
зелена муха знову з’явилася над головою Вови, зовсім 
зіпсувавши йому настрій.  

— Я теж не читала? — сказала ще одна зелена 
Юля, з’являючись в кабінеті, а Вова, трохи знітившись, 
спитав, прямуючи до дверей: — Це розіграш? Мене 
знімає прихована камера? Хто це придумав – Жека? 

Він виглянув в приймальню, але там нікого не 
було. Щось укусило Вову за вухо і він відмахнувся 
рукою, а у дверях з’явилась ще одна зелена Юля, потім 
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ще одна. Та Вова цього не бачив, бо його очі втопились 
у зеленому сяйві, а він сам зеленим обличчям впав на 
підлогу. 

*** 

Ангела Доротея Меркельс, федеральний канцлер 
Німеччини, опустила голову на долоні та з сумом 
думала про те, що її дітище, Європейський Союз, 
розсипається на друзки, як красива різдвяна скляна 
іграшка. Ось кращий союзник, Англія, задумала 
безглуздий брекзит, зламуючи фундамент, закладений 
Меркельс на віки. Вона не шукала того, хто це 
спровокував, бо добре його знала. Вольдемар, колись 
кращий партнер, на старість з’їхав з глузду. Що йому не 
вистачало: рукостискання всіх європейських лідерів, 
повага в Європі та Америці. Міг би спокійно закінчити 
своє життя, відпочиваючи десь в Європі, та ні, 
захотілося слави Герострата – спалити весь світ. 
Меркельс ще думала все поправити, але коли Плутін 
нацькував на неї свого собаку, лабрадора Коні, та 
спостерігав за її реакцією, то Ангелі стало зрозуміло: він 
пацієнт психіатричної лікарні. 

Її прогноз був вірним, бо в наступні роки хвороба 
прогресувала і розмовляти з Плутіним ставало все 
складніше й складніше, а коли він розв’язав війну з 
Україною, то Меркельс зрозуміла, що скоро настане 
жахливий кінець. Тим більше, що й в Штатах відбулися 
вибори й до влади добрався Трампс, не кращий варіант, 
як партнер Німеччини. Щоб убезпечити свою країну від 
енергетичної кризи, Меркельс затіяла проєкт «Північний 
потік 2», магістральний газопровід з Московії до 
Німеччини через Балтійське море.  

Цей проєкт, звичайно ж, був політичним, але 
давав можливість забезпечити Німеччину дешевим 
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паливом та трохи стримувати агресію Плутіна в сторону 
Європи. Ангела знала, що Плутін хоче змусити Україну 
стати на коліна, тож віддала цю країну на поталу 
маніяку, бо своя сорочка ближче до тіла. Тим більше, 
коли в Україні змінилася влада і президентом став 
молодий Зелененько. Меркельс зустрілася з ним, щоб 
розібратися, як з ним себе вести. Її чекало розчарування 
та аж трусило від того невігластва, яким несло від 
молодого президента. Вона зрозуміла, що тепер Плутіна 
ніщо не спинить. 

Від важких думок стало якось млосно, тому 
Меркельс відкрила вікно, щоб схопити ковток свіжого 
повітря та трохи розважитись. Якась зелена муха стала 
кружляти над головою й Ангела вже не знала, то справді 
муха чи це у неї щось із зором. Вона відмахнулася від 
неї та настирна муха все одно її не полишила, а ще й 
укусила за руку.  

Перед очима Меркельс пішли зелені хвилі й вона 
ледве стримала себе, щоб не впасти, а потім до неї 
схилила голову величезна муха, так схожа на Плутіна, 
що Меркельс зрозуміла – це кінець. Вона не 
сумнівалась, що її отруїв Плутін, але це була остання 
думка перед зеленою смертю. Коли до неї увійшла 
секретар, то Меркельс уже мала чудовий настрій і 
грайливо сказала, поправляючи грим на зеленій щоці:  

— Я відлітаю у відрядження. 
Секретар хотіла спитати, куди купувати квитки на 

літак, та Меркельс перевалилась через вікно і випала. 
Самогубство канцлера так налякало секретарку, що 
вона заклякла на місці, а тільки потім перелякано 
підбігла до вікна і глянула вниз, але Меркельс ніде не 
валялася. Секретар не догадалася глянути вгору, бо 
тоді б побачила свою шефиню, яка відлітала кудись на 
північ. Секретар хотіла здійняти паніку, та якраз в цей 
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час її укусила велика зелена муха. З зеленим обличчям 
вона, як і Меркелс, виплигнула в вікно, та полетіла 
доганяти шефиню. 

*** 

На ранок наступного дня, після візиту у Францію 
президента Московії Владіміра Плутіна, мер комуни 
Борм-ле-Мімоза в департаменті Вар у південно-східній 
частині Франції, Франсуа Аріцці, сидів у кабінеті, коли 
йому подзвонили та сказали, що пропав форт 
Брегансон. Оскільки дзвонив поліцейський, то Франсуа 
дорікнув йому, що багато пити не слід, але поліцейський 
наполягав на тому, що він тверезий, а меру краще 
побачити це на власні очі. Аріцці сів у свій автомобіль і 
поїхав на місце злочину, все ще надіючись, що це якась 
нісенітниця, але коли під’їхав до пляжу Брегансон, то 
тільки відкрив рота: форту Брегансон таки не було. 

Через те, що чудес, крім церковних, не буває, то 
Аріцці під’їхав до самого берега, де дорога 
закінчувалася в глибокій воді. Коло цієї обірваної дороги 
вже зібралися відпочивальники, які за десять франків 
хотіли відвідати резиденцію президентів, але отримали 
облизня: форту Брегансон не стало, як і півострова з 
вузеньким перешийком на якому форт стояв. Франсуа 
Аріцці не полінувався й подзвонив у офіс президента в 
Парижі та повідомив, що президент пропав, на що йому 
відповіли: — Нікуди він не пропав! Макронс сьогодні 
дзвонив нам із Ла В’ей Луа! 

Франсуа заспокоївся, бо президент живий, а те, 
що пропав форт Брегансон, то не біда, вчені 
розберуться, що там було: чи зсув берега, чи землетрус, 
чи ще якась оказія. Цікаво тільки одне: що забув 
президент Макронс в лісах Ла В’ей Луа? 

*** 
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Поява в аеропорту «Шереметьєво» президента 
Плутіна, та ще й без ескорту, потішила пасажирів, 
особливо тому, що його вигляд був не надто здоровий: 
не кажучи вже про зелене обличчя, його рухи були такі, 
немовби він розучився ходити. Про це відразу стало 
відомо службам аеропорту, які доповіли генеральному 
директору аеропорту, Михайлу Васильченку, що 
президент в «Шереметьєво». Директору стало жарко, як 
в бані, а тіло покрив холодний піт. Васильченко звелів 
розважати президента і показати йому аеропорт, а сам 
вскочив в машину і помчався в «Шереметьєво».  

 
В цей же самий час в аеропорту «Внуково» 

з’явився ще один президент Плутін, який рухався, мов 
п’яний, чим розвеселив пасажирів, особливо 
закордонних, що так зблизька бачили напевне хворого 
президента, бо його бліде, зеленувате, загострене 
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обличчя трохи лякало, хоча деякі пасажири з 
задоволенням тиснули йому зелену руку. Начальник 
польотів, випадково дізнавшись про це, викликав по 
рації президентський борт номер один і наказав 
готуватися до польоту. Здивований перший пілот, який й 
гадки не мав, що має сьогодні летіти, пішов до літака, а 
механіки та електрики уже кружляли навкруги «Ил-96-
300», мов мухи коло меду.  

При появі Дмитра Пєськова в аеропорту 
«Домодєдово» не було ніякого ажіотажу; його, навіть, 
ніхто не пізнавав, хіба що черговий поліцейський 
звернув увагу на його нетверду ходу, але не став 
зупиняти, бо хороший костюм пасажира ціною в декілька 
тисяч доларів говорив сам за себе.  

В аеропорту «Остаф’єво» теж з’явився Дмитро 
Пєськов, який відразу попрямував до каси та взяв квиток 
на рейс авіакомпанії «Сибір», що летів до Тюмені. Дуже 
повна дівчина-касир навіть не глянула на нього, коли 
Пєськов подав їй гроші та паспорт. 

*** 

Меланія Трампс спостерігала, як з кабінету 
президента вийшло декілька зелених Джонсів Болтонів, 
тож зареклася пити заспокійливі таблетки, що їй 
рекомендували лікарі, бо таке бачити й ворогу не 
побажаєш. Вона все ж зайшла до кабінету чоловіка, а 
потім вийшла звідти, зовсім спокійна і впевнена. Шкіра її 
обличчя під промінням сонця не зігрілася, бо була 
зеленою, хоч це їй дуже личило, в чому вона 
впевнилась, ставши перед дзеркалом на стіні 
центрального холу.  

Інші Меланії Трампс, виходячи з кабінету свого 
чоловіка, теж дивились у дзеркало та посміхались 
своєму зеленому віддзеркаленню. Всі вони покинули 
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Білий дім і сіли у звичайні таксі. Одна попрямувала в 
Арлінгтон, назвавши аеропорт імені Рональда Рейгана, 
друга поїхала в аеропорт імені Далласа, а третя 
попрямувала в аеропорт Балтімора. Куди попрямували 
Джонси Болтони, Меланії Трампс не бачили, хоча знали. 

Ще одна Меланія Трампс разом з чоловіком, 
Дональдсом Трампсом, сіли в президентський 
автомобіль та теж поїхали в аеропорт імені Рональда 
Рейгана, де піднялися на президентський літак Boeing 
C-32, який вилетів в Гренландію. Політ був досить 
довгий, більше, ніж одинадцяти годин, то коли літак сів в 
аеропорту Туле, авіабази 821 Повітряної групи в 
Гренландії, то подружжя Трампс з полегшенням 
зітхнули. 

Їх зустрічав чорноволосий полковник Джон Тієн, 
командир 721-ї оперативної групи, який, після короткого 
привітання, провів Дональдса Трампса та його дружину 
у вертоліт AH-64 Apache, який відразу злетів у повітря. 

Командир екіпажу не був здивований, коли Трапс 
передав штурману карту Гренландії, на якій ручкою 
хтось намалював великий еліпс, та пояснив у мікрофон, 
що потрібно здійснити такий політ якомога нижче до 
землі. Штурман швидко проклав маршрут і вертоліт став 
нарізати кілометри. Весь час, поки летіли, пані Меланія 
снувала руками й штурман, дивлячись на її бліде зелене 
обличчя, думав про те, що вона трохи хвора. 
Придивившись до Трампса, штурман помітив, що він теж 
трішки зелений, та списав це на мороз. 

Політ тривав досить довго, бо вже змінили другий 
бак з паливом, а еліпс ще не замкнувся. Вже наступив 
вечір, коли вони закінчили політ і Трампс наказав 
приземлитися. Це було досить ризиковано, бо вертоліт 
міг провалитися в сніг, але пілот знайшов якусь 
площадку на висоті та посадив машину. 
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Трампс, разом з Меланією, виліз з кабіни та дав 
команду пілоту злітати. Той не зрозумів, але Трампс 
настояв, щоб їх залишили самих. Пілот засік 
координати, по-військовому козирнув та взяв курс на 
базу, де доповів, що Трампс разом з дружиною 
залишився в сніговій пустелі. Полковник Тієну відправив 
туди другий вертоліт, але коли той прилетів на 
відзначене місце, то побачив велику чорну яму, яка 
тягнулася до горизонту. Президента та його дружини 
ніде не було. 

*** 

Зелененько покинув свій скляний офіс в колишнім 
Конгресно-виставковим центром «Парковий», звідки 
раніше злітав вертоліт ростовського неборака, і сів в 
президентський автомобіль, вигнавши водія зі свого 
місця. Вислизнувши на Паркову дорогу він нічого не 
пояснив водію, який у розпачі біг за ним, а потім довго 
стояв коло воріт та тільки розводив руками. Автомобіль 
вискочив на Набережне шосе, щоб біля статуї 
Української Неньки завернути на бульвар Дружби 
Народів, а вже далі мчатися в сторону Деміївської 
площі.  

Речниця президента Юля мовчки сиділа поряд, ні 
словом не нагадуючи про свою присутність. Авто 
мчалось на повній швидкості, аж вітер свистів з 
відкритих вікон, і тільки майстерність водія не дозволяла 
грізному залізному коню розтрощити декілька 
автомобілів, коли він їх обминав, та не збити як мінімум 
десяток пішоходів, які, мов навмисне, перлися під 
колеса. Речник президента у цих ситуаціях навіть не 
зойкнула, а тільки міцніше впиралась зеленими ногами в 
долівку автомобіля. Коли вони проминули Теремки, то 



Реплікація перша. Богдан 
 

24 

Вова натиснув на педаль газу до упору, тож автомобіль 
полетів, як ракета.  

Біля Гребінки якийсь дурисвіт в поліцейській 
формі підняв свою смугасту палицю та хотів зупинити 
автомобіль, але вчасно побачив номерний знак «АА 
0001 АА», то тільки перелякано козирнув, виставивши 
вперед своє черево. Коли автомобіль промчався, мов 
вітер, то поліцейський включив рацію та передав звістку 
своєму керівництву, яке відразу розпочало бурхливу 
діяльність по-новому та розігнало на узбіччя всі 
автомобілі по дорозі, а в містах закупорили їх у бічних 
вулицях, щоб не попадали на очі, тож президент мчався 
по вільній дорозі аж до самої Одеси.  

На Молдаванці з хлібом і сіллю президента 
чекало представництво від єврейської синагоги, та Вова 
навіть не зупинися, а їхав по Арнаутській до вулиці 
Леонтовича, де звернув на Лермонтовський провулок, 
який проїхав до кінця. Залишивши автомобіль в тупику, 
Вова і Юля пішли пішки, минаючи ресторан «Villa 
Otrada», а вже тоді добрались до берега Чорного моря. 
Не роздягаючись, Вова пішов у воду, минаючи 
знаменитий «Жовтий камінь», а за ним дріботіла в 
вузенькій спідниці Юля. 

— Знімають! Кіно знімають! — закричали якісь 
екзальтовані леді під парасольками, що відпочивали на 
березі, бо ще була весна, тож холодно для купання. 
Вони впізнали президента, і моторошно шукали камеру, 
яку ніде не знайшли. Відразу з’явилася юрба, яка 
спостерігала за купанням президента, а деякі, самі 
екзальтовані та хоробрі, пішли в холодну воду прямо в 
одязі. Хтось додумався роздобути українського прапора 
і почалапав по мілині, не знімаючи лакові штиблети, але 
гордо зіп’явши голову. 
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— Куди вони? — запитала якась тітка, то якийсь 
дядько, підкрутивши вуса, пояснив: — Крим брати! 

— Крим брати! Крим брати! — рознеслося по 
берегу і в воді опинилося ще більше людей, які 
потягнулися за жовто-блакитним прапором. Звідкілясь 
взялися човни, які стали супроводжувати героїчне 
дійство, тримаючись ззаду, щоб президент був 
попереду. 

— А я! — крикнула якась бабуся, і, кинувши внука, 
поперлась в воду, підхопивши руками широку спідницю. 
Коло води звідкілясь з’явився якийсь підозрілий піп, та 
став святити охочих морською водою, закликаючи на 
хрестовий похід, щоб зіпхнути бусурманів Кремля, які 
засіли на святому українському Кримі. Ті, що були 
попереду, раптом закричали та стали пірнати в воду, як 
качки, а по берегу пронеслося:— Утоп! 

— Як утоп? Президент? — бідкалася тітка, мало 
не сама стрибаючи в воду. 

— А таки-так! Втопився, та й годі, — пояснив їй 
вусатий дядько, — від такої роботи хто не втопиться, — 
махнув він рукою та пішов пити пиво в сусідню 
забігайлівку. Ті, хто був у воді, якось швидко вилізли на 
мокрий пісок і стали труситися, як цуцики на морозі, а 
бабуся, віджимаючи мокру спідницю, згадала про внука 
та репетувала на весь пляж:— Якщо ти втопився, то я 
відшмагаю тебе батьковим паском! 

Невдовзі внук знайшовся, а президент та його 
речниця, хоч бий їх паском по сраці, хоч цілуй їх у неї, а 
таки пропали. Піднявся вітер, який погнав хвилі на 
берег, та стало зовсім мерзлякувато. Пройда піп, 
зібравши гривні на церкву, не відкладаючи справи, 
відспівав покійників та побажав їм приємної дороги в 
Рай. Ця звістка швидко долетіла до Києва і диктор 
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каналу «Ґ+Ґ» зі сльозами на очах прочитала останню 
новину:  

— Сьогодні, в Одесі, від нещасного випадку 
втопився та помер президент Зелененько Володимир 
Потапович. 

Витираючи соплі, ведуча, пані Наталя, хотіла 
перейти до новин про погоду, як за її плечем з’явився 
живий, але трошки зелений президент Зелененько, який 
прямо в скельце камери сказав: — Не діждетесь!  

Ведуча, від страху, що таке наговорила, 
знепритомніла та гепнулась на підлогу. Президент 
переступив її, посміхаючись в камеру, та весело покинув 
студію. 
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Реплікація друга. Зелена муха 

Президент Макронс дійсно був у Ла В’ей Луа, з 
якого пішов пішки, що не дивно, він дійсно був 
демократом. Замерзла зелена Бриджіт теж йшла поруч 
з ним, поки вони не дійшли до лісу. Сторонній 
спостерігач міг подумати, що президент Макронс прямує 
до величної колона номер три на межі лісу Шо, але це 
не так: відразу в лісі зелена Бриджіт, наче відьма, 
полетіла в праву сторону, а зелений Макронс – 
відьмаком вліво. Десь коло муніципалітету Еклан Ненон 
вони зустрілися, після чого в небі з’явилося велике 
сріблясте коло, яке всмоктало величезну ділянку лісу, 
утворивши на цьому місці глибоку яму. Макронс та 
Бриджіт теж пропали.  

Якийсь кореспондент повідомив, що президент 
Франції був у Бреньї, після чого там зник півострів на 
озері Сен-Мішель, але видно, що це вигадки, бо озеро 
розширяли тому, що його використовувала місцева 
атомна станція. Подейкували, що президентське 
подружжя бачили коло озера Вітмале, на межі кордону з 
Іспанією. Після цих відвідин озера Вітмале стало 
величезним, аж до гори Мон Вальє, якої не стало, а 
залишився тільки хрест, який на ній стояв. Іспанський 
уряд відправив ноту французькому президенту, що 
недопустимо знищувати гори, як забажається, але вона 
залишилась без відповіді, бо Макронса не було на місці. 

Тому, що у кореспондентів язик без кісток, то 
брехали, що його бачили десь під Женевою, де він 
поцупив ланцюг гір Верхня Юра, шматок національно-
природного заповідника. Приходили повідомлення із 
Нанту, Булоні, Бельфора, В’єзона та Авалона про те, що 
там щось зникло, але причому тут президент Макронс та 
його люба Бриджіт, ніхто сказати не міг. 
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*** 

Білі ведмеді, які ще залишилися на острові, 
здивовано дивилися вгору, бо там гуділа якась велика 
птиця, що не обіцяла поживи, а злегка лякала. Тож вони 
не спішили туди, де ця птиця сіла і не чули, як пілот Мі-8 
спитав у двох пасажирів: — Коли вас забрати? 

— Ми доберемось самі, — сказав зелений від 
холоду президент Плутін і пілот перевів погляд на 
Пєськова, надіючись на те, що той скаже щось 
конкретне, але речник президента навіть не подивився в 
його сторону. Мі-8 зробив почесне коло над місцем 
посадки й майнув на південь, ближче до сонця і теплих 
країв. Пілот так і не зрозумів, що потрібно президенту і 
його речнику на острові Північному в Карському морі, 
але й не повірив у версії свого штурмана, який таємничо 
повідомив: — Вони ховають тут золото.  

Ведмеді, побачивши, що птиця відлетіла, 
залишивши їм сніданок, з задоволенням потопали до їжі, 
яка і не думала тікати. 

— Вони нам заважатимуть? — спитав Пєськов, а 
президент досить миролюбно поглянув на ведмедів та 
відповів: — Ні, ми їх заберемо з собою. 

— Вони ж здохнуть при трансформації, — пожалів 
Пєськов, та Плутін переконав: — Посплять і посмокчуть 
лапу! 

Ведмеді не думали спати, а навпаки, поспішили, 
бо ця їда може бути така непередбачувана, тож краще її 
завалити, а вже потім спокійно смакувати. Тим часом 
Пєськов поплив в повітрі прямо над поверхнею острова, 
снуючи руками, начебто щось викидав і скоро пропав 
вдалині. Приголомшені ведмеді, побачивши, що одна 
здобич втекла, тож її не догнати, кинулись наввипередки 
до Плутіна, давлячись слиною. Плутін чекав, зробивши 
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на зеленому обличчі якусь штучну посмішку, що навіть 
ведмеді запідозрили неладне й трохи вгамували свій 
апетит та притишили біг.  

Плутін чекав, а один з обурених ведмедів 
піднявся на задні ноги та пішов на президента, 
збираючись упасти на нього з висоти свого росту та й 
розчавити, як якусь комаху. Як тільки він кинувся на 
Плутіна, щось трапилось і ведмідь кудись пропав, наче 
провалився під сніг, а його напарник, не будь дурним, 
кинувся навтьоки, аж сніг летів в повітря від його задніх 
ніг. 

В цей час до Плутіна повернувся Пєськов, який і 
далі снував руками, мовби щось садив чи збирав. Земля 
здригнулася, наче десь трусонув землетрус і ведмідь, 
який повернув свою морду назад, побачив, як в небо 
здіймається величезний, до горизонту, шматок острова. 
Трохи піднявшись, він закрив все небо попереду, а 
потім, як примара, розчинився в повітрі.  

Двоногі істоти кудись зникли, а ведмідь почув 
якийсь хлюпіт і шелест, а потім побачив сіру стіну, яка 
бігла від горизонту в його сторону, з кожною миттю 
підіймаючись в небо, поки не обвалилась на ту частину 
острова, що залишилася. Стіна води змила з острова 
все разом зі снігом і камінням, а потім бурхливими 
потоками потекла у море. 

*** 

«Cessna 206» летіла над засніженим і замерзлим 
річищем річки Кокоюк, яка мов злякалася залізної птиці в 
небі й стала гадючитись, звиваючись, наче переляканий 
вуж, а свій початок сховала десь на півночі. Маленький 
літак не зважав на страхи ріки, бо не збирався ловити її 
між сніговими пагорбами, а звернув з засніженого 
річища й відразу попрямував до довгої смуги аеропорту. 
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Зліва, під крилом літака, промайнули припорошені 
снігом дахи будинків і пілот побачив, як місцеві жителі 
виходять з домівок і піднімають голови, щоб дізнатися, 
хто це до них летить в гості.  

Ще до жителів літак відчули собаки, які здійняли 
такий гавкіт, що й мертвий почує. І місто й аеропорт 
були крихітними, але, як для Аляски, то дуже 
важливими: адже тут проживали аж три сотні ескімосів-
атабасків, які теж бажали мати рівні можливості з 
жителями великих міст. Мер міста Сі Джойв Сем сів на 
свій снігохід і під’їхав до злітної смуги, щоб самому 
привітати прибулих.  

Двостулкові двері відкрилися і звідти, одягнені 
зовсім по-літньому, вийшли дві людини: чоловік і жінка. 
Сивий вусатий чоловік був не надто чемний, бо навіть 
не подав дамі руки. Дама відразу попрямувала до мера, 
який побачив її тоненьку сукню, а ще зелене від морозу 
обличчя, тому зняв з себе теплий кожух і пішов їй 
назустріч. 

— Жителі Гуслії раді вас бачити в гостях, — 
промовив мер, подаючи дамі свого кожуха, і тільки тоді 
впізнав її, підковзнувся й упав, а дама примостилася на 
нього. 

— Раді вас бачити, — повторив мер, щиро 
посміхаючись, а дама, Меланія Трампс, осідлавши мера 
зверху, спитала: — Нам потрібно, щоб хтось на таких 
моторних санях, — вона показала на снігохід Джойва, — 
покатав по цьому маршруту. 

Меланія злізла з мера та витягла з кишені сукні 
карту, на якій був намальований великий еліпс, права 
частина якого починалася коло міста Гуслія. 
Подивившись на карту, мер Джойв трохи спохмурнів, бо 
на такий шлях не досить бензину всього містечка на 
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автозаправці, а щоб зробити такий еліпс, то треба часу 
не менше неділі. Меланія, немовби читаючи думки мера, 
пояснила: — Бензину у нас досить. 

Мер повеселішав, але знову зробив заклопотане 
обличчя, шукаючи поглядом багаж, якого зовсім не було 
ні в Меланії, ні в Джонса Болтона, який її 
супроводжував. Мер глянув на літак, надіючись, що 
бензин в ньому, але пілот, викинувши почту прямо на 
сніг, якось дуже швидко злетів і скоро зник в сірому небі. 

— Поїхали! — сказав Джонс Болтон, поклавши 
руку на плече Джойва і той не міг відмовити гостю, 
надіючись на те, що бензин поскидали на трасі з літака. 
Забувши про те, що збирався віддати кожуха Меланії, 
мер накинув його на плечі та з’їхав з крутого берега ріки 
Кокоюк, щоб долати першу чверть дороги по 
замерзлому річищу, яке стало подібним добрій дорозі 
між берегами. Вони їхали цілий день, аж до самого 
вечора, а коли Джонс зупинився, щоб перепочити, та 
заглянув у бак, то відразу закляк, немов проковтнув 
весло: бак був повний, наче й не було цілого дня 
подорожі. 

— Подрімай, поїду я, — сказав Болтон і сів за 
руль, а зовсім заціпенілий мер, обхопив його пояс та й 
справді заснув. Тим часом Меланію підхопили жінки, та 
стали робити з нею селфі, а вже потім повели у 
дерев’яну хату, де співали на мові коюконів. Що дивно, 
вони співали ці пісні аж п’ять днів і ночей, поки Болтон та 
мер, геть знесилений, повернулися в Гуслію. Після цього 
всі жителі Гуслії заснули, як мертві, стомлені 
п’ятиденним безсонням, а Меланія і Болтон пішли на 
крутий берег річки Кокоюк. 

Зненацька земля здригнулася і вода в річці немов 
скресла, бо лід по всій довжині ріки став тріскатись. 
Собаки в Гуслії несамовито загавкали, а земля за рікою 
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раптово пішла вгору, неначе якийсь кран надумав 
перемістити її на небо. Грубі шматки землі відривалися 
знизу і летіли в глибоке провалля, яке з’явилося на місці 
заріччя. Коли вирвана земля піднялася в небо, то наче 
туман, розтала разом з Меланією та Болтоном.  

Від затоки Нортон Бей широкою і бурхливою 
стіною пішов водяний тихоокеанський вал, який через 
годину добрався до Гуслії та стрибнув на високий берег, 
підхопивши свіжозрубані стовбури сосни, які, мов 
соломинки, понесло по засніжених вулицях міста. 
Коюкони цього не бачили, бо всі, геть до одного, спали. 

*** 

Якась закохана пара гуляла берегом Вузької 
бухти біля парку, там, де стоїть обідраний й 
неоковирний бетонний пам’ятник іхтіандру с дельфіном, 
та побачила, як з води з’явилися дві людські постаті. 

 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

33 

— Дивись! Іхтіандр! — налаштовуючись на 
романтичний лад, вигукнула дівчина, та хлопець 
виявився скептиком і прагматиком, бо зруйнував її мрію: 
— Це не іхтіандри, а потопельники, подивись на їхні 
обличчя – вони зелені. 

На пляжі, окрім закоханих, нікого не було, бо вода 
ще холодна, тож потопельники, ніким не пізнані, 
попрямували вздовж парку і моря в напрямку вулиці 
якогось там Агафонова, де знаходилась автостанція 
села Чорноморське. 

Зелененько посидів на лавочці коло перону, а 
його речниця, Юля, підтягнувши мокру сукню, 
попрямувала до каси, де взяла два квитки до 
Сімферополя. Вони трохи почекали, поки підійшов вже 
наполовину заповнений автобус і сіли позаду. Ніхто на 
них не звертав уваги, бо всі відразу задрімали, тільки 
через деякий час хтось торкнувся мокрого плеча 
Зелененько і прошепотів на вухо: — Я вас впізнав! 

— А я вас ні, — сказав Зелененько, обертаючись 
назад, і побачив якогось старого татарина, який гаряче 
зашептав у вухо: — Ви приїхали звільнити нас від 
Московії? 

Зелененько трохи промовчав, а потім чесно 
відповів: — В даний час я хочу забрати частину Криму! 

— Разом з татарами? — з надією спитав сивий 
чоловік, але Зелененько його засмутив: — На жаль, з 
татарами не вийде. 

— Я їздив голосувати за вас, — нагадав 
пенсіонер, все ще надіючись на неможливе, на що 
Зелененько відповів: — Це ви зробили правильно. 

Чоловік ззаду замовк і не нагадував про себе до 
Євпаторії, а коли автобус зупинився на автостанції, та 
більшість пасажирів вийшла покурити, то знову тихо 
зашепотів: — Все ж я вам допоможу. Куди ви їдете? 
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— В Бахчисарай, а далі в гори, — чесно відповів 
Зелененько. 

— Я дам вам в провідники свого зятя, він вас 
проведе до місця експропріації украденого у нас, — 
пояснив дід і після цього аж до Сімферополя сидів 
мовчки. В Сімферополі на автостанції його дійсно чекав 
молодий чоловік, з яким дід про щось побалакав, а той 
сердито хмурив брови, після чого підійшов до 
Зелененько, видно впізнав його, та спитав:  

— Ви готуєте диверсію в Криму? 
— Можна сказати, що так, — відповів Зелененько, 

а молодий чоловік здивовано спитав: — Хіба, крім вас, 
нема спецслужб, які можуть це вчинити? 

— Доводиться робити все самому, — пояснив 
Зелененько, а молодий чоловік зітхнув: — Мій тесть 
доведе мене до цугундера! — на здивований погляд 
Зелененько, молодий чоловік пояснив: — В окупованому 
Криму і за меншу провину легко загриміти в ФСБ 
Московії, — після чого подав руку і відрекомендувався: 
— Мене звати Азамат. 

Коло автовокзалу їх чекав відкритий джип в який 
всі сіли, разом з тестем Азамата, та поїхали в сторону 
Бахчисарая. По приїзду туди тестя віддали онукам, а 
Азамат нахилився до Зелененько та запитав: — Куди 
їдемо? 

— Для початку в Ходжі Сала, а потім по широкому 
колу навкруги фортеці Мангуп-Кале, — сказала речниця 
президента Юля, яка витягла із-за блузки скручену 
мокру карту та показала її Азамату, який не зовсім 
зрозумів, що треба диверсантам на чолі з президентом 
України, але сів за кермо джипу і завів мотор. Поки 
добралися до Ходжі Сала, поки зробили коло навкруги 
фортеці, то вже настав вечір. Зупинившись трохи далі 
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від села, Зелененько вийшов з джипу, а потім вони, 
разом з Юлею, заклякли, мов стовпи. Раптом затремтіла 
земля під ногами й Азамат подумав, що то землетрус, 
але коли перед очима в небо здійнялося величезне 
плато, то в нього очі полізли на лоб.  

— То ми, що, крадемо гори? — від чогось зрадів 
Азамат, навіть не спитавши, яким чином це робить 
президент, і Зелененько, в знак згоди, кивнув головою. 
Гори, піднявшись в небо, якусь мить висіли, а потім 
розтали, немов туман. Замість гір на землі зяяло 
величезне провалля, таке, що страшно глянути вниз.  

— Хай здохнуть москалі! Зробимо ще один круг, 
— загорівся очима Азамат і пояснив: — По маршруту 
Голубинка, Мале Садове, Танкове, Білокам’яне, 
Баштанівка, Верхоріччя, Синапне, Високе і знову 
Голубинка. 

— Як скажеш, — задоволено сказав Зелененько й 
вони покинули провалля біля Ходжі Сала та поїхали 
через Новоулянівку в сторону Голубинки.  

Вже вночі, при світлі повного місяця, наступний 
шматок Криму полетів у небо, а Азамату захотілося ще, 
тож вони об’їхали аж до Скалистого, Сімферополя і 
Перевального та вздовж берега Чорного моря. Під обід 
наступного дня величезний шматок гір аж до моря 
піднявся в небо, перелякавши жителів Сімферополя. 
Військові літаки Московії знялися в повітря атакувати 
шматок Криму, що збирався кудись втекти, але той 
розтанув в повітрі. 

— Вас куди підвести? — спитав Азамат і 
Зелененько відповів: — Ні, ми доберемось самі. 

Коли Азамат повернувся додому та розказав про 
свою нічну роботу, його тесть стурбовано спитав:  

— А Зелененько віддасть нам землю, коли ми 
повернемося в Україну? — на що не отримав відповіді, 
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бо Азамат, на мить схилившись до дивану, відразу 
заснув.  

*** 

Меркельс летіла над водами Балтійського моря, 
залишаючи за собою невидимий слід, який занурювався 
глибоко в воду, та йшов паралельно з ниткою 
газопроводу «Північний потік». Десь коло Гдині у Польщі 
її засікли радарами, тож із Мальборка відправили на 
перехоплення німецький літак «Eurofighter». Пілот 
німецького літака був здивований, коли побачив у 
польоті Меркельс і віддав їй честь. Вона усміхнулась 
йому і козирнула, тому літак полетів назад на аеродром.  

Коли пілот розповів про Меркельс, то його 
відправили в госпіталь, а летючу аномалію назвали 
НЛО. Меркельс долетіла до Естоніі, та познайомилась з 
англійським пілотом, який вилетів з аеродрому Емарі. 
Англієць теж був чемним і козирнув Меркельс, а ввечері 
того ж дня командувачу військами НАТО доповіли, що 
московіти отруїли пілотів невідомим галюциногеном.  

Тим часом Меркельс минула Нарву, а далі 
залітати не стала: розвернувшись, пішла паралельним 
курсом тому, яким летіла. Їй на допомогу прилетіла 
секретарка, але Меркельс справилась сама. Вони разом 
попрямували до Грайфсвальда, де і замкнули коло. «От 
буде сюрприз для Плутіна, коли він узнає, що «Північний 
потік» зник!» — на одну мить з задоволенням подумала 
зелена Меркельс. Зависаючи на місці, вона махнула 
рукою і в повітрі виникло коло, спочатку маленьке, а 
потім стало рости. Море внизу якось дивно пішло 
хвилями, а потім піднялося і потягнулося довгою кишкою 
до блискучого срібного кільця. За одну мить у морі 
утворилася довга яма, яка тягнулася вздовж моря, а 
кільце блиснуло і пропало разом з Меркельс та 
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секретаркою. В пусте провалля ринула вода, яка 
відійшла від берега далеко в море, а через деякий час 
повернулася височенною хвилею, яка в одну мить 
затопила місто. 

*** 

Штучні супутники, передаючи зображення Землі 
з космосу, поставили вчених в глухий кут: поверхня 
планети перетворилася на дірявий сир, бо кругом 
рясніли величезні новостворені озера, які виникли 
несподівано на протязі короткого часу. Чого коштувало 
знання того, що на місці Єллоустонського плато 
вигулькнула величезна діра, яка заповнювалася водою. 
Хоч тішило те, що вже не буде ніякого виверження 
вулкану, бо там навіть гейзери припинили працювати.  

Замість гір в східній і західній частині Сибіру 
з’явилася велика кількість бездонних озер. Потерпала 
від озер полярна частина Америки, Аляска, в Канаді 
з’явилося багато озер, які злились в суцільний ланцюг, 
так що можна перетнути по воді весь північний 
американський континент. Тундра Московії 
перетворилася в суцільне північне море, яке злилося з 
Північним океаном. Головне те, що ці озера виникали в 
безлюдних місцях.  

На заяви американських вчених президент США, 
зеленіючи від люті, заявив, що вони використовують 
гроші виборців не на корисні дослідження, а на фантазії, 
тому скоротив бюджет на науку в десяток разів. Щоб 
зовсім знищити опонентів-демократів, він згадав їх 
вигадки про те, що Трампса бачили з двома Меланіями 
Трампс. Якісь зелені французи, напевно, родом з 
Африки, провели дослідження і довели, що розгалужена 
сітка карстових пустот під Францією є причиною того, що 
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в деякі місцевості просіли, то ж не треба здіймати паніку, 
а краще виділити кошти на подальші дослідження. 

В Московії президент Плутін діяв іншим способом 
– він засекретив все, що стосувалося космосу і садив у 
в’язницю тих вчених, які інакше, чим офіційні джерела, 
пояснювали таку кількість озер та дірок в землі. 
Офіційна наука доводила, що на планеті потепління й 
танула вічна мерзлота, від чого з’являлись озера. В 
окупованому Криму, де коло Бахчисараю з’явилося 
величезне солоне озеро, спочатку пояснили диверсією 
українських ДРГ 2 , а потім зовсім заборонили про це 
говорити, тож ніхто не мав права навіть пискнути. А про 
те, що вкрали «Північний потік 2» ніхто навіть не 
згадував. 

Що ж стосується Україні, то президент Зелененько 
пояснював втрату Карпатських гір тим, що варвари 
зрубали ліс, а Карпати змило повінню. Він обіцяв всіх 
тих, хто рубає ліс, саджати в в’язницю. Правда, місцеві 
гуцули розказували кореспондентам, що гори зникли 
після того, як до них завітав президент з жінкою. Коли їм 
показали фото дружини президента, то вони її не 
впізнали, тож кореспонденти вирішили, що гарант 
приїздив розважатися з чужою жінкою.  

Всілякі чутки, що президент особисто брав участь 
у знищенні гір Криму, він пояснював, як наклеп порохо-
москальських сил. Говорили, що й Донбас перетворився 
на суцільні озера, то це й не дивно, бо шахти не 
працюють, а ґрунтові води зовсім близько до поверхні 
землі. Трохи згодом з’ясувалося, що майже у всіх 
областях України з’явилися великі провалля, а 
губернатори, призначені президентом Зелененько, 
казали, що й гадки не мають, звідки це взялося. 
                                                           

2  ДРГ — диверсійна розвідувальна група 
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У Швейцарії ніщо не пропало, бо все закладено в 
банк. Хтось казав, що пропало всього декілька гір, та й 
це приймали за байки, якими преса розважала своїх 
читачів. Що робилося в Африці, Південній Америці чи 
Австралії – нікого не цікавило. А про Арктику та 
Антарктиду і казати нічого.  

Коли президент Трампс вийшов до 
кореспондентів на галявину перед Білим домом, його 
відразу запитали, чому він такий зелений. Замість того, 
щоб щось збрехати та сказати, що змерз, Трампс став 
ганити демократів і швидко закінчив прес-конференцію, 
бо в нього стали кидати зелені баклажани.  

Якісь любителі астрономії зробили знімки через 
телескоп, що доказали – Місяць дірявий наскрізь, бо 
через нього видно зірки. Ілон Маск підхопив цю ідею й 
наполягав на тому, що треба відправити на Місяць 
декілька ракет Falcon 69 з бійцями спеціальних військ, 
щоб захистити від крадіїв супутник Землі. 

Він звернувся до президента Трампса, щоб той 
виділив кошти на державну програму, але відповіді не 
отримав: акаунт президента у Твітері та в Фейсбуці 
мовчав і навіть не лаяв демократів. Дехто подейкував, 
що бачив президента разом з жінкою тоді, як вони 
сідали в приватний літак і кудись полетіли, чим поставив 
сенат в незручне становище. 

Та все ж, через деякий час, коли раптово стали 
пропадати президенти й керівники уряду та люди з їх 
найближчого оточення в Канаді, Німеччині, Швейцарії, 
Австралії та Бразилії, то у світі здійнявся галас і всі 
захотіли побачити своїх президентів на власні очі.  

У соціальних мережах Франції відновився рух 
жилетів, але вже не жовтих, а зелених. Цей рух 
висловлював думку про рівність французів і якщо красти 
можна президенту, то чом би не вкрасти простому 
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французу. То ж зелені пройшлися по всій Франції та 
крали все, що можна, а вже тоді інші зелені крали у тих, 
що крали раніше. Зелений рух сподобався всюди й у 
всіх країнах стали красти по-чорному, білому та 
зеленому.  

В Україні, наприклад, це зелене братерство 
поширювалось під лозунгом: «Укради та дай вкрасти 
другому зеленому!» Це призвело до того, що в країні 
марно шукати другі кольори, крім зеленого, а ті, кому 
вже нема чого красти, говорили на рідній московській 
говірці: «Всьо уже украдєно до нас!» 

Президента Макронса шукали всюди, навіть Лувр 
перебрали геть до всіх запасних приміщень, але ніде не 
знайшли. Виявилось, що багато картин пропало, то 
списали їх на президента, а самі французи сьорбали 
дома кальвадос, та розглядали пишні форми жінок на 
картинах Жана Огюста, чи Батиста, чи того автора, що 
вкрали. Якась тендітна француженка, дуже схожа на 
мадам Бриджіт Макронс, потрапила в руки зелених 
жилетів, які захотіли не менше, як відрубати їй голову 
гільйотиною, але через те, що гільйотину в музеї вже 
вкрали, то обмежились тим, що вилляли їй на голову 
відро зеленої фарби, та відпустили бідолашну. 

В Німеччині не займалися дурницями, тому 
Ангелу Меркельс навіть не збирались шукати, а німці 
спокійно пила пиво. В збуреній Москві теж захотіли 
побачити президента, тому на мавзолей вийшов Плутін, 
щоб заспокоїти народ на Червоній площі й хотів, як 
звичайно, травити якісь байки, та його відразу зупинили 
розлючені крики. 

— Царя підмінили! — несамовито закричав якийсь 
чолов’яга, а люди придивилися й побачили, що Плутін 
зелений.  
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— Та я замерз! — крикнув Плутін, але всі 
кинулися до Мавзолею, щоб познайомитись ближче. 
Плутін цурався фамільярності, тому хутко зник у 
переході та сховався в Кремлі. Поліцейських, що 
заважали зламати Спаські ворота, побили до крові, а 
коли вдерлися в Кремль, то шукали Плутіна до пізньої 
ночі, ховаючи за пазуху позолочений й не дуже 
антикваріат, та всі інші речі, які лежали не там, де треба.  

Президента так і не знайшли, тому всі 
незадоволено розійшлись по домівках. Комусь 
випадково попався зелений Пєськов, який, від страху, 
назвався мальованим геєм, то ніхто не став бруднити 
свої руки, а надавали йому підсрачників від душі, після 
чого він також кудись втік та й зник з країни. 

У Києві на Майдані теж зібралася величезна юрба 
народу, яка кричала «Ганьба!», а ще те, що Зелененько, 
це перефарбований Коломойченко. Ті, хто були за 
Зелененько, обзивали своїх опонентів нещасними 
порохоботами, а коли побачили, що на Майдан на 
велосипеді їде їх любий президент, то зустріли його 
оваціями. Зелененько зліз з велосипеда і весело сказав: 
— Як бачите, я зовсім не зелений. 

Очевидно, що момент був напружений, бо з його 
лоба потекла краплина поту, яка змила грим і зробила 
свій шлях зеленим, але цього виявилось досить – юрба 
навкруги загуділа і кинулася на Зелененько. Коли люди 
розчаровано розступилися, то побачили на бруківці 
погнутий велосипед та зелений кашкет президента, а 
Зелененько ніде не знайшли, тільки зелені мухи 
кружляли в повітрі над натовпом. Дехто з очевидців 
казав, що бачив, як Зелененько, з підводами добра, 
поїхав у Ростов на Дону, а інші примітили його коло 
Мінська, де він вибирав, куди повертати воза: в Москву 
чи до Європи. Випадково виявилось, що всі губернатори 
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теж зелені, тож по всій Україні стали полювати за 
намісниками президента, але вони всі кудись зникли. 
Хтось говорив, що подалися до Ізраїлю, а хтось, що в 
Америку, та це брехня, бо там було досить своїх 
зелених. 
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Реплікація третя. Даша  

— Ма! Я вже не морвяко3, а морве4, тому можу 
робити все, що захочу! Я бажаю допомогти Землі, коли 
вона в біді, адже там у мене ще одна бабуся й дідусь! — 
насупивши брови, сказала Даша і сердито додала: — Ви 
навіть тоді, коли я була морвяко, не давали мені спокою. 
Тепер я вільна і відповідаю за себе сама. 

— Яка ти морве, у тебе навіть кров руда, як у 
твого батька, тому тебе правила морве не стосуються, 
— заперечила Фате, мати Даші. 

— У мене кров червона, а не руда, — кепкуючи з 
Фате сказав Вася і вже зовсім сміючись, доповнив: — 
Може в неї кров від рудого Туманного Кота, адже він її 
хрещений батько і міг намалювати Даші будь-яку кров. 

Згадка про Туманного Кота зовсім не сподобалась 
Фате, бо вона, навіть по шістнадцяти роках знайомства з 
ним, остерігалась і боялась кота, називаючи його поза 
очі не інакше, як «кіком»5.  

— Ти забув, що він виробляв з нами? — спитала 
Фате, насідаючи на Васю: — Ти мало не загинув! 

— Я загинув від твоєї руки, а кіт, між іншим, таки 
доніс мене додому, — нагадав Вася, якому зовсім не 
подобалось, що дочку, наче в тюрмі, змушують 
залишатися коло мами і тата, коли їй хочеться 
відкривати світ. 

— Ма! Ти що, убила тата?! — зацікавилася Даша, 
але Фате відмахнулася: — Тоді він був моїм ворогом! 

                                                           

3  морвяко — недозрілий морве, що не має статі, 
імені та опеса (малюнка на обличчі). 
4  морве — жителі планети Аре. Морв — чоловік, 
морвіна — жінка 
5  кік — найнебезпечніший звір у Всесвіті. 
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— Як цікаво, розкажи! — попросила Даша, але 
мати відмахнулася: — Не мороч голови – ти нікуди не 
поїдеш. Що ти забула на тій Землі? 

Насправді Фате боялася, що Даша покине їх 
назавжди, бо спокус на Землі більше, чим піску на 
планеті Аре. За останні п’ятнадцять років на рідній 
планеті Фате трохи відновилися ліси й ріки, але 
змагатися з Землею – то марна справа. В те, що на 
Землі щось не гаразд, вона не вірила, тому що там, 
разом з другими батьками Васі, був той же Туманний Кіт, 
який володів силами незрівнянними навіть з Морті, 
мамою Васі, а вона керувала якимось Всесвітом. 

— Ма, у мене п’ять дімензіальних сіточок 6 ! — 
мало не плачучи, сердито вигукнула Даша. 

— Я за нею пригляну, — сказала Морті, яка до 
цього мовчки сиділа в куточку дероду 7 . Хоч це не її 
Всесвіт, але вона знала, що з Землею щось 
відбувається, бо червоні цятки на ній спалахували мало 
не кожний день. Поки не зрозуміло, що то за цятки, але 
на Землі дійсно небезпечно, то ж треба підтримати 
внучку. 

— Мамо, ще й ви! — обурився Вася. — Дайте їй 
спокій, хай пошукає свою стежинку сама. 

— Ти забуваєш, синок, що Земля мені не чужа, бо 
моя сестра, Ерземія, керує цим Всесвітом, і те, що 
сталося на Землі, мені не байдуже, — нагадала Морті, а 
Фате додала: — Щось я в цьому сумніваюсь, Мотю, що 
цим Всесвітом хтось керує. Не інакше, це все чвари 
кота, адже Даша доросла, то ж йому хочеться з нею 
                                                           

6  дімензіальна сіточка - багатовимірна сіточка, яка 
захищає тіло і здатна приймати будь-які мислимі форми. 
7  дерод — дослівно, моє поселення, будинок, 
фортеця. 
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погратися, а ви всі знаєте, як кіт грається... з дохлими 
мишами. 

— Я не дохла миша, — обурилась Даша й 
додала, задерши підборіддя: — Отже, я вас попередила, 
— після чого крутнулася на каблуках і пішла у свою 
кімнату. Морті, зиркнувши на Васю, мовчки пішла за 
нею. Батько Васі, Хааземин, що стояв біля стіни, 
підійшов до сина і тихо промовив: — Васю, Морті з 
Дашею, як подруга, то не буде лиха, коли вона поїде з 
нею. Вася не став сперечатися з батьком, але в душі був 
певний, що Даша має повне право кроїти своє життя по 
своїм лекалам. Морті з Дашею про щось тихо бурмотіли 
в кімнаті, то ж Фате хотіла пустити туди свої симпоти8, 
але Вася попередив: — Не роби гірше, хай краще їде з 
моєю мамою, аніж з Туманним Котом, бо той заграється 
й забуде не тільки про Дашу, а й про весь світ. 

Фате промовчала, але все ж прислухалася до 
того, що робиться в кімнаті дочки. Під вечір, коли 
бовкнули залізяки, сповіщаючи, що день закінчився, 
вона не втерпіла і підійшла до дверей. Розуміючи, що 
Даша відразу відчує симпоти, вона тихенько відхилила 
двері й заглянула в шпаринку. Фате побачила, як по 
кам’яній стіні поповзла вертикальна лінія, через яку в 
кімнату проникло жовте світло, а потім з’явилася така ж 
горизонтальна лінія.  

«Кліпт9!» — здивувалася Фате, міркуючи про те, 
хто його дав Даші. «Напевне Вася!» — догадалася вона, 
тільки не зрозуміла, куди це хоче податися Даша. 

*** 
                                                           

8  симпоти — дімензіальні органи відчуття 
.дімензіальних створінь. 
9  кліпт — за допомогою кліпта морве з будь-якої 
точки Всесвіту повертаються додому, на планету Аре. 
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Дивна парочка прямувала пісками під вечірнім, 
але пекучим сонцем, начебто хотіла випробувати себе в 
екстремальних умовах чи комусь довести свою 
сміливість. Попереду йшла морвіна в темно-зеленому 
тапі 10 , підперезана шкіряним поясом з квадратною 
бляхою із уве. Коли заглянути морвіні під каптур тапі, то 
можна розгледіти яскраво-голубі очі на смаглявому, 
злегка зеленуватому обличчі, розписаному плямами та 
чорними лініями опесу11. В руках морвіни був блискучий 
синьо-зелений меч, на який вона опиралася, 
наштрикнувши на вістря шматок якоїсь пластмаси, щоб 
він не загруз в піску.  

Позаду неї йшла ще одна особа, трохи нижчого 
росту, в тапі чорного кольору, а за спиною у неї 
стирчала звичайна сільська коса, якою на Землі косять 
сіно. Каптур тапі ховав бліде обличчя без опесу та 
коротко стрижену біляву голову, яка могла збити 
спостерігача з пантелику, бо вгадати чи то морвіна, чи 
то морв, то марна справа. Судячи з того, що морве не 
мав опесу, то він морвяко, а ще вірогідніше – прибулець. 

Морвіна з мечем сердилася, бо це було видно по 
її різким рухам. Мандрівка, яка обіцяла пригоди, 
накрилася мідним тазом, бо Даша, так-так, це вона йшла 
з мечем, виявилася дурепою. Коли Даша скористалася 
кліптом, щоб потрапити на Землю, то не подумала про 
те, що цей шматочок білого гране12 торує шлях тільки на 
планету Аре, в піщану пустелю, там, де його колись 
знайшли чи зробили таким магічним. Вона з Морті, 

                                                           

10  тапі — одяг у вигляді плаща з каптуром. 
11  опес — малюнок на обличчі, показує до якого 
мурдеону та роду відноситься морве 

12  гране — означає камінь ареанською мовою. 
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своєю бабусею, хотіла залишити свій будинок «по-
англійськи», як казав тато. Намалювавши магічного 
хреста на стіні, вони потрапили в пустелю і не на Землі, 
а на планеті Аре. В тому місці, в яке вони потрапили, ще 
був вечір, але світило котилося до горизонту. Даша з 
деяким соромом подивилася на Морті, яка мовчки 
ступала по піску та несла на плечі свою косу. 

 
— Ба, а навіщо тобі коса? — спитала Даша, бо 

завжди бачила Морті з косою, тож не уявляла її без 
цього інструменту. 

— Раніше я нею зжинала голови людей, бо така в 
мене була робота, — зовсім спокійно відповіла Морті, а 
Даша спитала: — А навіщо вона тобі зараз? 

— А навіщо тобі меч? — спитала Морті й 
подивилася вперед: їй здалося, що вона щось побачила. 

— Зброя мені для захисту, — відповіла Даша і 
махнула мечем, розтинаючи повітря, аж свист пішов. 
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Задоволена Даша оперлась на зброю і хвалькувато 
сказала: — Мене тато навчив таких ударів, що нема 
морве, якого я не подолаю.  

Морті усміхнулася на хвалькувату репліку внучки 
та відповіла: — А мені й меча не потрібно, бо я любому 
зітну голову за мить. 

Вона знову подивилася вперед і сказала:  
— Там хтось іде! 
Придивившись, Даша помітила, що Морті мала 

рацію – попереду хтось йшов. Даша зняла з гостряка 
шматок пластмаси, бо користувалася мечем, як 
звичайною палицею, і засунула зброю на місце, в 
шкіряні піхви на поясі: боялася, що зустрічний морве 
підніме її на сміх, побачивши, як вона користується 
зброєю. Коли незнайомий підійшов ближче, то Даша 
здивована помітила, що у незнайомця дві голови. «Що 
за напасть?» — подумала вона, вважаючи, що 
незнайомець не інакше, як генетична каліка із 
Лопероду 13 , тому не тримається родів, бо може 
потрапити до рук бжуїв14, які знищать його, як учасника 
заборонених експериментів.  

Коли незнайомець підійшов ближче, то Даша 
роздивилася, що це якийсь морве з птахом на плечі. На 
поясі у морве бовтався меч, що вочевидь був завеликий 
для нього. Вже зовсім близько, коли морве зупинився і 
підняв каптур свого тапі Даша зрозуміла, що перед нею 
морвяко, бо обличчя незнайомця не мало опеса. 

                                                           

13  Лоперод — один з дванадцяти мурдеонів 
(районів) планети Аре, де колись були генетичні 
лабораторії. 
14  бжуй — добровільний енергетичний інспектор 
мурдеону. Носить синє тапі. 
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— Що ти тут робиш? — з деякою зверхністю 
промовила Даша, на що морвяко досить грубо сказав: — 
Те ж саме я хочу спитати тебе. 

— Ти ще малий про щось питати і я задам тобі 
урок, як треба розмовляти з морвіною, — сказала Даша, 
виймаючи меч із піхов й збираючись дізнатися, в якій 
мірі володіє мечем цей малий морвяко. Це зовсім не 
налякало малого, хоча йому трохи не вистачало 
довжини руки, щоб витягнути із піхов свого меча. 
Залишаючись на місці, він підняв меч двома руками й 
чекав нападу Даші. Чорний птах на плечі морвяко навіть 
не думав злітати й тільки каркнув, коли Даша підняла 
свого меча. Вона, побачивши таку рішучість морвяко, 
щось розхотіла навчати малого. Даша пожаліла його та 
сказала:  

— Я бачу, який ти рішучий, тож битися з тобою не 
буду, тільки скажи, куди ти йдеш і де ми перебуваємо.  

Хоч у Даші було аж п’ять дімензіальних сіточок, 
використовувати їх вона не мала права, бо запросто 
могла потрапити в руки бжуїв, які кинуть її в яму і тоді 
прощай усі мандрівки. Туманний Кіт ще й досі є 
кантером15 планети Арє, хоч його давно вже ніхто не 
бачив, а дімензіальні сіточки, крім одної, заборонив 
відразу, як взяв в руки булаву. Тож Даша носила свої 
сіточки потай та не відсвічувала ними. Вона насправді 
не знала, куди вони з Мотрею потрапили, використавши 
кліпт.  

— Я тебе поб’ю і тільки тоді скажу, куди ти 
потрапила, — рішуче сказав морвяко, крутонувши мечем 
в повітря, аж свист пішов. «Та цей морвяко не такий 
простий, як здається!» — з деякою потаємною радістю 
подумала Даша і пішла з мечем на нього. Вони 
                                                           

15  кантер — добровільний правитель планети Аре 
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обмінялись кількома ударами й Даша відчула, що 
противник досить вправний, а птах на його плечі навіть 
не думав злітати. Це спокусило Дашу і вона з завзяттям 
провела цілу серію ударів, які відбив морвяко, тож вона 
розпочала нову серію, яку навчив її батько, але раптом 
птах злетів в повітря і з льоту кинувся на її обличчя. 
Даша відсахнулася і впала на спину, а морвяко став над 
нею, тримаючи вістря меча коло її шиї, та уїдливо 
сказав, позираючи на Морті: — Шкода, що я не можу 
тебе вбити, бо є свідок і бжуї зітнуть мені голову. 

— Якби не твій птах, — ти б мене ніколи не 
здолав, відповіла Даша, розуміючи, що морвяко чесно її 
переміг, бо дурити ворога, то доблесть, а не ганьба. 
Даша піднялася і простягнула морвяко руку: — Мене 
звати Даша, а як звати тебе? — і тільки тоді зрозуміла, 
що сказала дурницю: у морвяко не може бути імені. 

— Мене звати Жюте, — сказав морвяко і Даша 
здивувалася, як таке може бути: ім’я є, а опеса нема. 

— Це військова хитрість, — пояснив Жюте, мовби 
прочитав думку Даші й щиро посміхаючись, пояснив: — 
Всі думають, що якщо я морвяко, то мене можна 
здолати. Так колись робила моя мама. 

Даша засміялася і так спокусливо, що засміявся й 
Жюте. Морті, яка незворушно стояла й весь час 
спостерігала за їхнім двобоєм, нагадала: — 
Познайомились? А тепер скажіть, молодий чоловіче, 
куди ми потрапили? 

— А куди ви йдете? — відповів запитанням Жюте. 
— Ми хотіли потрапити на Землю, — призналась 

Даша і пояснила: — Там кудись зникає матерія: гори та 
ріки, поля і ліси.  

— Земля, це те місце, звідки прибув кантер 
Туманний Кіт? — зацікавлено спитав Жюте і Даша чесно 
відповіла: — Так, він мій хрещений батько. 
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Що таке «хрещений», Жюте не знав, але те, що 
Даша дочка кантера, його зацікавило. 

— Я вам покажу дорогу, щоб дістатись до кана16, 
але ви мусите взяти мене з собою, — сказав Жюте і 
додав: — Ти мені винна, бо я тебе не вбив.  

Даша на хвильку замислилась, а тоді відповіла:  
— Я не буду стояти на твоїй дорозі, коли ти підеш 

за мною, але мушу тебе попередити – крім всього іншого 
там пропадають місцеві морве. 

— Тоді я повинен обов’язково піти з тобою, — 
сказав Жюте і показав кудись в пустелю: — Зупинка 
кану знаходиться в тому напрямі. 

Вони пішли вдвох попереду, а Морті непомітно 
трималася ззаду. Жюте не витримав і тихо спитав у 
Даші:  

— Хто це з тобою йде? 
— Моя морхіна17, — з посмішкою відповіла Даша. 
— А навіщо їй така незграбна зброя? — спитав 

Жюте, оглядаючись на косу Морті 
— Якби ти спробував мене вбити, то за мить до 

цього у тебе злетіла б голова, — пояснила Даша, а 
Жюте недовірливо на неї подивився. 

— Не надумай її перевірити, на нашій планеті 
вона нікому не по зубах, — дуже серйозно сказала 
Даша. 

— Навіть зюдам18? — зовсім не повірив Жюте. 
— Зюди проти неї, як папухи19проти твого птаха, 

— презирливо висловилась Даша, але бачила, що Жюте 
                                                           

16  кан — електропоїзд вузькоколійки з відкритими 
платформами. 
17  морхіна — стара морвіна, бабуся. 
18  зюд — тисячолітній морве у вигляді страшного 
звіра. 
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їй не повірив. До зупинки кана йти довелося довгенько, 
тож поки вони дійшли, світило вже зайшло за горизонт і 
в якийсь тунель, майже занесений піском, вони 
потрапили в темноті. 

— Ідіть за мною, — сказав Жюте і Даша, 
тримаючись за кладку тунелю із гране, йшла на його 
голос. Тунель спускався вниз, а вже потім підлога із 
гране стала горизонтальною. Освітлення не було, тож 
Даша тьопала в темряві, розставивши руки й мало не 
спотикаючись. 

— Ми майже прийшли, — почула вона від Жюте, а 
коли глянула вперед, то роздивилася в темряві якусь 
світлу пляму.  

Вона майже дійшла до світла, коли хтось схопив її 
ззаду й Даша відчула на своїй шиї халле20 від уве.21  

— Віддаєш усі свої чаки 22  і я тебе відпущу, — 
прошипів незнайомець на вухо і Даша покірливо і тихо 
відповіла: — Звичайно, я ж не якась там дурепа! Дай 
нагнусь, бо у мене все це в трусах. 

— В яких «трусах»? — не зрозумів шанувальник 
чужих чаків, бо такого слова чи предмета на планеті Аре 
не існувало. 

*** 

Цього вона не могла стерпіти: вказувати їй, що 
робити і як жити – це посягання на її свободу. Вона ж не 
морвяко якесь, що не має ні імені, ні опесу. Батько Колє, 
Крусе, уже все розпланував у її житті на тисячу років 

                                                                                                                                 

19  папух — пожирач мертвих тіл. 
20  халле — холод, заморожена вода, лід, сніжинка. 
21  уве — метал, металевий виріб, меч, ніж. 
22  чак — предмети колекціонування (дивитися в кінці 
книги). 
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вперед, і навіть те, яким зюдом вона стане. Це ж просто 
смішно! Колє аж знітилась, тамуючи злість у своїй душі, 
яка б, знайшовши собі вихід, мабуть, знесла б отой 
стовп з уве, який трапився на її шляху. Вона не 
вдержалась, та стусонула по ньому з усієї сили й 
відчула, як в неї хруснула якась кістка. Біль від удару 
стала нестерпною і Колє, як лантух з піском, упала на 
підлогу із гране. 

Отямилася від дотику чиєїсь руки, яка залізла під 
тапі й нахабно обмацувала її груди. Колє не стала 
відразу розплющувати очі, а лежала, щоб набратися 
сили й дати відсіч паскуді, яка скористалася з її 
непритомності. Трошки піднявши віки, вона розгледіла 
опес знахабнілого морве, але не відразу зрозуміла, з 
якого він мурдеону: Увероду чи Цірероду. Негідник 
побачив, що Колє спостерігає за ним, тож нахабно 
відповів: — Я шукаю чаки. 

У відповідь Колє хряснула нападника коліном у 
життєво важливий орган, тож він сповз на неї без тями, 
висолопивши язика. Вона обмацала його під тапі, але 
не найшла нічого, крім важливих органів, що спричинили 
з ним такий конфуз, тож перейшла до пояса зі шкіри, на 
якому трималося декілька мечів. «Видно він з Увероду», 
— догадалася Колє і відчепила з пояса один меч в знак 
компенсації за насильство. Колє відчула, що зброя 
ідеально пасує до руки, але тримати меча не могла: 
вона-таки зламала якусь кістку. Носити меч під тапі не 
дуже зручно, тож вона вкрала у морве з Увероду 
ремінець, який тримав пояс. Колє витягла із свого тапі 
пряжку, яку їй колись подарував батько, та причепила до 
неї вкрадений ремінець, щоб вийшов гарний пояс, а тоді 
вже прив’язала туди свого свого нового меча.  

Колє не стала чекати, поки негідник з Уве прийде 
до тями, а хутко підвелася і подалася до зупинки кана, 
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щоб скоріше покинути Лоперод, свій мурдеон. Рука 
боліла, але Колє знала, що через деякий час вона 
загоїться і знову буде, як новенька. За таку здатність її 
тіла, Колє повинна завдячувати своєму батькові, який 
колись порпався в маминих генах і зробив її 
безсмертною, якщо, звичайно, не відірвати голову, бо 
тоді вже ніякі ліки чи генетичні мікстури не склеять тіло 
так, як було. Ці гени передалися від матері до Колє, тож 
їй в прямому сенсі треба тримати голову на плечах. 

— Кан вирушає в Чахерод, — нагадав канате23 і 
колеса кана стали щось вистукувати, а вже в душі Колє 
стала складатися якась мелодія, що зовсім її заспокоїла 
і навіть налаштувала на романтичний лад. Це ж зовсім 
чудово, що вона їде сама, особливо без батька, і має 
можливість робити все, що захоче. Не треба відробляти 
обов’язкові дні, засаджуючи пустелю есте24 або робити 
бетонний канал, щоб бризге25 потрапило в пустелю. Є 
ще багато робіт, які змушує робити кантер Туманний 
Кіт, щоб він здох, через те, що колишні претенденти на 
місце кантера йому програли. Колє ж не винна, що її 
мама і тато такі невдахи. 

Голос канате, який сповіщав про прибуття в 
Чахерод, відірвав її від роздумів, тож вона 
приготувалася подивитися на дивину, привезену з усіх 
куточків Всесвіту. Колє злізла з кана і пішла вздовж колії, 
роздивляючись чудернацькі предмети, про призначення 
яких вона могла тільки догадуватись. Вона не бажала 
міняти те, що в неї було, на якісь чаки, хоча дехто уже 
придивлявся до її меча, стягнутого у нездари крадія, як 
                                                           

23  канате — добровільний водій кана. Всі канате 
носять жовте тапі. 
24  есте — рослина, дерево. 
25  бризге — вода. 
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контрибуція. Колє вже забралась на кан, щоб поїхати 
далі, коли якийсь морве підійшов до відкритого вагону й 
показав їй горщик з квіткою. Такої краси вона ніколи не 
бачила: соковитий червоний колір, заплямований 
чорними цятками, а горщик, завитий спіраллю, 
нагадував панцир якогось равлика. Колє не втрималась 
й злізла з вагона кану, щоб краще роздивитися таке 
красиве есте. Вона хотіла погладити пелюсток і 
потягнулась пальцем до квітки. 

Те, що скоїлось досить раптово, викликало жах 
Колє: квітка намертво охопила пальця і не хотіла його 
відпускати. Колє, від страху, хряснула квіткою по 
залізній платформі кана, який вирушав далі, але це 
віддалося страшним болем в пальці, наче його з усіх 
сторін обкололи голками. Тим паче з самою квіткою 
нічого не сталося, бо вона вся сховалася в кістяному 
горшку, який, насправді, був не горшком, а панциром 
тіла «квітки». Поки Колє намагалась розбити горщика, 
«квітка», яка була хижим есте, проковтнула всю її руку й 
стало нестерпно боляче. Колє зрозуміла, що потрапила 
в пастку. 

Морве, який приперся на зупинку кану з «квіткою», 
навіть не думав допомагати Колє, а з цікавістю дивився, 
як вона воює з хижим есте. Розуміючи, що крім болю, 
ця боротьба нічого не дасть, вона зупинила свої зусилля 
звільнитися й спитала в морве: — Що ти хочеш? 

— Показуй свої чаки, — сказав морве, 
прицінюючись поглядом до меча на поясі Колє. 

— Самі цінні чаки у мене під тапі, — сказала Колє 
і запропонувала: — Пішли в якесь тихе місце, бо тут 
такий гармидер, так і дивись, якби щось не вкрали.  

Морве показав рукою, куди йти, тримаючись трохи 
ззаду і збоку від Колє. 
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— Мене звати Колє, — сказала вона, щоб її 
попутник трохи заспокоївся, на що морве відповів: — Я 
Іджі 

— Що це за есте? — спитала Колє, показуючи на 
свою руку, окуповану «квіткою». 

— Це дресирований бабай26, — з деякою гордістю 
сказав Іджі, а Колє, щоб його заохотити, спитала: — Щоб 
його так надресирувати, потрібно багато часу та вміння? 

Іджі підозріло на неї глянув і, нахмуривши брови, 
сказав: — Не забивай мені баки! Ми вже прийшли, 
показуй свої чаки. 

В закутку, куди вони потрапили, було майже тихо, 
хоча голоси любителів чаків доносились і сюди. 
Озирнувшись, Колє винувато глянула на Іджі і сказала: 
— Вони у мене під тапі. Можеш їх забрати, тільки не 
торкайся мого тіла, бо я боюсь лоскоту. 

Іджі, уважно спостерігаючи за нею, поліз під її 
тапі й Колє засміялася. Рука Іджі натрапила на якийсь 
пояс на тілі Колє й він запитав: — Що там? 

— Найцінніше, що в мене є, — відповіла Колє, а 
Іджі, від нетерплячки, підняв її тапі й сунув туди свою 
кучеряву макітру. Колє з розмаху опустила йому на 
голову кістяну домівку бабая, який завив, точно якась 
сирена, а руку морвіни охопило полум’я нестерпного 
болю. Вона звалилася на Іджі, який без пам’яті бовтався 
десь під її тапі. 

*** 

— В яких «трусах»? — не зрозумів шанувальник 
чужих чаків, все ще тримаючи лезо уве коло шиї Даші. 

                                                           

26  бабай — харчується йoхамі, гнюсамі і великими 
мрзелями, іноді називається йoханий бабай. Виє, як 
десять вовкулак. 
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— Цей чак я надіваю на ноги, — пояснила Даша, 
бо чак, колись зроблений батьком, був вельми 
доречним: на ньому було безліч хованок, які батько 
називав «кишенями», куди дуже вдало можна ховати 
свої чаки. Незнайомець послабив лезо з уве і сказав: — 
Витягуй все, разом зі своїм чаком, а якщо надумаєш 
надурити, то отримаєш ніж в спину. 

— Звичайно, — погодилась Даша і нагнулась. 
Вона різко шарпонула ноги незнайомця й він беркицнув 
на холодну долівку із гране, перед цим стукнувшись 
головою об стіну. 

— Допомогти? — спитала Морті, виринаючи із тіні, 
та Даша заспокоїла: — Спасибі, Мотю, я сама! 

Вона ретельно обмацала морве, шукаючи чаки, 
але нічого не знайшла. Це дуже її здивувало і Даша 
обшукала морве ще раз. Крім ножа з уве, яким морве 
лякав Дашу, вона нічого не найшла. «Даремний морве!» 
— засмутилася Даша і стала доганяти Жюте, який навіть 
і не думав повернутися, та допомогти Даші. Вона 
найшла його на кані та гепнулась на сусіднє місце, а 
Мотя сіла з другого боку Жюте, якому це не 
сподобалось. 

— На мене напали! — сказала Даша, а потім 
підозріло спитала у Жюте: — Це не твій приятель, з 
яким ти домовився? 

— Не знаю я ніякого приятеля, — сказав Жюте, а 
Морті, з другої сторони загрозливо нахилила косу і 
спитала:  

— А чого ж він тоді сів у нас позаду? 
Даша озирнулася і побачила, що Морті каже 

правду: ззаду сидів якийсь морве, але чи той, що напав 
на Дашу, вона пізнати не могла, бо в тунелі було темно. 
Тож вона підіграла Моті та сказала: — Признавайся, хто 
це такий? 
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Коса Морті була досить серйозним аргументом, 
тим паче, що Даша сунула під бік Жюте ножа з уве, 
якого забрала у нападника. Вона не думала, що Жюте 
якось змовився з незнайомцем, бо для цього часу було 
надто обмаль, аж раптом Жюте сказав: — Так, це я її 
послав! Я хотів перевірити як вона ...— він трохи 
злякано повернувся до Морті, — як вона відітне їй 
голову. 

— Їй? — здивувалася Даша і спитала: — Вона, 
що, морвіна? І ти хотів пустити її під косу Морті? Та вона 
б відтяла їй голову не задумуючись! — Даша аж 
жахнулася від цієї думки, начебто сама не хотіла вбити 
незнайому морвіну, а Мотя ще й підтакнула з холодом в 
голосі: — Мені це робити не вперше! 

Даша повернулася до морвіни, що тихо сиділа 
ззаду, опустивши капюшон на обличчя і, мабуть, все 
чула. 

— Іди сюди! — сказала Даша, а Морті видно 
розігралась, бо буркнула: — Суд буде коротким і майже 
безболісним! Я спеціаліст своєї справи і вмію стинати 
голови без наркозу. 

Морвіна встала і протягнула долоню в сторону 
Морті. Даша думала, що вона хоче щось дати Моті, але 
з кінчиків пальців морвіни зірвалась довга змієподібна 
блискавка, яка з гуркотом вдарила в косу Морті. 

— Я таки зітну їй голову, — розсердилась Морті, 
хоч насправді була самою доброю і лагідною морхіною.  

— Іди сюди, ми тобі нічого не зробимо, — 
заспокоїла Даша, але морвіна їй не повірила, бо 
залишилася на місці. 

— Мене звати Даша, а як звуть тебе? — спитала 
Даша, щоб трохи побалакати з морвіною та заспокоїти її. 
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— Трутте, — назвалась морвіна і Даша мимоволі 
розсміялася: трутте – це гриби, а хто ж називає морве 
отруйним грибом. 

— Хто тебе так назвав? — спитала Даша і морвіна 
відповіла: — Батько. 

— Либонь сам не назвав себе так? — 
посміхаючись, спитала Даша, а Трутте відповіла: — 
Батька теж звати Трутте. 

— Ну і ну, — тільки й сказала Даша і зацікавлено 
запитала: — Куди ти їдеш? 
— А куди їдеш ти? — відповіла запитанням Трутте. 

— Ми їдемо в Чахерод, а потім через станцію 
реплікації27 на Землю. 
Видно Трутте не знала, що таке Земля, але глипнула 
очима на Жюте й сказала: — Я поїду з вами. 

— Я не стану тебе зупиняти, — сказала Даша, але 
попередила: — Там дуже небезпечно, тож подумай. 

— Я вже подумала, — задоволено відповіла 
Трутте, наче небезпека, то її рідна тітка. 

— Кан вирушає в Ільмерод, — нагадав канате і 
дав довгий сигнал. 

*** 

Колє отямилась від того, що хтось таки добре 
вперіщив її по щоці. «От Іджі, зараза, треба було 
довбонути його з усієї сили!» — подумала Колє і 
відкрила очі. Те, що вона побачила, їй не сподобалось! 
На неї дивився знайомий придурок з Увероду. Вона 
лапнула за свій пояс з мечем, а придурок, який це 
помітив, з задоволенням вищирився, показуючи на свій 

                                                           

27  станція реплікації — кільце реплікатора, 
пристрою який робить канали між світами для 
переміщення в космосі. 
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пояс. Колє аж зайшлася від злості – «її меч» висів у 
придурка на поясі. 

— Віддай меча, бо він уже мій! — сказала Колє, а 
«придурок» з задоволенням сказав: — Тобі нема чим 
його тримати. 

Колє глянула на свою правицю і побачила, що 
бабай і не думав полишити її руку. Трошки далі лежав 
Іджі, у якого під оком був здоровий синяк, а на руках 
металеві кайдани. «Так тобі й треба, противна 
скотиняка!» — подумала Колє, глянувши на морве з Уве, 
який із «придурків» переходив у категорію так собі 
морве. «Так собі морве» торкнув Іджі ногою й звелів: — 
Відклич від неї бабая! 

— І не подумаю! — вигукнув Іджі, а бабай, 
почувши голос господаря, заверещав несамовитим 
голосом, точно його різали. Морве з Уве пообіцяв: — Не 
знімеш бабая – відрубаю тобі голову! 

— Рубай, а бабай накинеться на тебе, — сказав 
Іджі, а потім додав: — Якщо знімеш кайдани та 
відпустиш, я покличу бабая до себе. 

— Так я тобі й повірив, — сказав морве з Уве, — 
втечеш, а ця морвіна помре в муках. 

Іджі замовк і навіть не дивився в їх сторону, а 
морве з Уве посміхнувся і сказав: — Я можу тобі 
допомогти, — він ще раз усміхнувся і додав: — Я можу 
відрубати тобі руку, щоб бабай відчепився, бо інакше ти 
вмреш. 

— Рубай! — сказала Колє. Морве з Уве аж 
знітився, бо не чекав такої відповіді, а тоді витягнув «її 
меча» і нахабно сказав: — Якщо я відрубаю тобі руку, 
меч твій! 

— Домовились, рубай! — сказала Колє, все ще 
лежачи на землі, і поклала руку з бабаєм вбік від себе. 
Опес на блідому зеленому обличчі морве з Уве став 
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виразний, а він підняв меч вгору. Колє закрила очі 
чекаючи різкого болю, який настав несподівано, бо 
насправді вона не думала, що морве з Уве наважиться 
відрубати руку. «От мерзотник!» — подумала Колє, хоча 
далі вона не чекала нічого страшного, бо рука відросте 
за пару днів. Тим часом бабай вив несамовито, точно 
його позбавили улюбленої іграшки. «Треба трохи кров 
зупинити!» — вирішила Колє і відкрила очі.  

Морве з Уве промахнувся! 
Замість того, щоб відрубати руку, він відтяв пів 

фаланги великого пальця разом з шматком бабая, який 
репетував, як навіжений. Колє з докором глянула на 
морве з Уве, який помітив її погляд і з деяким 
розчаруванням спитав:  

— Ти думаєш, що я промахнувся? 
Колє мовчала, а Іджі зі злістю втупився в морве з 

Уве і крикнув: — Навіщо ти вбив бабая, їх майже не 
залишилось на планеті! Я розкажу про це кантеру 
планети Туманному Коту й він тебе посадить до ями. 

Бабай, і правда, здох. 
Його голос затих, а сам він опав і Колє зуміла його 

здерти. Великий палець був обрубаний і страшно болів, 
але це дурниці. Вся долоня була в зелено-рудих плямах, 
але це теж пройде. Колє піднялася і сказала морве з 
Уве: — Дякую! 

— Пусте! — з деякою погордою сказав морве з 
Уве й простягнув їй закривавленого меча. 

— Тепер ми з тобою зв’язані одною кров’ю, — 
усміхнувся морве з Уве й сказав: — Мене звати Мето.  

— Колє, — відповіла вона та спитала: — Що ти 
будеш робити з Іджі? 

— Продам його, як раба, — відповів Мето, 
пристібаючи довгого ланцюга до кайданів на руках Іджі.  



Реплікація третя. Даша 
 

62 

— На Аре рабів немає, — здивувалась Колє, на 
що Мето відповів: — Я збираюсь мандрувати по світах 
через станцію реплікації. 

Те, що сказав Мето, дуже сподобалось Колє, але 
не могла вона, отак відразу, ляпнути йому, що й вона 
хоче з ним їхати. Якось не пристало кидатися на хвіст 
першому ліпшому морве тільки з-за того, що він має 
кращу ідею, як провести найближчий час. 

— Ти можеш їхати зі мною, — запропонував Мето, 
спостерігаючи душевні муки Колє. Їй зовсім не хотілося 
давати згоду, але так кортіло поїхати з Мето, що аж 
засвербіло під пахвою, бо таким чином вона змагалася 
зі своєю гордістю.  

— Якщо ти з ним поїдеш, то будеш спільницею в 
злочині, — нагадав Іджі, додаючи: — Краще повідом 
кантера про продаж в рабство і тобі бжуї дадуть синій 
охоронний значок. 

Слова Іджі аж напрошувалися сказати йому «ні» 
та податися з Мето, але природна упертість знову взяла 
зверхність, тож Колє сказала: 

— Навіть не подумаю звільняти тебе з рабства, бо 
ти огидний злодюжка і там тобі місце, а що мені робити 
далі, я вирішу без тебе.  

Мето вислухав відповідь Колє і схвально кивнув 
головою, а потім додав: — Буду в Чахероді до завтра, 
тож коли надумаєш, то я радий тебе бачити.  

Він потягнув за ланцюга і повів свого раба до 
першої ліпшої пустої печери, темрява якої поглинула 
Мето та Іджі. Колє картала себе за те, що не 
скористалася такою зручною нагодою, бо після 
сьогоднішнього запрошення слушної оказії приєднатися 
до Мето не трапиться. Знайшовши якийсь закуток, вона 
втиснулась в нього і насунула капюшон тапі на обличчя, 
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після чого, зацькована своїми думками, непомітно 
заснула. 

*** 

В Ільмероді вони не стали злазити з кана, щоб 
поцікавитись чаками на пероні, бо вітрюган, який 
вривався в ущелину, де знаходився род, мало не знімав 
тапі з тіла, шарпаючи його, як листок якогось есте. 
Канате, перекрикуючи вітер, поспішив повідомити про 
відправлення в Гранерод. Навіть Трутте не раділа тому, 
що потрапила на батьківщину свого батька, а коли кан 
пірнув у тунель, то зітхнула з полегшенням.  

— Як тут тільки живуть морве? — запитав Жюте і 
Трутте відповіла, трохи сердячись: — Наче у Торероді 
жити краще! 

— Я живу у Шібероді, — відповів Жюте і на цьому 
суперечка закінчилася, бо кан тихо постукував колесами 
та в такт їм колисав пасажирів, які зовсім скоро 
задрімали. Навіть Морті заснула і Даша боялася, що 
вона ранить когось косою, бо загрозливо нахилялася 
вперед, опираючись на неї. Даша думала про Землю, а 
найбільше, про другу морхіну на ім’я Маргіна, та морха з 
дивним іменем Лебедев. Мама колись розказувала, що 
ця морхіна померла, але жива, що було дивно: як це так, 
що морве і живий, і мертвий одночасно? Коли вона про 
це запитувала у морхіни Моті, то та нічого не казала, а 
коли вже Даша стала заповзято допитувати, то раптом 
зізналася, що відтяла їй косою голову. 

Даша, вражена цими словами, відстала від 
морхіни та більше її не питала. Знаючи Морті, як дуже 
добру і справедливу морвіну, Даша подумала, що друга 
морхіна якась знаменита злодійка, і навіть пишалася 
цим. Вона надіялась, що коли вони опиняться на Землі, 
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Морті проведе її до другої морхіни, яка обов’язково 
сподобається Даші.  

— Кан прибуває в Гранерод! — попередив 
канате, але Даша нічого не побачила, окрім освітленого 
перону, бо в Гранероді була ніч. Це навіть краще, бо 
якби хто побачив Дашу, то відразу розказав би мамі, а 
Даша, знаючи про це, згоріла б з сорому.  

— Ми вже приїхали додому? — прохопилася 
Морті, розглядаючи освітлений перон, і вже хотіла 
злізти, та Даша попередила: — Мотя, ми їдемо далі, в 
Чахерод! 

Канате не став чекати пасажирів, бо вночі їх кіт 
наплакав, тож рушив далі навіть без сигналу. Відкриті 
платформи знову розгойдались і таки приспали Дашу, 
яка схилилась до Жюте та й заснула.  

— Кан прибуває в Чахерод! — несподівано 
повідомив канате і Даша розгублено перепитала: — 
Уже? 

Вона розштовхала Мотю й Жюте, а Трутте ззаду 
прокинулася сама. Як тільки вони злізли, кан, не 
чекаючи, поперся в Лоперод, хоча пасажирів Даша не 
примітила. Вони залишилися в темноті, тож Трутте і 
Жюте упали на лавочку з різних сторін і довго 
штовхалися, поки заснули, а на спинці лавочки всівся 
Ворон і засунув свою голову під крило. Даша разом з 
Морті навпомацки зайшли якусь нішу і втулились у неї. 
Хтось засичав на них спросоння і Даша тихенько 
присіла, мимоволі пригортаючись до чужого теплого 
тіла, та чула, як Морті вовтузиться з другої сторони ніші. 
«Завтра знайдемо станцію реплікації та вирушаємо у 
подорож на Землю. Можна до ранку і подрімати!» — 
подумала Даша, з задоволенням поринаючи в солодкий 
сон. 

*** 
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Її розбудили чиїсь очі, які вивчали Дашин опес, 
тож вона не стала придурюватись сонною й розглядати 
нахабу через прикриті повіки. Нахаба виявилась 
морвіною, яка й не думала вибачитись за відверте 
роздивляння, а сказала: 

— Мене звати Колє. Не розумію, ти з мурдеону 
Чахе чи Гране? 

— Мене звати Даша. Те саме я можу спитати у 
тебе: ти з Лопероду чи Халлероду? 

Колє розсміялася і сказала: 
— Отже, ми відкриваємо нову моду на планеті 

Аре: подвійний опес! Що ти робиш на зупинці кана, 
замість того, щоб ночувати у своєму дероді? 

— Я вирушаю на Землю по своїм справам, — 
відповіла Даша, а Колє, глянувши на Жюте і Трутте, що 
дрімали на лавці, спитала: — Ти вирушаєш з ними? 

Деяка зневага в голосі Колє не сподобалась Даші 
й вона невдоволено відповіла: — Я їду сама по собі й 
нікого не примушую йти за собою. 

— А оця маленька морвіна теж їде з тобою? — 
допитувалася Колє, показуючи на Морті, яка ще спала 
чи прикидалася. Даша дещо сердито відповіла: — Це 
моя морхіна й будь з нею обережна, бо вона відітне тобі 
голову, не моргнувши оком. 

Колє, звичайно, не повірила і запитала: — А де ця 
планета, куди ви мандруєте? Як ти її назвала: Земля? 

— Земля далеко і там дуже небезпечно, тож я 
нікого з собою не беру, — сказала Даша, щоб ця морвіна 
на ймення Колє від неї відчепилася. 

— Цікаво! — сказала Колє і спитала: — Ти 
користуєшся реплікатором, щоб потрапити на Землю?  

— Іншого способу потрапити на Землю немає, — 
відповіла Даша, а Колє навіть трохи здивувалася: доля 
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підкинула нову причину знайти Мето, бо він теж 
збирався на станцію реплікації. 

— Добре, я проведу тебе, — сказала Колє, хоч 
ніхто її не просив супроводжувати туристів на Землю. 
«Якщо й ця морвіна захоче летіти зі мною, то що я з 
ними буду робити, коли потраплю на Землю?» — з 
деяким розпачем подумала Даша, але далі мудрувати 
над цією проблемою не дали, бо встала Морті та 
спитала: — Що, вже йдемо? 

— Напевне, що так, — сказала Даша й пішла від 
перону кана до виходу в пустелю. Не обертаючись, вона 
почула, як про щось лаються Жюте і Трутте, але не 
стала їх кликати, бо то не її діло, хто з нею йде. Колє 
йшла поруч, поглядаючи на Морті, яка йшла з другої 
сторони Даші. Було видно, що Мотя її не вразила, хоч 
гостра коса застерігала Колє від недоречних жартів. 

Коли вони вийшли в пустелю, то Даша трохи 
розгубилася – вона не знала в яку сторону йти, а 
використовувати дімензіальну сіточку їй не хотілося, бо 
той дурний Туманний Кіт, ще та тварина, недарма мама 
називала його кіком. Він був хрещеним батьком Даші, 
але вона ніколи його не бачила, та й не дуже хотіла, бо 
цим котом в дитинстві її лякала мама. Звичайно, 
морвяко відпускають на самостійне життя, коли йому 
сповниться рік, але батько не захотів щоб Дашу 
тинялася деінде, та й мама теж не схотіла 
дотримуватись традиції. Тож брали її з собою на роботи 
по відновленні фауни та флори на планеті Аре, а ще 
рили вручну канали та бетонували їх, щоб ні одна капля 
бризге не пропала.  

— Якщо нам на станцію реплікації, то йти треба 
он туди, — підказала Колє, показуючи кудись в пустелю. 
Даша не стала зізнаватися, що не знає, а тільки 
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озирнулася на Жюте і Трутте, які поспіхом їх доганяли. 
Над ними, наче сторожа, нарізував круги Ворон. 

— У вас є можливість повернутися назад, бо на 
Землі навіть дімензіальна сіточка вам не допоможе, — 
нагадала Даша, але Жюте відповів за двох: — Не треба 
нас лякати, ми з тобою!  

— А що ви там збираєтесь робити, на цій Землі? 
— спитала Колє, бо ця дивна компанія не викликала у 
неї довіри. 

— Там хтось безслідно розкрадає Землю, — 
сказала Даша і, зашарівшись, додала: — Не з нашого 
Всесвіту. 

«Це якісь дурні зібрались», — з деяким соромом 
подумала Колє і полаяла себе за те, що така необачна: 
дивна морвіна з якимсь уве, яке називається «коса», не 
сповна розуму її внучка, яка хоче «на Землю», морвяк 
без опесу та ще одна пришелепувата морвіна. «Не 
здивуюсь, якщо виявиться, що такої планети, як Земля, 
нема!» — подумала Колє та ще загадала чи 
сподобається Мето, коли вона з’явиться на станції 
реплікації в компанії з дивними морве.  

Думки Колє відволікла невеличка хмаринка на 
горизонті, яка, на відміну від звичайних жовтих пилових 
хмар мала незвичний білястий колір з легким відтінком 
синього. «Пилова буря!» — подумала Колє, оглядаючи 
навколишній простір та розуміючи, що їм нема де 
сховатися. «Треба викопати руками яму й сховатися в 
ній, бо інакше загинемо від задухи!» — вирішила Колє і 
повернулася до Даші: 

— Ми загинемо від пилової бурі, якщо не 
сховаємося в викопаній ямі! 

Даша, позираючи на небо, зрозуміла її, й відразу 
витягла свого меча, та стала копати ним пісок, а Мотя 
руками відгрібала його в сторону. Жюте і Трутте теж 
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стали гребти пісок, наче граючись, а коли Даша 
показала на синювату хмару, то зрозуміли, що це 
серйозно. Яму встигли викопати, а вже тоді Колє 
сказала: — Сідаймо в коло, голова до голови, та 
єднаймося руками, щоб не було щілин і пилюка не 
потрапила в середину. 

Сховалися вчасно, бо вже здійнявся вітер і гнав 
пилюку прямо на них. Здавалося, що зелене небо 
спустилося вниз, а якісь хвости тягнулися від хмари та 
крутилися коло самої поверхні пустелі. Далі Даша не 
бачила, бо, як і всі, сховалася під тапі. Навіть Ворон 
покинув небо й забрався під тапі Жюте. Вони сиділи в 
темряві та відчували, як вітер шарпає їх тапі, а зверху 
на них сиплеться пісок та маленькі камінці. Аж ось щось 
загуркотіло та стало ляскати зверху на спину чимось 
холодним, але приємним. Зовсім скоро ляскіт став 
голоснішим, а Даша відчула, як щось тече по спині. 
«Кров!» — догадалася вона хоч не пам’ятала удару 
камінця, який пошкодив її спину. Довелося терпіти, а тут 
ще Трутте заговорила в темноті: — По мені щось повзе! 

— Це папух хоче тебе з’їсти, — пожартував Жюте, 
але Трутте це не заспокоїло, бо вона закричала: — Я 
зараз відкриюся, бо не можу цього терпіти. 

— Відкривайся, бо це не папух, а дощ, — сказала 
Мотя і сама піднялася з колін. 

Те, що вони побачили, їх вразило. 
Наче на небі відкрили якісь крани з яких лилися 

потоки бризге. Підставивши обличчя під каплі бризге, 
Даша мліла від задоволення, бо вперше побачила дощ. 

— Ай! — знову крикнула Трутте і Жюте знову 
засміявся: — Що таке? 

— Папух! — крикнула Трутте. 
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— Не вигадуй, — сказала Даша, але Трутте 
показала пальцем і всі побачили, що з піску вилізли 
папухи.  

— Це вони по наші душу, — знову пожартував 
Жюте, а Мотя догадалася: — Вони почули вологу, бо 
сюди завжди приносять мертвих з Чахероду. 

Вона показала на чийсь скелет, що так і 
залишився в пустелі, бо ніхто не забрав його в 
підземний пантеон. «Видно, хтось без рідних!» — 
подумала Даша і пообіцяла собі, якщо повернеться, то 
поховає його, як слід. Тим часом Ворон Жюте склював 
усіх папухов і, каркнувши, злетів в повітря, розсікаючи 
дощові потоки. 

Дощ, так же раптово, як і почався, вщух, а небо 
прояснилося й відразу стало парко. 

— Пішли, станція реплікації недалеко, — сказала 
Колє, показуючи вперед. Хоч Даша мала гострий зір, 
але нічого не побачила і тільки тоді, коли підійшли 
ближче, то примітила чорну круглу будівлю, яка 
віддзеркалювала промені світила.  

Коло станції реплікації хтось був і Колє, 
вдивляючись, впізнала Мето та Іджі, який сидів, 
опираючись спиною на стіну будівлі. Серце в грудях 
Колє затьохкало, бо вже втретє боги, якщо вони є, дають 
їй нагоду мандрувати разом з Мето. Вона підтягнулася й 
швидко пішла попереду, мов генерал, що веде кудись 
військо. 

— Я радий, що ти вирішила приєднатися до мене, 
— сказав Мето, з подивом розглядаючи супутників Колє. 

— Я не приєднуюсь до тебе, — сказала Колє, 
вперто руйнуючи всяку спробу з’єднатися з Мето, і вже 
автоматом додала: — Я вирушаю на Землю! 

— Землю? — знітився Мето і теж автоматично 
перепитав: — А де це? 
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Колє мовчала, бо ж не могла сказати «не знаю» і 
що придумала це тільки зараз, на ходу. Їй допомогла 
Морті, яка підійшла до Мето і спитала: — Не знаєш, як 
відкрити? 

— Не знаю, — відповів Мето, а Колє наче зраділа: 
«То це ти тут не мене чекав, а не знав, як попасти 
всередину!» 

Морті набрала якісь цифри на циферблаті біля 
непримітного входу й блискучі скляні двері відкрилися. 
Всі гуртом зайшли, бо крім Моті ніхто пароля не знав. 
«От була б я дурепа, якби приперлася сюди без Моті!» 
— подумала Даша, радіючи з того, що в неї така 
прегарна бабуся. Колє вперше оцінила морхіну Даші й 
подумала, що наміри Мето мандрувати по світам не 
варті уваги, бо стояв би він під цією станцією реплікації, 
як дурний цехіс,28 поки не став би зюдом, аби не Морті. 

В будівлі нічого не було, крім величезного й 
товстого кільця реплікації, яке кріпилося на фундаменті 
всередині круглого приміщення. Вони обійшли 
приміщення по колу, роздивляючись скляні темні стіни, 
через які можна розгледіти пустелю, а Жюте навіть 
спробував подряпати скло, та видно, що той матеріал не 
скло, бо спроби хулігана увіковічити себе написом не 
вдалися. Всі зібралися з правої сторони від кільця 
реплікації, біля пульта, яким, звісно, ніхто не вмів 
користуватися. Морті глянула на Мето, за яким, на 
ланцюгу, шкутильгав Іджі й спитала: — Тобі куди? 

Це питання збило з пантелику Мето і його гонор, 
тож він розгублено сказав: — Кудись! 

Всі засміялися, навіть Іджі, а Мето додав: — Я 
поїду з вами! 

                                                           

28  цехіс — дурний отруйний павук. 
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«Ось він, мій шанс, який боги тримали для мене!» 
— подумала Колє і мало не розцілувала Морті за її 
слова, а Мотя взялася за косу і сказала: — На Землю з 
рабами не можна. 

Мето глянув на всіх, розуміючи, що вся його 
подорож може накритися мідним тазом, який він буде 
кувати, коли залишиться дома, тож гордо сказав: — Я 
його відпускаю. 

Він зняв кайдани з рук Іджі, який потер руки та 
сказав: — Я теж хочу з вами! 

— Таких негідників треба тримати в ямі! — 
обурилася Колє, бо у неї ще не відріс палець, та й руді 
плями псували вигляд руки. 

— Я не збирався тебе вбивати, — нагадав Іджі, а 
Даша, яка знала історію з бабаєм, якось поспішно 
підтримала: — Він більше не буде, так Іджі? 

Іджі, зробивши невинну пику, підтвердив: 
— Я більше не буду! 
Насправді Даша хотіла, щоб її компанія 

була…трохи їжакувата, бо прісне тісто не до смаку, як 
казав тато. Тож вона спитала у Колє: — Непорозуміння 
вичерпане?  

Колє нічого не сказала, але подумала, що 
розбереться з Іджі колись, при нагоді. 

— Отже, всі хочуть померти на Землі? — спитала 
Морті, неначе збиралася своєю косою відрубати всім 
голови на місці призначення. Видно всі були 
самогубцями, бо промовчали, тож Морті набрала 
потрібні координати Землі та ще раз обвела поглядом 
туристів за смертю. 

— Тоді ставайте під кільце реплікації, бо я чекати 
не буду! — сказала Морті й усі купкою стали під 
металевим кільцем. Морті натиснула на кнопку і кільце 
потонуло в голубому тумані з іскор, який охопив й 
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рятувальників Землі. Всі разом кудись провалилися і 
закричали від страху, а ворон Жюте піднявся в повітря і 
полетів вперед. Перед очима проносились яскраво-
голубі та чорні кільця, всмоктуючи мандрівників у часі та 
просторі. 
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Реплікація четверта. Пантагрюель  

Він розплющив очі й відразу закрив, бо світло 
було таке яскраве, що аж заболіли скроні. Потримавши 
очі закритими, він, через якусь хвильку, знову відкрив їх. 
Перед очима була стеля, пофарбована білою фарбою, 
посередині якої приліпили гіпсову розетку та причепили 
простеньку люстру на три ріжки. Більше нічого. Справа 
була стіна з дверима, а зліва відкрите велике вікно з 
небом, та повернути голову, щоб подивитися, було 
важко. Тіло теж не дуже слухалось, хоч пальцями руки 
ворушити можна. Груди стискав якийсь тісний обруч, а 
найменший порух віддавався пекучим болем у всьому 
тілі. Він облизнув сухі губи, бо відчув таку спрагу, наче 
був в пустелі. В палаті було тепло, але його трохи 
морозило. Він спробував згадати своє ім’я чи своє 
минуле, але в голові не виникало ніяких асоціацій. Він 
зрозумів, що знаходиться в лікарні, та те, що він хворий 
чи поранений. Ймовірно, поранений, але чому він так 
думає, сказати не міг.  

Скрипнули двері, бо до кімнати зайшла 
світловолоса дівчина в білому халаті, напевне 
медсестра. Вона поміряла у нього тиск, щось 
подивилася на тілі, а тоді вже глянула на його обличчя.  

«Пити», — промовив він, але не почув свого 
голосу. 

— Пити? — спитала сестра, нахилившись до 
нього, і він спробував кивнути, але не зміг. Видно, 
сестра зрозуміла, бо налила склянку води з графина, 
який стояв на тумбочці біля ліжка, а потім підняла йому 
голову й піднесла склянку до губ. Йому вдалося 
проковтнути декілька ковтків й він з вдячністю глянув на 
неї. 
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 — Вам треба поспати, — сказала медсестра і 
поправила ковдру. Її очі з великими віями наблизились 
до його обличчя й він відразу згадав другу дівчину з 
такими ж очима.  

— Спи, бо тобі треба зараз відпочити, — почувся 
її тихий голос на вухо й він відчув дотик її щоки до своєї. 
Той дотик був схожий на поцілунок, яким колись перед 
сном цілувала його мати. Відчуваючи якесь 
умиротворення душі, він поринув у цілющий сон, після 
чого його невблаганно понесло в зелено-синій туман 
смерті.  

*** 

Темне небо прикривало куполом клапоть 
освітленого місця, вирізняючи авансцену якоїсь 
театральної вистави. Декораціями слугували Золоті 
Ворота, які вже залишилися на самоті, злегка підсвічені 
ліхтарями. Метро уже закрили, тож тільки поодинокі 
перехожі швидко минали велику споруду, та ще останні 
пари закоханих ховалися в сквері коло фонтану 
Термена. Нічні автомобілі зрідка гуркотіли по бруківці, 
розганяючи тишу і звичний страх залишитися на самоті з 
ніччю. Так, як на авансцені, крім цього, нічого не 
відбувалося, то головних героїв слід було шукати десь у 
сутінках, де, зазвичай, ховаються негативні персонажі 
трагедії чи драми. 

На розі Золотоворітського проїзду і вулиці 
Лисенка, де мідний кіт Пантагрюель ховався за високим 
каштаном та туями, стояв товстенький чоловік 
невідомого віку, в чорному капелюсі та короткому пальті, 
і теж тулився до туй, начебто хотів злитися з тінню 
дерев. Італійська остерія «Пантагрюель», навпроти якої 
поставили пам’ятник коту, вже давно закрилася, тож 
Пантюха залишався один замість сторожа і підозріло 
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косився на невідомого чоловіка. Якась запізніла жіночка 
аж відсахнулася від несподіванки, бо, минаючи кота, 
хотіла наспіх його погладити, та вгледіла велику тінь від 
чоловіка.  

Чоловік і сам підійшов до Пантюхи ближче, та 
погладив його мідну голову, що виблискувала в темноті, 
як начищений мідний казан. Кіт, під рукою чоловіка, аж 
прогнув мідну волохату спину, та повернув в його 
сторону голову. Чоловік почухав Пантагрюелю потилицю 
і той аж замуркотів від задоволення, підставляючи й 
шию.  

Чиясь далека постать з’явилася на вулиці Лисенка 
і чоловік припинив пестити Пантюху, який теж блиснув 
мідними очима на нового незнайомця. Від оперного 
театру по другій стороні вулиці, піднімався високий 
худий чолов’яга, тримаючи руки в кишенях плаща. Він 
був без головного убору, але з копною волосся, яке 
більше личило жінці, чим чоловікові. Підійшовши 
ближче, він перейшов вулицю, видно побачив здаля 
того, хто очікував біля мідного Пантагрюеля. Його хода 
ніяк не видавала почуттів, що напевно блукали в голові 
незнайомця, тож кіт та його товстенький масажист в 
капелюсі не могли дізнатись про його наміри. 

Підійшовши ближче, високий кучерявий кинув 
погляд на товстенького чоловіка в капелюсі, зовсім не 
звертаючи уваги на мідного кота. Якби хто побачив цих 
людей зі сторони, то відразу б згадав героїв 
Сервантеса 29 : Дон Кіхота та його зброєносця Санчо 
Панса. Витримавши паузу, кучерявий Дон Кіхот спитав 

                                                           

29  Мігель де Сервантес Сааведра — автор книги 
«Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі» 
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катланською30 мовою: — Я хотів би побачити те, що ви 
пропонували в Галакнеті. 

— Звичайно, — погодився товстенький Санчо 
Панса та витягнув щось із кишені пальто. Дон Кіхот 
схилив голову, поглядаючи звисока на пусту долоню, 
яка, напевне, не була пуста, бо симпоти Пантюхи 
зіткнулися на ній з чужими симпотами, які, проте, не 
здалися коту ворожими. Кучерявий Дон Кіхот здивовано 
глянув на мідного Пантюху, бо до цього вважав, що має 
справу тільки з Санчо Панса в капелюсі. 

— Ми так не домовлялися, — трохи напружено 
сказав Дон Кіхот, але Санчо Панса його заспокоїв: — Це 
мій зовсім мирний домашній інопланетний звір, який не є 
загрозою. 

Пантюха м’якнув і зігнув спину, а потім підсунув 
свою голову під руку Дон Кіхота, наскільки дозволяв 
постамент, з якого він не злазив. Кучерявий машинально 
погладив кота і той ще раз м’якнув, чим зовсім заспокоїв 
Дон Кіхота. Санчо Панса відразу стиснув долоню в 
кулак, ховаючи те, що пропонував незнайомцю в плащі, 
та спитав: — Скільки вам потрібно? 

— Багато! — досить жваво відреагував Дон Кіхот, 
аж очі блиснули у темряві, а чоловік в капелюсі знову 
спитав: — Розмір має значення? 

— Так, так! — зрадів Дон Кіхот і почав гарячково 
гладити Пантюху, якому ця поспішність зовсім не 
сподобалась, бо він зашипів і миттєво махнув лапою. 
Дон Кіхот відсмикнув заюшену кров’ю руку, а Санчо 
Панса витягнув хустинку з кишені й простягнув її 
пораненому чоловіку: 

                                                           

30  катланська мова — одна з розповсюджених 
галактичних мов. 
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— Пробачте, цей кіт зовсім невихований і з ним 
треба бути обережним. 

Дон Кіхот був роздратований, але угода обіцяла 
бути дуже вигідною, тож він примотав до долоні 
хустинку, проте кров сочилася через матерію. 

— Це не в моїх правилах, але я живу зовсім 
поруч, на Золотоворітській 15. Нам краще зайти до 
мене, де ви отримаєте першу медичну допомогу, а далі 
завершимо наші справи, — доброзичливо промовив 
Санчо Панса. Кучерявий якусь мить вагався, але 
жадібність взяла гору, бо угода перевершила всі його 
сподівання. Санчо Панса покотився мимо Золотих Воріт 
і Дон Кіхот, почувши ззаду цокіт мідних лап, 
незадоволено повернувся в сторону Пантюхи та спитав: 
— Цей звір іде з нами? 

— Пробачте! З ним багато клопоту, але я обіцяв 
знайомій дамі, що за ним пригляну, поки вона у від’їзді, 
— трохи розпачливо зітхнув Санчо Панса, немовби 
догляд кота, то для нього пекельні муки. Вони 
опинилися біля дверей під’їзду, де Санчо Панса 
неквапливо вийняв ключа і повернув його в замку: 

— Ми вже прийшли, — повідомив він, 
пропускаючи Дон Кіхота вперед. Між ніг кучерявого 
прошмигнув кіт, від якого гість відсахнувся, та мало не 
впав на сходинках. 

— Почув домівку, — пояснив Санчо Панса та 
показав кучерявому на сходи: — Нам на другий поверх.  

Коли вони опинилися у квартирі, кіт уже сидів на 
підвіконні біля кутового балкону. Дон Кіхот навіть не 
замислився над тим, як він потрапив в приміщення, а 
розглядав квартиру, яка йому чомусь не сподобалась: 
здавалося, що тут ніхто не живе. Він знітився й уже 
шукав оказію, яким чином покинути підозріле житло: чи 
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відчайдушно дременути навтіки чи відшукати якусь 
вагому причину, щоб зникнути назавжди. 

— Ви маєте рацію, я рідко тут живу, — промовив 
Санчо Панса, зацікавлено розглядаючи обличчя Дон 
Кіхота: він явно був не з Ламанчі, а десь з Середньої 
Азії, а шевелюра була всього лише париком. Санчо 
Панса здалося, що він десь бачив цього добродія, але 
хід думок збила якась Дульсінея, що з’явилася в цей час 
зі сторони кухні з невеликою тацею, на якій парували 
філіжанки з кавою. Поставивши тацю на стіл, Дульсінея 
промовила до Санчо Панса: — Не буду вам заважати, 
доброго вам вечора, — після чого, задерши голову, 
зиркнула на Дон Кіхота та попрямувала до кухні. 

Кучерявий заспокоївся та відтанув, аж посмішка 
з’явилася на обличчі. Чоловік в пальто витягнув 
старовинну аптечку із такого ж старезного серванта і 
змазав чимсь рану на руці Дон Кіхота, а потім примотав 
бинтом. 

— Перейдемо до наших справ, — почав Санчо 
Панса, поклавши аптечку знову в сервант та знімаючи 
капелюха, після чого запитав: — Скільки вам потрібно за 
один раз? 

— Мої потреби залежать від того, скільки це 
коштує і в якій валюті, — діловито відповів Дон Кіхот. 
Санчо Панса зробив паузу, а потім нахилився до 
кучерявого і промовив через паузу: — Мені не потрібна 
валюта, бо я волів би отримати місце ... десь коло вас... 

— Нічого не вийде, — відповів Дон Кіхот, аж 
відхилившись в сторону. Зрозуміло було, що він трохи 
наполоханий. Його рух в сторону дверей 
цілеспрямовано перекрив Санчо Панса, тож Дон Кіхот 
кинувся до балкона і смикнув ручку закритих дверей. 
Коли вони не піддалися, Дон Кіхот ліктем зовсім легко 
вибив велике подвійне скло на балконних дверях. Він 
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вже прослизнув на балкон, та його поранену руку 
обхопила мідна лапа кота, яка перетворилася на 
кайдани. Рука, як вода, вислизнула із міді, а Дон Кіхот 
легко сплигнув з балкона, хоч там було метра три 
висоти, та хутко побіг Ярославовим Валом. 

— За ним! — визвірився Пантюха і першим 
перемахнув через залізну огорожу балкону. Санчо 
Панса жваво кинувся за ним, навіть не схопивши свого 
капелюха, а Дон Кіхот дременув так прудко, наче був 
чемпіоном Землі у спринті. Пантюха, який біг за 
незнайомцем першим, раптом розтягнувся на бруківці, 
поцілувавши її мордою. Санчо Панса допоміг йому 
встати, але Пантюха відштовхнув його лапою та на 
чотирьох кинувся вперед. Вони догнали кучерявого біля 
Караїмської кенаси31, де він завернув у провулок, який 
виявився глухим кутком. Опинившись в закутні, Дон 
Кіхот відчайдушно закричав і кіт побачив, як змінилося 
його постать: він раптово перетворився на страшного 
звіра. Кіт не злякався, а навпаки, кинувся на звіра с 
таким завзяттям, немов той був маленьким мишеням. 

Зненацька за кенасою майнула заграва й земля 
під ногами здригнулася та пішла вниз. Санчо Панса 
ледве встиг стрибнути вбік та схопитися за залізний 
стовпчик, що підпирав дах ганку сусіднього 
одноповерхового будинку. Кенаса, разом з 
фундаментом, раптово здійнялася вгору, а потім щось 
луснуло, як повітряна кулька, й кенаса зникла в 
блискучому срібному тумані. З цього туману випав 
Пантюха, мідна шерсть якого сяяла, як вечірнє сонце, та 
стирчала у всі боки, немовби його викинули з пральної 
машини. Кіт завис над ямою, що залишилася замість 
                                                           

31  кенаса — молитовний будинок караїмів 
(синагога). 
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кенаси, і Санча Панса побачив, як вздовж вулиці 
з’явився високий зелений паркан, що прикрив і відсутню 
кенасу і яму. 

 
— Втік! Проґавили! От зараза! — бідкався 

Пантюха, заклавши лапи за спину та човгаючи туди-
сюди перед Санчо Панса, який покинув залізного стовпа 
і винувато розводив руками перед котом. 

*** 

Станція реплікації в Бернардсвілі, штат Нью-
Джерсі, виплюнула чергову порцію прибульців, які, не 
маючи досвіду пересування таким чином, попадали на 
підлогу. Якось так сталося, що нова порція мандрівників 
звалилася на них, та стала топтати, тож Даша та її друзі 
рачки відповзли в сторону. Коли вони трохи оговтались, 
Даша з подивом помітила, що туристи задки підходили 
до кільця реплікації та зникали в голубому тумані. 
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«Може у них так заведено відправлятись у подорож?» — 
подумала Даша, спостерігаючи за відвідувачами 
Міжпланетного Центру.  

— Вони якісь каліки, — з деяким співчуттям 
сказала Колє і спитала у Даші, немовби вона прожила 
на Землі все своє життя: — Чому вони ходять назад? 

Цього Даша не знала, а ще помітила, що земляни 
навіть не помічають її, наче вона пусте місце. Навіть 
Жюте з обуренням сказав: — Якісь вони нечемні, 
пруться прямо на тебе, наче осліпли. 

— Мотя, ти не скажеш, де зараз моя друга бабуся 
та дідусь? — спитала Даша, на що Морті відповіла: — 
Ти можеш використовувати свою дімензіальну сіточку, 
бо це на Землі не заборонено. 

— Які безпечні ці земляни, — сказав Іджі, — адже 
хтось може висмоктати всю енергію планети й вона 
стане холодним гране. 

— Тож ми не будемо зловживати цим на Землі, — 
сказала Морті та пригрозила Іджі: — Я за тобою 
спостерігаю. 

— Я чомусь не нахожу бабусю, — сказала Даша, 
намагаючись розібратися в тому, що вона відчуває. То й 
не дивно, бо свою другу бабусю, Маргіну, вона ніколи не 
бачила. Як з’ясувалося, Даші не дуже багато 
розказували про минуле батьків, а про бабусь і дідусів – 
й поготів. 

— Її, дійсно, нема на Землі, — відповіла Мотя, 
зосереджено дивлячись перед собою, — але я бачу 
твою тітку й дядю, а ще Туманного Кота. 

— Кота? — здивувалася Даша і запитала: — Він 
же кантер і повинен бути на планеті Аре. 

— Коли це його зупиняло, — сказала Мотя і 
запропонувала: — Полетіли в Київ. 
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— Чому в «Київ»? — спитала Даша, з соромом 
згадуючи, що навіть карту Землі не занесла у свої 
гліфоми32. 

— Я ж сказала, що в Києві бачу твою тітку з 
дядьком та Туманного Кота, — відповіла Морті й відразу 
злетіла в повітря. За нею, як гусячий клин, злетіла Даша, 
потім Колє, далі Мето, Жюте з Трутте, а потім Іджі. Над 
ними літав Ворон, який почував себе в небі, як в раю. 
Відразу внизу відкрилася панорама на Нью-Йорк, яка 
для жителів планети Аре була шоком. Такого скупчення 
величезних будівель в одному місці вони ніколи не 
бачили. А коли опинилися над Атлантичним океаном, то 
навіть припинили летіти та зависли на місці. 

— Це все бризге? — перекрикуючи вітер, 
зачаровано спитала Колє, дивлячись на хвилі, які 
котилися на Лонг-Айленд. 

— Так, — відповіла Морті, яка краще за всіх знала 
Землю, бо тут жила. 

— Цю планету потрібно назвати Бризге, — сказав 
Мето, а Морті кивнула, бо знала, що так і є. За Вороном, 
який трохи віддалився від них, погналася якась чайка, 
тож він повернувся до Жюте. Летіти довелося довго, бо 
швидко рухатись не давав вітер, тож вид океану вже не 
здавався чимось визначним, бо його було забагато. 
Патріархальна Європа не так вразила, як Америка, але 
сподобалась більше, бо мала на собі наліт якоїсь тайни 
чи містики. Після затишної Європи, Україна здавалася 
забутою людьми глушиною, а може мандрівники зовсім 
стомилися, тож уже нічого не вабило і хотілося скоріше 
спуститися з неба та впасти в якийсь куток, щоб заснути. 
Ворон, той зовсім відмовився летіти та влаштувався на 

                                                           

32  гліфоми — пам'ять дімензіальних істот. 
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плечі Жюте, зрідка каркаючи, коли внизу з’являлося 
якесь село чи місто. 

В Києві опинилися вночі. Всі мовчки летіли за 
Морті, не звертаючи увагу на будівлі чи річку, що 
з’явилася попереду. Нічні огні освітлювали вулиці та 
окремі будівлі, тож Іджі знову не вдержався й нагадав: 
«Марнують енергію», — та його ніхто не слухав, бо всім 
хотілося відпочити. Морті полетіла на якусь будівлю під 
дахом, на якій височіла ще одна кругла будівля з 
високими вікнами, а на даху цієї будівлі стояв блискучий 
жовтогарячий хрест. 

Морті приземлилась на пустій вежі з величезними 
зубцями, яка була наче сходинка до химерної будівлі з 
хрестом. Якби хтось із супутників Морті, не полінувався, 
та спустився вниз, то побачив би, що вежа стоїть поверх 
величезних воріт під кам’яною аркою, а над нею вже 
церква з дзвіницею та золотим хрестом. А якби 
придивились ще уважніше, то побачили б по боках 
залишки земляного валу зміцненого круглими колодами. 
Та нікого не цікавило, куди вони приземлилися, бо всі 
стомлено прихилилися до кам’яної стіни чи долівки, та 
відразу заснули.  

Тільки Морті стояла коло кам’яної стіни з зубцями, 
та дивилася в сторону скверу, де сидів якийсь дядько і 
щось держав у руках. В небі сяйнув якийсь спалах і щось 
велике полетіло вгору. Даша, яка теж не спала, при 
небесному сяйві роздивилася і побачила, що той 
чолов’яга із гране розглядає малу копію будівлі, на якій 
вони стоять. 

— На що ти дивишся? — спитала Даша і Морті, 
яка перед цим роздивлялася темне небо, повернувшись 
до Даші відповіла через деяку частку часу: — Тут 
повинні з’явитися наші родичі, але вони поводяться 
дуже дивно. Нумо перелетімо на другу сторону будівлі. 
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На другій стороні будівлі теж була вежа з зубцями, 
на якій Морті знову дивилася вздовж вулиці, когось 
чекаючи, а на балконі другого поверху наріжного 
будинку навпроти, якась дама доторкнулася до вікна і 
воно все потріскалось. Дама акуратно знімала тріснуті 
склянки та клала на підлогу. Здавалося б, проста 
робота, але рухи були якісь незграбні. Даша, що 
спостерігала за нею, дивувалася, і Морті, яка це 
побачила, сказала: — Можеш познайомитись – це твоя 
тітка Маріко. 

Даша не стала кричати на всю вулицю, й гукати 
тітку Маріко, бо відчувала, по голосу Моті, що цього 
робити не треба. Тим більше, що знову сталася якась 
чудасія. По вулиці в їх сторону, побіг товстенький 
чоловік, який рухався задом наперед. Коли він 
наблизився до наріжного будинку, то Даша з подивом 
побачила Туманного Кота, який на чотирьох лапав 
скакав назад уперед хвостом. За ним, також задки, 
гнався якийсь чолов’яга з великою шевелюрою й у 
плащі. Далі теж була чудасія: з вулиці, на яку вони 
дивилися з вежі, вийшла якась жіночка, яка рухалась 
нормально, й підставила ніжку Туманному Коту, який 
відразу став на задні лапи, а вже потім задки пішов під 
балкон. Жіночка, на яку якось дивно дивилася Морті, 
пішла в сторону, де ховалася до цього, і що знову 
помітила Даша: йшла правильною ходою, обличчям 
вперед. Товстенький дядечко в короткому пальті й 
чорному капелюсі спритно плигнув задки на три метри в 
висоту й опинився на балконі, після чого зник в кімнаті. 
Таким же чином плигнув кіт і позадкував в кімнату, а на 
його місце стрибнув худорлявий незнайомець з копною 
хвилястого волосся на голові та пішов задки в кімнату. 
Що дивно, то після нього вікно враз зібралося склянками 
та стало ціле, наче його ніхто не розбивав. 
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— Що це було? — чогось тихо спитала Даша, а 
Морті приставила пальця до рота й тих наказала: — 
Мовчи та спостерігай! 

Через деякий час з наріжного будинку вийшов 
Туманний Кіт, товстенький пан в чорному капелюсі та 
той худорлявий незнайомець з копною хвилястого 
волосся на голові. Вони задки пішли в сквер біля 
споруди, на якій ховалася Морті та Даша. Вони не 
побачили, що там відбувається, бо було не видно. Морті 
та Даша швиденько перебралися на ту зубчату вежу, де 
спав Жюте з Вороном, до якого прихилилася Трутте, а 
поруч Колє, Мето та Іджі. З другої вежі теж не розібрати, 
що робили кіт з незнайомцями за каштаном та туями, 
але скоро високий пан покинув кота і товстуна, та пішов 
задки вниз по вулиці. 

— Так що це було? — не втерпіла Даша і Морті 
сказала: — Нам прийдеться з цим розібратися, а поки ти 
можеш познайомитись: разом з Туманним Котом твій 
товстенький дядько Тарас. 

— А той високий чолов’яга, що пішов? — спитала 
Даша. 

— Я його не знаю, — задумливо відповіла Морті 
та запропонувала: — Може подрімаємо? 

— Чи не краще піти до тітки та дядька? — спитала 
Даша, на що Морті відповіла: — Не думаю, що ми 
відпочинемо у них краще, чим тут. 

Вони обіперлися спинами, та заснули. Уві сні 
Даша, разом з дядьком та тіткою, вчилась ходити по-
земному – задом наперед. 

*** 

Як ви зрозуміли, замість мідного кота Пантюхи 
був Туманний Кіт, а товстенький пан в чорному капелюсі 
– то Тарас, чоловік Маріко й зять Маргіни, бабусі Даші. 
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Бідкаючись, що проґавили викрадача ресурсів Землі, 
вони разом з котом потьопали додому, де їх чекала 
Маріко. По обличчю Тараса, Маріко зрозуміла, що 
полювання виявилося невдалим, тож вона поділилася 
своїм здобутком:  

— А я склеїла скло! — Маріко провела рукою по 
шибці балконних дверей без жодної тріщинки, та не 
дочекалася похвали, бо кіт упав мордою на білу подушку 
і невдоволено сказав:  

— До ранку мене не будіть! 
Те, що він ліг на їх з Тарасом сімейне ліжко, 

Маріко не засмутила, бо вона підняла сонне тіло кота і 
недбало кинула його на шкіряний диван, а Тарасу ніжно 
сказала: — Тарасику, лягай! 

Засмученому коту було ліньки буцатися з Маріко, 
тож він тільки запустив свої пазурі у диван, аж затріщала 
шкіра, але Маріко на те не зважала – вона кожний день 
відновлювала диван по зразку у своїх гліфомах. Коли 
Маріко та Тарас лягли спати та стали цілуватися й 
тріщати ліжком, Туманний Кіт не втерпів і полетів у 
відкрите балконне вікно, а потім піднявся вище Золотих 
воріт і опустився на вежу навпроти метро. Там в темноті 
вже тулилися якісь безхатченки, але кіт їх не бачив, а 
тільки відчував їхнє тепло. Кіт забрався в теплу 
середину й з радістю заснув. Його затишне муркотіння, 
мабуть, наснилося безхатченкам, бо вони уві сні стали 
посміхатися. Коли кіт встав зранку, то нікого не побачив. 

Не побачила кота й Даша, хоч вони були хвильку 
зовсім поруч, але у кота потім настав ранок, а у 
мандрівників з планети Аре – вечір.  

— Я зрозуміла, — сказала Морті, а Даша 
повернула до неї голову: — Що зрозуміла? 

Жюте й Трутте вже прокинулись, але не втопали, 
про що йдеться, тож налаштувалися слухати, як і Колє з 
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Іджі. Мето не збирався вставати, тож спокійно дрімав на 
руці, яку підклав під голову. 

— Я зрозуміла, — сказала Морті, — що час на 
планеті Земля рухається в іншу сторону. 

Те, про що догадалася Морті, не утямили інші, 
навіть Даша, яка бачила нічні походеньки Тараса й 
Туманного Кота. Вони витріщились на Морті, чекаючи 
пояснень, а вона повторила:  

— Ви не зрозуміли? Частина простору, де 
находиться галактика Молочний Шлях, загнута назад, 
тож час на планеті Земля рухається в іншу сторону.  

Мандрівники з планети Аре вперше чули про 
якийсь Молочний Шлях, який їх остаточно заплутав. 
Морті розгублено дивилась на здивовані обличчя, тож 
видала результат: 

— Переверніть свою дімензіальну сіточку!  
Даша, яка перша повела рукою коло вуха, 

перевертаючи сіточку, з подивом озирнулася, бо її 
товариші, разом з Морті, кудись пропали. Довелося 
почекати, поки навкруги її вигулькнули усі мандрівники. 
Після цього Морті детально розповіла, що вони бачили 
та що це значить. 

— Отже ти бачила, що сьогодні вночі незнайомі 
крадії поцупили, як ти казала, «кенасу»? — зацікавлено 
спитав Мето. 

— Її вже вкрали, але так, в цьому часі будуть 
красти вночі, — згодилась Морті. 

— То це Туманний Кіт, наш кантер, дотепер не 
зміг їх піймати? — презирливо спитав Мето, але Морті 
не встигла відповісти, бо побачила за склом дверей на 
терасу якогось сердитого добродія.  

— А що ви тут робите? Час екскурсій давно 
закінчився, — сказав немолодий чоловік в синій формі, 
появляючись у дверях тераси, яка вінчала зубчасту 
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квадратну вежу, де вони відпочивали. Він підозріло 
дивився на мечі Мето та Даші, міркуючи, де вони могли 
їх вкрасти. Його зупинило тільки те, що Морті з косою 
дуже нагадувала тітку, яка приходить забирати життя. 
Морті не стала сперечатися, а сказала: «Так, так, ми вже 
йдемо!» — і махнула рукою, щоб всі йшли за нею. Не 
припиняючи лайку, противний дідок вивів їх з музею 
«Золотих Воріт», обіцяючи викликати поліцію, якщо вони 
ще раз спробують навідатись інкогніто.  

— Підемо до Туманного Кота удвох, — сказала 
Морті, звертаючись до Даші, а решті жителям планети 
Аре суворо звеліла: — Залишайтесь в сквері, ми скоро 
повернемось. 

— Не дуже то нам потрібний той Туманний Кіт, — 
презирливо сказав Мето і пішов у сквер, а за ним 
посунула вся гоп-компанія шукачів пригод. 

— Нащо ти їх набрала на свою голову, — сказала 
Морті, звертаючись до Даші, на що внучка відповіла: — 
Я їх не набирала, вони самі до мене прилипли.  

Добре, що вони не чули, про що говорив Мето, бо 
зупинившись біля лавочки, він сказав: — Нам не 
потрібна Даша і Морті, щоб піймати злочинців. Ми 
знаємо, що злочинці вночі будуть красти цю «кенасу», як 
казала Морті, тож почекаємо їх там. А Даша і Морті хай 
ганяються за Туманним Котом. 

В цей час Даша і Морті підійшли до під’їзду, куди 
заходив кіт з Тарасом. Морті глянула на домофон з 
кнопками та стала набирати цифри наугад. 

— Слухаю, — відповів домофон, і Морті сказала: 
— Київенерго, звірка лічильників. 

— Мене нема дома, — відказала пані, але двері 
відкрила. Морті посміхнулася і піднялася по сходах на 
другий поверх, а потім натиснула кнопку дзвінка.  
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— Біжу, — почувся чийсь голос і скоро двері 
цокнули замком й відкрилися. 

 — Мотя? — здивовано сказала симпатична 
морвіна і Даша впізнала в ній свою тітку, Маріко, яка 
схопила Морті в обійми та мало не придушила її, але 
побачила Дашу. 

— А це хто? — зацікавлено спитала Маріко, 
розглядаючи Дашу, наче хотіла її з’їсти. 

— Це дочка Васі, — аж зашарілася Морті, а 
Маріко, продовжуючи розглядати Дашу, пригорнула її до 
себе і теж хотіла роздавити, та завадила ручка меча.  

— Нащо ти тягаєш з собою ці залізяки, ну чисто 
Вася, навіть опес такий самий, — казала Маріко, 
погладжуючи обличчя Даші. Даша хотіла випорснути з 
обіймів тітки, та дарма, бо та вчепилася в неї, як кіт в 
мишеня. 

— Зараз я тебе нагодую, моя ластівко, бо ти в 
мене зовсім худенька, — казала тітка Маріко, тягнучи 
Дашу в кімнату, аж Морті приревнувала та сказала: — 
Ми харчуємося дімензіальною енергією! 

— Та що це у вас така погана дієта, — бідкалася 
Маріко, — зараз я тебе, моя квіточка, нагодую борщем, 
якого ти ніколи не їла. Мотя, ідіть до столу, та будемо 
обідати. 

— А де Туманний Кіт? — спитала Морті, щоб 
трохи збити ентузіазм Маріко. 

— Цей вередливий кіт забрав мого Тарасика і 
десь повіявся, — сказала Маріко заносячи в залу 
великий горщик, який парував смакотою, аж в Даші, 
мабуть, вперше потекла слинка. Господиня квартири, 
наливаючи тарілки, пояснила, звертаючись до Морті:  

— Ти ж, мабуть, знаєш, що в нас хтось нахабно 
краде великі шматки Землі, — Маріко нахилилася до 
Морті та по секрету прошептала на вухо: — Мені 
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здається, що то сам кіт грається і дурить всім голову. 
Тут була Ерземія з Іллюшею, ти ж знаєш, що це її 
Всесвіт, а кіт дурив їй голову і казав про крадіїв з другого 
Всесвіту. Що ти думаєш? 

— Не знаю, — відповіла Морті, — ми з Дашею 
приїхали з цим розібратися. 

— От і добре! А тепер їжте борщик, мої 
дорогенькі, бо охолоне, — сказала Маріко, підкладаючи 
їм сметану та поглядаючи, як Морті та Даша дружно 
сьорбають борщ. Це її так розчулило, що вона навіть 
пустила сльозу від радості. 

— Чого це ти ревеш, як корова, — сказав 
Туманний Кіт, непомітно з’являючись на порозі дверей в 
залу, і Даша навіть здивувалася, що такий маленький 
хоч і товстий кіт може бути якимось «кіком». «Мама 
перебільшує його силу!» — подумала Даша, з симпатією 
поглядаючи на пухнастого рудого кантера, якого 
захотілося тут же погладити. Кіт, наче вгадав її бажання 
або сам навіяв його Даші, але вона з задоволенням 
занурила свою руку в його пухнасту шубу.  

— Ви їсте цю варену траву? — гидливо спитав кіт, 
на що Маріко, усміхаючись, сказала: — Я тобі залишила 
м’яса. 

Вона поставила на стіл миску з м’ясом, в яку 
всунув свою широку морду кіт, а коли Даша простягла 
руку, щоб його далі погладити, вишкірився на неї. 
«Чистий кік!» — подумала Даша, але зовсім не 
злякалася. Ще промайнула думка про своїх товаришів, 
бо їх теж слід нагодувати. Симпота, кинута з квартири на 
вулицю знайшла їх зовсім недалеко, але що вони 
робили, Даша не зрозуміла, бо всі позакривалися і їхні 
думки вона прочитати не могла.  

Коли Туманний Кіт наївся, він розпитав Морті, як 
вони опинилися в Києві, а коли дізнався у неї, що 
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робилося у цю ніч, яка буде, то загорівся й 
самокритично сказав: 

— Міг би сам здогадатися про напрям часу. 
Після цього кіт замислився і через хвилину сказав:  
— Ви будете моїми живцями. 
— Як це? — не зрозуміла Даша. Кіт не став 

пояснювати, а підняв свого живота і покотився до 
дверей. 

— Йдіть за мною, — кинув він на ходу, тож Даша 
та Морті пішли за ним, а Маріко розпачливо кинула: 

— А я? 
— Чекай Тараса бо у нас з ним вночі буде робота. 
Вони пішли по вулиці й Даша прочитала її назву в 

голові кота: «Ярославів вал». Йти довелося недовго, бо 
вони опинилися біля якоїсь будівлі, покритої 
візерунками, а кіт попрямував до сусіднього 
одноповерхового будинку, який з’єднувався переходом з 
розписаною візерунками будівлею. На вході сиділа якась 
дама, яка допитливо подивилася на дивних відвідувачів, 
особливо на Морті з косою. 

— Сюди не можна з сільськогосподарським 
інструментом, тут заклад культури, — розпачливо 
сказала вона, та кіт тицьнув їй в лице якийсь документ,  
тільки-но зліплений з повітря та голосно сказав:  

— Комісія з Київради! У декого в цій установі 
полетить голова. 

Дама аж жахнулася та стала струнко перед котом, 
наче перед якимсь генералом, а він звелів: 

— Веди мене в залу, там буде засідка. 
— На кого? — спитала перелякана дама і кіт 

буркнув через плече: — На розкрадачів державної 
власності. 

Дама побігла попереду і вони, по переходу, 
потрапили в якусь маленьку залу з окремими стільцями. 



Реплікація четверта. Пантагрюель 
 

92 

Як зрозуміла Даша, то було сусіднє приміщення з 
візерунками на стінах, бо подібні візерунки покривали як 
стелю, так і внутрішні стіни. Кіт заглянув на сцену, де 
стояв якийсь триногий стіл з чорною та білою мозаїкою 
по краю та ще однією відкидною трикутною стільницею. 
Кіт, розставивши пазурі, став бити ними по мозаїці, а в 
повітрі почулися різкі, але мелодійні звуки. Награвшись, 
кіт незадоволено сплигнув в залу і задер свою широку 
пику на балкон навпроти сцени. 

— Нам потрібно туди! — наказав генерал і дама 
подріботіла попереду, відкриваючи двері. Крутими 
сходами з візерунчатими поручнями вони потрапили на 
другий поверх, а тоді вже на балкон залу.  

— Отут і сидіть … і чекайте на розкрадачів 
державної власності, — підморгнув кіт, а Морті, як 
солдат, заклопотано спитала: — Як довго? — на що 
Даша, сміючись, весело відповіла: — Ба, ти що, забула? 
Ми тут до завтра. 

Кіт схвально підморгнув Даші та пішов з дамою, 
залишивши їх на самоті. Даша, щоб трохи підбадьорити 
бабусю, сказала: — Чекати довго, то може ти 
познайомиш мене з Землею? 

Морті взяла та й бухнула їй в гліфоми все, що 
знала про Землю та про людей. Даша подумки 
перебирала інформацію в голові, коли це у двері 
постукали. Не чекаючи відповіді, у дверях з’явилася 
знайома дама, яка несла тацю зі склянками чаю. 
Поставивши тацю на столик, дама з острахом глянула 
на косу, яку Морті приставила до стіни, та мовчки 
закрила двері. Вони посьорбали чаю, а тоді вже Даша 
заклякла до ночі, колупаючись у своїх гліфомах, і може 
возилася б до ранку, якби не те, що ввечері в кенасі був 
запланований моноспектакль «Ревізор», який ніхто не 
скасував. О сьомій вечора маленька зала наповнилася 
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глядачами й піднялася завіса. Даша, розкривши рота, 
спостерігала дійство на сцені, де один актор обігравав 
усі ролі знаменитого Гоголівського твору. Морті теж 
дивилася спектакль, а її більше цікавилась реакцією 
Даші. Після спектаклю всі глядачі розійшлися, а Даша 
вже не могла нічого вчити, як не тамувала свої 
враження, які виривалися на її обличчя щирою 
посмішкою.  

Про те, що повинно було трапитись, вони якось 
забули. Для них була несподіванка, коли будівля 
затряслась, аж якась пилюка піднялась в повітря, а 
потім вони кудись провалилися. Від страху Даша 
закричала, а їй підспівувала Морті тоненьким голоском. 

*** 

Як тільки Даша та Морті зайшли до будинку 15 по 
вулиці Золотоворітській, ніхто не став їх чекати, бо Мето 
досить впевнено сказав: 

— Нам не потрібна Даша і Морті, щоб піймати 
злочинців. Ми знаємо, що злочинці вночі будуть красти 
цю «кенасу», як казала Морті, тож почекаємо їх там. А 
Даша і Морті хай ганяються за Туманним Котом. 

Колє сподобалась ідея Мето, тож вона відразу 
погодилася, а от Жюте та Трутте вагалися, бо більше 
довіряли Даші, а Іджі відразу сказав: — Якби не Морті, 
ми всі залишилися б на своїй планеті, бо ми нездари. 
Хто-небудь з вас знає, що це за планета? А як ви будете 
спілкуватися з землянами? 

— Я думаю, що на Землі всі знають катланську 
мову, — сказав Мето і тут же звернувся каталанською 
мовою до якоїсь молодої морвіни: — Чи не скажете ви, 
як пройти до «кенаси»? 

Мето пощастило, що дівчина знала катланську 
мову, бо вона показала рукою на вулицю, яка йшла 
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поряд зі сквером коло Золотих Воріт: — Пройдіть 
п’ятдесят метрів по Ярославовому Валу і там побачите 
«Дім Актора». Ото і є караїмська кенаса. 

Мето не зрозумів, що означає «п’ятдесят метрів», 
але напрямок утямив. 

— Пішли, зробимо розвідку, та влаштуємо засідку, 
— запропонував він і разом з Колє пішов попереду. За 
ними потягнулися Жюте і Трутте, а ззаду плентався Іджі 
та й то для того, щоб про все дізнатися та розповісти 
потім Даші. 

Будівля караїмської кенаси не вразила ні 
розмірами, ні красотою, тож вони навіть завагалися чи 
ту будівлю знайшли. Колє встигла заглянути в голови 
людей, які свідчили, що вони не помилилися. Мето 
перейшов на другу сторону вулиці, щоб подивитися на 
споруду здаля, коли побачив, що до кенаси 
наближається Даша разом з Морті, а попереду йде 
Туманний Кіт. Трійця зайшла в сусідню одноповерхову 
будівлю, яка з’єднувалася переходом з кенасою. Колє, 
яка стояла поряд, висловила припущення, що це і є вхід 
в кенасу, але чого туди поперлися Даша та Морті – й 
гадки не мали. Щоб якось розібратися у цьому, Жюте і 
Трутте залишилися наглядати за виходом, а Мето і Колє 
захотіли обійти будівлю з другої сторони. Через те, що 
всі двері та ворота будинків були закриті, то їм довелося 
спуститися бічною вулицею вниз, а вже звідти, дворами, 
піднятися на крутий схил. Іджі йшов за ними, хоча його 
ніхто не запрошував. 

З тилової сторони вони нічого цікавого не 
побачили, хіба що бокові запасні двері в кенасу, які були 
закриті. 

— Отут зробимо засідку на ніч, — сказав Мето і 
вони знов окружним шляхом повернулися до фасадної 
частини кенаси. Жюте сказав, що кіт вийшов з 
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приміщення, а Даша і Морті, напевне, залишилися 
всередині.  

— Отже, зробимо так, — сказав Мето, — ви з 
Трутте залишаєтесь на ніч тут, а ми з Колє зробимо 
засідку з тої сторони. 

— А що буде робити Іджі? — спитала Трутте. 
— А що хоче, то хай і робить, — сказав Мето, а 

Іджі навіть слова не сказав. 
Чекати до опівночі довелося довго. Жюте і Трутте 

замахалися ходити туди-сюди перед будівлею, поки 
звечоріло. Трутте догадалася забратися на балкон 
банку навпроти кенаси, що з допомогою дімензіальної 
сіточки зовсім легко. Вони розмістились з комфортом, з 
висоти спостерігаючи за кенасою, і навіть бачили Мето і 
Колє, які лежали на задвірках будівлі. Іджі, який 
сховався поряд з ними за деревом, вони теж бачили. 
Морті та Даша так і не вийшли з кенаси, мабуть, 
Туманний Кіт залишив їх в будівлі спеціально, але з 
якого дива, то невідомо.  

До них повернулася Колє, яка їх не побачила, тож 
довелося скинути їй на голову камінчика, від чого вона 
аж підскочила і тільки тоді задерла голову. Забравшись 
до них, Колє спитала про Дашу та Морті, а коли взнала, 
що вони не виходили, то сказала, що залишиться з ними 
на балконі, хоч це не дуже сподобалось Трутте. 
Наступила темна ніч, а нікого не було. Колє таки 
наскучило з ними чекати, то вона покинула їх, що Трутте 
з радістю привітала, бо без неї у них з Жюте була 
довірлива атмосфера. 

— Дивись, хтось біжить? — раптово сказав Жюте, 
дивлячись на освітлену вулицю. Дійсно, по вулиці 
величезними кроками біг довгоногий морве з пишною 
шевелюрою, який зрідка озирався, ще більше піддаючи 
жару. За ним летів Туманний Кіт, який здавався 
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набагато більшим, а за котом чимчикував товстенький 
морве. Довгоногий морве завернув в провулок перед 
кенасою, який закінчувався глухим кутом. Коли він це 
зрозумів, то було пізно, бо перед ним з’явився Туманний 
Кіт. Довгоногий раптом перетворився на звіра, а 
Туманний Кіт теж став звірюгою, мабуть, «кіком», як 
казала Даша. Вони зчепилися у двобої, та ще й товстий 
морве прибіг, тож довгоногому, мабуть, прийшов кінець. 

— Дивись! — крикнула Трутте, показуючи 
пальцем туди, де був Мето. Кенаса в тому місці 
покрилася зеленим сріблом і наче затремтіла в повітрі, 
після чого пішла вгору, гублячи шматочки землі, що 
пристали до фундаменту будівлі. На місці, де була 
будівля, утворилася яма, а кенаса полетіла в небо й 
розтала, наче марево. 

З того марева випав кіт, який поставив паркан, 
загородивши яму, а потім вони, разом з товстим морве, 
потупцювали на місці. Кіт хвостом написав якісь знаки 
на паркані та, бідкаючись, пішов з товстуном в сторону 
Золотих Воріт. 

— Що він там намалював? — спитала Трутте і 
Жюте відповів: — Він написав: «Кенасу відправили на 
реставрацію!» 

— Звідки ти знаєш? — спитала Трутте і Жюте з 
гордістю відповів: — Я з Галакнету завантажив відомості 
про планету Земля та словник української мови. 

«Я дурепа, — подумала Трутте, — могла зробити 
це сама». 

До них прийшов Мето та Колє.  
— А де Іджі? — спитала Трутте. 
— Цей дурень, як тільки кенаса відірвалася від 

землі, стрибнув до задніх дверей будівлі, — зневажливо 
сказав Мето, — і тепер пропав разом Дашею та Морті.  
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— Він же кинувся рятувати Дашу, — сказала 
Трутте і відразу подумала: «А чи кинувся б Жюте, якби 
це вона була в кенасі?» Тим часом Жюте сказав: — Нам 
потрібно їх врятувати! 

Трутте глянула на нього і знову подумала: «Жюте 
не такий, як Мето, він би врятував мене!» Від цієї думки 
Трутте стало трохи млосно, аж сльоза навернулася на 
око. 

— Як ти їх будеш рятувати, герой! — зневажливо 
сказав Мето, на що Жюте твердо відповів: — Будемо 
діяти по моєму плану! 

Це не сподобалось Мето, а Трутте мало не 
засяяла, як наднова зоря. 

*** 

Тарас читав газету, а Маріко щось в’язала та 
думала про Морті та Дашу, які мерзли в кенасі, замість 
того, щоб в цей час сидіти за столом та сьорбати 
гарячий чай з пиріжками, які наготувала господиня для 
гостей.  

— Мене цікавить, — нагадала Маріко, — а що 
буде, якщо Морті та Даша зникнуть разом з кенасою? 

— До цього не дійде, ми схопимо його тут, в цій 
квартирі, — впевнено сказав Тарас. 

— Але ж Морті розказувала про майбутнє в якому 
кенаса зникає! — наполягала Маріко. 

— Туманний Кіт все контролює, — сказав Тарас, 
продовжуючи читати свою газету, на що Маріко 
критично відповіла: — Кіт контролює тільки свій живіт. 

Ввечері приплентався Туманний Кіт. 
— З Дашею нічого не станеться? — спитала 

Маріко, але кіт не спромігся її помітити, наче її й не було. 
— Пішли, — сказав він Тарасу і той, насунув на 

лоба чорного капелюха, хоча зроду його не носив. «У 
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шпигунів граються, а Даша та Морті пропадуть!» — 
бідкалася Маріко. 

Коли кіт і Тарас приперлися з незнайомцем, вона 
подала, як і домовлялись, кави, та пішла на кухню, а 
коли почула дзенькіт розбитого скла, то зайшла в 
кімнату. Перекинутий стілець та розбите скло на балконі 
говорили про те, що все йде, як розказувала Морті, тож 
Маріко стала складати уламки скла та клеїти, поки воно 
не стало таким, як було. Досить скоро повернулися 
Тарас та кіт. Вона зустріла їх на порозі й спитала: — Де 
Морті та Даша? 

По мордяці кота вона зрозуміла, що вони все 
просрали, тож Даші та Морті нема. В руках у Маріко 
була мокра ганчірка, якою вона протирала балконне 
скло. Вона з усього маху вперіщила котяру по пиці, а 
потім по спині та гнала їх з Тарасом до самих дверей.  

— Без Даші та Морті не приходьте, бо вб’ю! 
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Реплікація п’ята. Відьма 

У Бриджіт не було ніякого сумніву, що вони 
потрапили на той світ, бо цей мерзенний Плутін таки 
підсунув «новачка» під виглядом квітів. Хоч вона й сама 
трималася від нього осторонь, але й він не дуже до неї 
наближався, поки Бриджіт тримала той злощасний 
букет. Хоч Бриджіт вмерла, але вона не одна, а 
потрапила в це місце разом з Емманюелем. Вона 
відчувала його так близько, як ніколи, тому відразу 
сказала: «Je t'aime! Pourquoi es-tu mort33? 

«J'ai été mordu par une mouche bleue 34 », — 
відповів Макронс і вона відчула, як він її обнімає. Це її 
потішила і вона забула про зелених мух, які він згадав. 
Від цього «новачка» не тільки мухи ввижаються, а 
наступає смерть. Обійми та солодкі поцілунки 
запаморочили голову, яка не існувала, і тривали так 
довго, що пройшла ціла вічність. Вона ніколи не 
відчувала кращого задоволення ніж зараз. «Можливо, 
що ми в раю?!» — подумала Бриджіт, та якийсь звук 
відволік її думки. Макронс ще цілував її вологі губи, які 
відчувалися, наче при житті, а вона напружила слух, що 
не існує, та знову почула той звук. Який повторився. 

— Хто тут? — почула вона голос і відразу пізнала 
його – це був Плутін. 

«Він хоче ще нас вбити!» — подумала Бриджіт і, 
поцілувала Емманюеля довгим божественним 
поцілунком, щоб закрити його рота, бо він не стерпить та 
щось скаже Плутіну. 

                                                           

33  Je t'aime! Pourquoi es-tu mort? — Я тебе кохаю! 
Чому ти помер?(фр) 
34  J'ai été mordu par une mouche bleue — Мене 
укусила зелена муха(фр) 
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Хтось заговорив. Бриджіт здалося, що вона чула 
цей голос. «Як він сюди потрапив? Чи його теж отруїв 
цей паскудник Плутін?» — подумала вона, але не стала 
видавати себе. Макронс теж мовчав і це було добре. 

*** 

Там, куди він потрапив, навіть не пахло Раєм, в 
якому Плутін ніколи не був, але і Пеклом це місце він 
називати не міг, хоча темрява дуже схожа. Не було того, 
що головне в Пеклі – Страх з великої літери, який 
охоплював Пекло, як пекуча смола з присмаком 
мигдалю. Це місце, де перебував президент Московії, 
краще всього назвати Ніщо, тому що у Плутіна не було 
ніяких відчуттів: ні зору, ні слуху, ні смаку, ні нюху, ні 
відчуття дотику. Залишались тільки думки, які не 
потребували відпочинку чи сну, а роїлися точно не в 
голові, якої, як і тіла, напевне, не було.  

Перше, незрозуміло чи він вмер, чи лежить десь в 
якомусь морзі та чекає своєї черги на спалення, чи 
поховання в землі, а може десь валяється, окаянний, в 
якійсь смердючій канаві. Плутіну навіть здалося, що він 
відчув якийсь запах чи то тліну його тіла, чи багна, в 
якому він лежить. Такого закінчення життя він зовсім не 
хотів, бо скромно марив мавзолеєм і поклонінням 
прийдешніх поколінь московітів. А ще краще жити вічно, 
маючи дімензіальну сіточку, та люди на планеті Земля 
до цього ще не дозріли. Дістати її нелегко, хіба що 
поцупити в якогось прибульця, але за цим хтось 
наглядає й карає порушників смертю. Тож всі спроби 
дістати омріяну сіточку не вдалися.  

«Зітруть з пам’яті!» — подумав Плутін найгірше 
про московітів, бо така вже доля правителів Московії, що 
по смерті їх ганять та оббріхують, а ще висміюють в 
паскудних анекдотах. «А в Україні президентів ніхто не 
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кляне, крім цього дурисвіта, що втік з країни, поцупивши 
гроші», — подумав Плутін й така злість взяла на цю 
країну-шпичку, що навіть розболілася відсутня голова. 

Раптом щось змінилося. Плутін відчув це відразу. 
Хтось з’явився поруч. 

— Хто тут? — спитав Плутін. 
— Who's there? I'm Johns Bolton!35 
— Який «болтун»? — не зрозумів Плутін. 
— Yes, yes! I'm Johns Bolton! 36 — пробелькотів 

хтось, а ще якесь заморське чмо спитало:— Who's 
there?37  

— Wer ist hier? 38 — Плутін. 
— Who's there? — знову спитав хтось. 
— Wer bist du, Schlampe?39 — спитав Плутін. 
«Що за ідіоти з’явилися тут?» — дивувався 

Плутін, бо останнього нахабу, що товчеться поряд, він 
відчував майже фізично.  

— I am President Trumps 40 — сказав прийда і 
Плутін здивувався. Не те, щоб його вразив Трампс, 
якого він вже давно тримав на гачку, але звістка про те, 
що поряд ще один президент, навертала на думку змови 
не кого-небудь, а любого китайського друга Сі Цзіньпіна. 
«Я не помилюсь, якщо скажу, що цей китаєць отруїв нас 
зеленими мухами, тільки не зрозуміло, для чого? — 
                                                           

35  Who's there? I'm Johns Bolton! (анг) — Хто тут? Я 
Джонс Болтон! 
36  Yes, yes! I'm Johns Bolton! (анг) — Так, так! Я 
Джонс Болтон! 
37  Who's there? (анг) — Хто тут? 
38  Wer ist hier? (нім) — Хто тут? 
39  Wer bist du, Schlampe? (нім) — Хто ти, придурок? 
40  I am President Trumps (анг) — Я президент 
Трампс. 



Реплікація п’ята. Відьма 
 

102 

подумав Плутін і відразу найшов відповідь: — Хоче 
загарбати Московію та Америку!» 

— I am President Trumps — нагадав Трампс і 
Плутін сердито відповів: — Ich bin Präsident Plutin41.  

Трампс щось радісно белькотів, та Плутін його не 
слухав, а думав над тим, як з цієї порожнечі та темноти 
вибратись. Якщо сюди потрапив Трампс зі своїм 
радником, то є якийсь вхід, отже мусить бути й вихід, 
тільки як його знайти? Як зрозумів Плутін, його ганебно 
вбив Пєськов, вусата тварюка, але перед тим вкусила 
якась зелена муха. Раптом щось знову змінилося. 

— Я не винен! Це все Плутін! — голосно 
репетував знайомий голос і Плутін впізнав Пєськова. 

— Попався, вусатий тарган! — зловісно промовив 
Плутін, а Пєськов радісно залопотів: — Володимир 
Володимирович, як добре, що ви тут! 

— Я б цього не сказав, — зловісно промовив 
Плутін і взяв Пєськова на понти: — Зараз я спалю тебе 
живцем, будеш знати, як вбивати зелених мух. 

— То це ви все придумали? — зрадів Пєськов і 
самовіддано промовив: — Ріжте мене на шматки, але я 
залишаюсь з вами. 

Подальшу змістовну бесіду перервав 
несамовитий жіночий вереск, аж у Плутіна вуха заклало, 
яких він не мав. 

— Не репетуй, навіжена! — крикнув Плутін і дама 
замовкла чи може втратила свідомість. Белькотів щось 
на англійській Трампс і Плутін спитав Пєськова: — Що 
він там меле? 

— Хоче познайомитись з дамою, — відповів 
Пєськов, а Плутін роздратовано сказав: — В цьому місці 
цей старий розпусник може їй трюхати тільки мізки. 
                                                           

41  Ich bin Präsident Plutin (нім) — Я президент Плутін. 
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— Хто тут? — спитала дама. — Ви хочете мене 
зґвалтувати? 

— Звідки ти приперлася, дурепа? — спитав 
Плутін. 

— Я не дурепа, — відказала дама та 
відрекомендувалась:— Я речниця президента України 
Юля Мендельсон. 

Щось знов загуркотіло. 
— Я відчував, що без України не обійшлося! — 

наче зрадів Плутін і зловісно спитав у Юлі: — Що ти з 
нами зробила? 

— Це не вона зробила, а я! — сказав чийсь голос. 
— Ти хто? — спитав Плутін. 
— Дід Піхто! — відповів нахабний простуджений 

голос і Плутіну здалося, що він його десь чув. 
— Скажи, хто ти і я вб’ю тебе без болю, — 

пообіцяв Плутін, а у відповідь отримав удар в обличчя. 
Таке дійство його геть спустошило, бо дати нахабі відсіч 
він не міг. «Як він це робить?» — дивувався Плутін та 
марно намагався хоч пнути нахабу. 

— Ти Плутін? — догадався прибулий розбишака і 
врізав президенту Московії по пиці, якої у нього не було. 

— Ану, кажи, чий Крим? — сказав жертва 
хронічної простуди й Плутін відповів: — Крим наш! 

Удар в пику не був сюрпризом, а Плутін навіть 
відхилитися не міг. 

— Мені спішити не треба, — сказав садист та 
знову спитав: — Чий Крим? 

— Крим ваш…а може наш, — докинув Плутін і 
знову отримав по обличчю. 

— Володимир Потапович, досить з нього, — 
офіціально звернулася Юля, а Плутін радісно 
догадався: — Так ти Зелененько, президент України? 
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— Ти мені ще за Донбас відповіси, — сказав 
Зелененько і спитав: — Юля, де тут вихід, досить мене 
розігрувати. А хто грає Плутіна, бо я таки добре врізав 
йому по пиці. 

— Володя, це не гра, — розпачливо сказала Юля, 
і доповіла: — Ми на тому світі. 

— То це я якусь чортяку бив по рилу? — весело 
спитав Зелененько і з задоволенням врізав Плутіну ще 
раз. 

— Це дипломатичний скандал, я буду скаржитись 
в ПАРЕ, — пообіцяв Плутін, а Зелененько відповів: — 
Харе, так харе! — і врізав Плутіну ще раз, промовляючи: 
— Слухай, чорноротий, ще раз полізеш в Україну, 
отримаєш по бейцам. 

— В мене їх нема, — попередив Плутін, а 
Зелененько нахабно відповів: — Я знаю! 

В цей час щось знову загуркотіло і там, де вони 
були, стало тісно.  

— Donald, where are you?42 — спитала якась дама, 
а Трампс радісно відповів: — I'm here, my dear!43 

Радість зустрічі перервав новий гуркіт та галас і в 
тому місці, де вони були, стало зовсім тісно. 

— Та що це таке? Тут і так тісно, а вони пруться і 
пруться, немов медом намазано! — невдоволено сказав 
Пєськов і улесливо спитав: — Я правильно кажу, 
Володимир Володимирович? 

— Неправильно, — відповів Зелененько і з 
задоволенням врізав кудись Пєськову. 

— З кожною миттю наше життя стає все цікавішим 
і цікавішим, — сказав Плутін і здивовано почув, під 

                                                           

42  Donald, where are you?(анг) — Дональд, де ти? 
43  I'm here, my dear! (анг) — Я тут, моя люба! 
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якийсь гуркіт: — Ich wusste, Woldemar, dass das deine 
unerträglichen Witze waren. Wo hast du mich hingelegt?44! 

— Frau Merkels, und wofür hier 45 ? — спитав 
здивований Плутін. 

— Марія! З тобою все гаразд? — перебив ще 
хтось, штовхаючись, а другий голос відповів: — Ми з 
тобою, Богдан, здається, потрапили в Пекло… Тільки я 
уявляла його по-іншому: жарко, полум’я, багато смоли і 
чорти. А тут пусто, як в бочці.  

— Чортів тут, як недорізаних собак, — сказав 
Плутін, а всі з задоволенням засміялися. Марія, мабуть, 
впізнала Плутіна, бо сказала: 

— Це ви точно підмітили, Володимир 
Володимирович. 

— Que font tous ces gens ici46? — не втерпіла 
Бриджіт, а Макронс додав: — Bridget, tais-toi, rend 
l'écoute beaucoup plus utile47! 

*** 

Всі дивилися на Жюте, чекаючи, що він розповість 
про те, як він хоче врятувати Дашу, Морті та Іджі. Жюте 
глянув на Мето, який чекав його відповіді з очевидним 

                                                           

44  Ich wusste, Woldemar, dass das deine unerträglichen 
Witze waren. Wo hast du mich hingelegt? — Я так і знала, 
Вольдемар, що це твої нестерпні жарти. Куди ти мене 
посадив? 
45  Frau Merkels, und wofür hier? — Пані Меркельс, а 
вас-то сюда за що? 
46  —Que font tous ces gens ici? — Що тут роблять усі 
ці люди? 
47  — Bridget, tais-toi, rend l'écoute beaucoup plus utile! 
— Бриджіт, помовч, слухати набагато корисніше! 
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наміром покепкувати з нього, тож відразу сказав: — 
Якщо хочете знати, що я скажу, переверніть свої сіточки.  

Він не став чекати, поки це зроблять інші й 
торкнувся вуха, перевертаючи свою дімензіальну 
сіточку. Жюте зник, а його Ворон, який сидів на дереві, 
занепокоївся та став кружляти в повітрі, зрідка 
каркаючи. Трутте, не вагаючись, торкнулася вуха й теж 
зникла, а тоді вже й Колє глянула на Мето, та теж 
пропала. Скептична посмішка зникла з обличчя Мето і 
він, зітхнувши, потягнувся до вуха. 

— Що далі? — з’являючись першим, спитав Мето, 
коли перед ним з’явилися інші. Жюте йому відповів:  

— А далі ми йдемо до кенаси й схопимо того, хто 
її вкрав. 

— Ти вважаєш, що хтось, рухаючись в часі назад, 
вкрав кенасу? — знову кепкував Мето. 

— Нема нічого легшого це перевірити, — сказав 
Жюте і пішов по Ярославову Валу, потім вниз, по 
Франка, а вже тоді подерлися вгору по схилу до тильної 
сторони кенаси, замість якої зіяла величезна яма, а з 
другої сторони стояв паркан, який поставив Туманний 
Кіт.  

— А зараз лягаймо на траву та спостерігаємо за 
всім, що тут відбудеться, — сказав Жюте і всі 
причаїлися за кущами, навіть Мето. Ззаду щось 
затріщало і Трутте мало не закричала, та Жюте затулив 
їй рот долонею. Мето зовсім отетерів, бо побачив себе, 
Мето, який задкував, розсуваючи кущі, а за ним, також 
задом, прямувала Колє. Та Колє, що лежала на траві, 
мало не розсміялася, дивлячись на себе, а прибулі Мето 
та Колє, нарешті, вляглися на траву поруч з Жюте, а тоді 
щось в небі спалахнуло зеленим кольором. Вони 
побачили, як з неба спускається кенаса, та стає на 
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місце, а Іджі, який прилип до маленьких бокових дверей 
кенаси, відліпився від неї та позадкував до кущів. 

Раптом Жюте побачив якусь постать, що 
прямувала звичайною ходою до кенаси та підняла руку, 
направляючи її на будівлю. Жюте кинувся на 
незнайомця, на ходу виймаючи меча, а коли підбіг, то 
тріснув ним по голові крадія кенаси. Непритомного 
незнайомця зв’язали й потягли вниз, по схилу, а вже тоді 
перевернули сіточки собі та зв’язаному злодію. Коли 
вони стали підійматися вгору по вулиці Івана Франка, то 
побачили, що кенаса здіймається в повітря, а Іджі, 
вхопившись за ручку дверей, таки злітає разом з 
будівлею.  

— Ми все одно спізнилися, — сказав Мето, наче 
радіючи, а Колє, якій надоїли його шпильки, відповіла: — 
У нас є полонений, тож він скаже, куди потрапила кенаса 
й ми все одно звільнимо Іджі, Дашу та Морті. Недарма ж 
ми з ними пішли. 

— Щось цей морве якийсь дохлий, — сказав Мето 
й приставив вухо до грудей незнайомця. Повернувшись 
до Жюте він з задоволенням сказав: — Ти її прибив. 

— Що означає «її»? — стурбовано спитав Жюте. 
— «Її» означає, що це морвіна, — гмикнув Мето й 

глузливо уточнив: — Дохла морвіна. 
Жюте нахилився до полоненої морвіни та теж 

послухав, а потім підвівся й глумливо сказав: — Вона 
прикидається. 

Він з усієї сили копнув морвіну ногою, яка відразу 
ожила та схопилася за бік, по якому вперіщив Жюте. 

— Кажи, куди ти відправила кенасу і наших друзів 
Морті, Дашу та Іджі?  

— Про яку Морті йде мова? — спитала 
молоденька морвіна, наче її перед цим не лупцювали 
ногами. 
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— Про ту Морті, яка з косою, — сказав Жюте. 
— А хто така Даша? — спитала морвіна. 
— Чи не забагато питань?, — сказав Жюте і 

невдоволено відповів: — Даша внучка Морті. 
Молода морвіна щось кумекала в темряві, а Жюте 

раптом сказав: — Ховаймося, бо зверху йдемо ми! 
Колє і Трутте полізли під рідкі кущі на схилі, а 

Жюте й Мето закинули туди полонену й сховалися самі. 
Мимо них пройшли їх двійники з минулого й коли вони 
були вже внизу, то Колє невдоволено спитала:  

— Ми довго будемо зустрічатися з двійниками. 
— До тих пір, поки майбутнє й минуле не 

зміниться, — відповів Жюте. Він повернувся до 
полоненої, витягнув свого меча й сказав: — Кажи, де 
Морті, Даша та Іджі! 

Полонена мовчала. 
— Я думаю, що буде краще віддати її Туманному 

Коту, — сказав Мето, бо першість Жюте йому не 
подобалась. 

— Той Туманний Кіт мабуть грається з вами, — 
сердито промовила морвіна і наказала: — Розв’яжіть 
мене, бо я зроблю вам боляче. 

— Це я зроблю тобі боляче! — сказав Жюте, 
піднімаючи свого меча, але відразу заверещав, як 
підстрелений заєць і звалився в кущі. Мето не став 
убивати лежачу морвіну, бо не він це затіяв, а Колє 
подумала, що може зірвати голос, коли от так, як Жюте, 
буде верещати. 

— Хтось хоче мене розв’язати чи бажаєте всі 
подрімати в кущах? — спитала молода морвіна таким 
спокійним голосом, що Трутте визнала за доцільне її 
розв’язати. 

— Ти допоможеш нам повернути Дашу, Морті та 
Іджі? — спитала Трутте і молоденька морвіна, мабуть її 
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ровесниця, потираючи затерплі руки, відповіла: — Я 
сама займусь розшуками, а вам краще повернутися 
додому, — вона суворо глянула на них і додала:  

— В цій справі ви наперед в програші. 
Вона стала підніматися кам’яними сходинками 

вгору, а потім повернулася і додала: 
— Бійтеся зелених мух, бо це ваша смерть. 

*** 

Темне небо рясніло зірками і цього було досить, 
щоб добре бачити істоту, яка причаїлася за каменем. 
Велика монкула завмерла, випустивши поверх каменю 
вусики з очима на кінці, бо потрапити в пащеку 
глюдожера зовсім не хотіла. Монкула завмерла і навіть 
серце стишило частоту своїх ударів, щоб тільки ця 
ненажерлива потвора її не почула. Монкулі повезло, бо 
глюдожеру набридло чекати і він тихо пройшов поряд з 
каменем, за яким ховалася ця подібна на черв’яка 
істота. Монкула хотіла вже повзти в сторону, щоб 
скоріше втікати, але раптом відчула, як в її хвіст 
встромилися гострі пазурі, а той глюдожер, який пішов, 
вп’явся пащекою в її шию. Розірвана на дві частини, ще 
жива монкула потрапила в шлунок тварини звиваючись 
від їдкого соку, який швидко розчинив жертву. Два 
глюдожера зовсім не наїлись, бо на цій планеті голод, то 
синонім життя, тож стали навпроти, готуючи гнучкі лапи 
з гострими пазурами до смертельного двобою. 

На планеті Ґроссеверт давно існувало життя та за 
останні декілька тисячоліть її ніхто не відвідував, хоча 
там було розташоване кільце реплікації. Не тільки тому, 
що ця планетарна система сховалася дуже далеко від 
Молочного Шляху, в пустій кульці, оповитій нитками 
зоряних систем та галактик. Навіть зоологам, які так і 
рвалися вивчити тамтешнє життя, не давали дозволу 



Реплікація п’ята. Відьма 
 

110 

туди потрапити. Якийсь необачний зоолог таки добрався 
туди, щоб зняти історичне селфі про життя на планеті та 
навіть транслював його через супутник на станцію 
реплікації, як якесь реаліті шоу, але дане дійство тільки 
нажахало глядачів: не пройшло десятка хвилин, як 
зоолог зник у пащеці зелених павукоподібних істот, 
своїми щупальцями схожих на спрута, які розірвали його 
навпіл. Цих істот назвали глюдожерами і показували в 
фільмах жахів, тож мало хто мав бажання з ними 
знайомитись. Відтоді потрапити туди не було 
можливості, бо всі експедиції на планету Ґроссеверт 
заборонялися до тих пір, поки там не з’явиться розумне 
життя. Що мали на увазі, коли писали цю заборону, ніхто 
не знав, хоча «дурними» отих павукоподібних спрутів 
ніхто назвати не міг. 

Тим часом глюдожери розпочали смертельну 
виставу, стібаючи один одного гнучкими щупальцями-
лапами, та перекушуючи їх щелепами, тож скоро 
кінцівки змішалися з тілами, які сплелись, як два спрута, 
збираючись задушити противника. Зелена кров 
сочилася з обкусаних кінцівок, але зразу зверталася, бо 
ці істоти вміли відрощувати втрачене в бою.  

Невідомо, скільки б точилася ця битва, бо за нею 
спостерігали ще два глюдожера більших розмірів, які не 
стали чекати кінця поєдинку, а стали закушувати 
відразу, намагаючись відірвати більший шматок. Їм теж 
не повезло, бо на них чекав сюрприз: аж три глюдожера 
ще більших розмірів застукали їх зненацька.  

Та їм не вдалося поласувати, бо якийсь пилосос 
потягнув їхні тіла, а вони відчули, як хтось виймає їхні 
души й розчавлює в зелений каламуті. 

*** 
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Він пам’ятав, як народився на світ. Перед тим, як 
з’явитися, у Богдана було відчуття нестерпної 
самотності у безмежному просторі, але те, що він є, що 
він існує, сприймав, як належне. Це, якось, 
запам’яталося з дитинства назавжди, а що було далі, 
Богдан згадати не міг. Не пам’ятав і маму маленьким, 
тільки короткі картинки з дитячого життя: велика гребля 
на якійсь річці, що сочилася водою і заросла водяним 
горіхом, а ти стоїш унизу, задерши голову вгору і 
думаєш про те, що буде, якщо ця висока зелена гребля 
раптово обвалиться зверху та знесе все разом з водою. 
І друга картинка з дитинства: чиясь дерев’яна хата над 
яром, а коло хати, ближче до яру, десятки кліток з 
кролями, які те й знають, що гризуть своїми великими 
зубами соковиту зелену траву. Вечоріє і коло кліток стає 
все темніше й темніше, а кролі все хрумкають траву. А 
ще зимова картинка, вечірні сутінки та сіре небо, яке 
злилося з сірою землею, а вони з батьком лежать в 
снігу, та чекають на зайців.  

— Дивись! Дивись! Бачиш? — питає батько, але 
Богдан нічого не бачить, бо сіро і темно попереду, хоч 
стрель. Тож батько, наче почув слова Богдана, гучно 
стріляє, а тоді вони разом довго шукають вбитого зайця. 
Коли, нарешті, знаходять, то Богдан дивується більше: 
пухнастий заєць довший за нього. Та ж зима і вони на 
ринку в місті Черепаново. Кругом дерев’яні ящики-лотки 
з яких тітки, в кожухах до п’ят, витягують круглячки 
морозива й продають. Богдан не розуміє, навіщо зимою 
продавати морозиво, бо й так холодно, але коли батько 
купує, то не відмовляється. А ще одна яскрава картинка 
нагадує про себе: сонячний ранок, бо сонце яскраво б’є 
в вікно, освітлюючи лавку, на якій сидить мама і Богдан. 
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Мати плаче і Богдан мовчить, а вже потім вона пояснює: 
— Сталін помер! 

Хто такий Сталін, Богдан не знав, але відразу по 
тому нова картинка: вони на підводі їдуть з Майського 
радгоспу в місто Черепаново. По дорозі в місто – 
залізнична колія і шлагбаум, тож вони зупиняються та 
ждуть, поки величезний паротяг з великою червоною 
зіркою на круглому носі перетягне один вагон. 

Вони покидають Сибір.  
Звичайно, на батьківщину, Львівщину, батько 

їхати не міг, тож поселилися в радгоспі в Шевченківськім 
краї, під Каневом. Добре те було, що керівника 
сибірського радгоспу направили в Україну, а вже він 
запропонував батькові Богдана приїздити після 
заслання до нього. То не було дивним, бо батько був 
добрий працівник, та не мав політичної статі, хоча був в 
рядах УПА. Як так сталося, що батька відпустили по 
амністії, Богдан не знав, видно проходив по 
кримінальній статі, бо не було доказів його діяльності в 
загонах УПА. Його сестра, п’ятнадцятирічна тітка Текля, 
відсиділа п'ятнадцять літ під Іркутськом, аж до 1960 
року, то вже її зустрічали в Україні, куди переїхали 
батьки. А дядька Петра знайшли вже потім під Калініном 
в божевільні, куди він потрапив після контузії в Манжурії 
в серпні 1945 року. До тітки Ганни, наймолодшої з 
сестер, поїхали пізніше, тож там, на тій Львівщині, всі 
боялися розмовляти з батьком, бо він був у засланні, а 
за знайомство з ним могли посадити в тюрму будь кого.  

По приїзду в українське селище Дубовий Яр, де 
був розташований бурякорадгосп, Богдан вперше почув 
українську мову. На цій ласкавій мові до нього 
звернулася сусідська дівчинка його років, а Богдан 
відповів їй мовою московітів. У свої чотири роки він 
добре освоїв матюки, які супроводжували його коротке 
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життя, а через те, що Богдан був серйозним красивим 
хлопчиком, то ніхто не очікував від нього почути щось 
подібне. 

— Тітонько, а ваш Богдан сказав таке!? — 
жахнулася дівчинка, звертаючись до матері Богдана. 

— А що він сказав? — спитала мати, а дівчина 
захитала головою: — Я таке вголос казати не можу. 

— То скажи на вушко, — усміхається мати. 
— Курва, — зашепотіла дівчина та зашарілася, а 

мати сказала: — Він так більше казати не буде. 
Богдан і сам усміхається, згадуючи минуле, але 

відразу забуває, бо попереду свиснуло і зовсім поряд 
лягає міна. Подарунок від московітів посік кущі, між 
якими сховався Богдан.  

— Живий? — спитав напарник, Вовк, і Богдан 
відповів: — Живий. 

Далі мовчали, прислуховуючись до тиші, бо та 
міна може бути передумовою до ДРГ московітів. Знову 
затихло, і думки Богдана повернулися до дитинства. Те 
дитинство закінчилося в восьмому класі, бо тоді Богдан 
вступив до технікуму зв’язку в Києві, а проживав на 
Золотоворітській 15, в родині пенсіонерів. Господиня, 
Клавдія Юхимівна, вболівала за київське «Динамо», тож 
коли грала її улюблена команда, вона сідала в крісло 
перед телевізором КВН з великою лінзою, та 
кольоровою плівкою перед нею. Ніхто не мав права 
турбувати Клавдію Юхимівну, поки її улюблений 
форвард, Лобановський, забивав неймовірні кутові м’ячі. 

Тоді, під час навчання на останньому курсі, 
Богдан зустрів Марію біля Золотих Воріт, двох 
безформних, але все ж величних залишків стін, 
скріплених металевими стяжками. Та зустріч поєднала 
їхнє майбутнє, але, як з’ясувалося, не назавжди, бо по 
часі вони розсталися. Для Богдана їхнє розлучення було 
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болючою несподіванкою і він не відразу оговтався. А ще 
боліло те, що Марія раптово померла, тож він часто 
подумки розмовляв з нею, озвучуючи свої питання та її 
відповіді. Богдан, від спогадів, аж піднявся на місці, щоб 
схопити ротом свіжого степового повітря. Навіть зараз, 
коли сплило багато часу, згадка про це відгукнулася 
болем. Болем у серці. Яке прошила куля снайпера!  

— «Гоголь»! Ти живий? Богдан? — торкав його 
Вовк, та марно, бо Богдан його не чув. Тільки нахабна 
зелена муха кружляла над його мертвим тілом. Богдан 
вже бачив зелено-синє сяйво, яке завжди супроводжує 
смерть, бо про це він читав десь у Інтернеті, а перед 
ним з’явилися Золоті Ворота у зелено-синьому тумані та 
Марія.  

— Як так, тебе нема, а я з тобою балакаю? — 
питав Богдан. — Як так трапилось, що життя з тобою не 
склалося, а от наші розмови любі для мого серця… 

— Якого зараз у нас нема, — сказала Марія, — а є 
тільки думки, які ми можемо озвучити без голосу.  

Щось сталося, бо Богдан відчув, як він, разом з 
Марією, кудись летить, а вже тоді втиснувся в якесь 
тісне, замкнуте місце. 

*** 

Незнайомець стояв на вершині гори та дивився 
на небо. Вітри, які на цій висоті завжди несамовиті, 
якось притихли, немовби боялися незнайомця, що 
стояв, широко розставивши ноги. Якби хтось був поруч з 
незнайомцем, то побачив би, що його трохи розкосі очі 
злегка прикриті та повернуті до неба, а губи щось 
шепочуть. Якщо прислухатись, коли вітер зовсім 
затихне, то можна почути якісь чудернацькі слова:  

— …Нептун в Тільці … Ліліт у Діві … Меркурій та 
Уран у Леві … Плутон у Водолії … Юпітер та Сатурн в 
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Терезах … Селена та Прозерпіна в Скорпіоні … Венера 
та Марс в в Близнюках …  

Якась цятка в небі перервала хід думок 
незнайомця, та він швидко оговтався, бо то була якась 
птиця. 

— … північний місячний вузол у Тельці, південний 
в Скорпіоні, — знову зашепотів незнайомець, 
вдивляючись в небо, — … Місяць та Сонце у Леві … 
Хірон в Раку … ще рано, але скоро буде те що треба… 

Повсюди, до самого горизонту, піднімалися гори 
Гімалаїв, які своїми гострими білими вершинами 
розчісували голубі небеса. Незнайомець покинув 
вершину гори та полетів широким кругом навкруги 
вершини, плануючи нижче в зелену долину, яка 
притулилася на краю провалля, наче гніздо ластівки на 
стіні. Незнайомець спікірував і досить швидко на зеленій 
долині з’явилася голуба цятка, схожа на озеро.  

Коли незнайомець спустився нижче, то цятка 
перетворилася на струнку будівлю, голубий палац з 
куполом посередині та чотирьох високих круглих веж на 
кутках. Незнайомець тримався курсу на палац, та 
раптом, звідкись зі сторони, на нього спікірував 
величезний птах з білими крилами, які відтінялися 
чорним пером по краю. У порівнянні з величним птахом 
незнайомець виглядав зовсім маленьким, а кумай 48 
зашипів, наче якийсь змій, та полетів поряд.  

«Вище гір тільки білі хмари, де шугають великі 
птиці. Вони гонять білі отари під яскраві Сонця зіниці. Не 
бояться спалити крила, камінцем упасти додолу, бо 
тримає небесна сила Прометеїв біля Престолу» — 
прочитав незнайомець чиїсь слова чи повторив свої, бо 
пам’ять іноді зраджувала його, плутаючи події за 
                                                           

48  кумай — сніжний гриф. 
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прожите тисячоліття. Птах супроводжував незнайомця 
до самого палацу, а коли той опинився на землі, то 
зробив почесний круг в повітрі, та полетів до високих 
скель, де приліпилося його гніздо і чекала самиця. 
Незнайомець супроводжував поглядом грифа, поки він 
не пропав між скелями, а вже тоді підійшов до вхідних 
дверей палацу, перед якими постояв, немов молився 
якомусь богу, а вже тоді взявся за масивну ручку 
дверей.  

З першого погляду стало зрозуміло, що в палаці 
давно не було людей, бо тоненький шар пилу покривав 
кам’яну підлогу і білосніжні поруччя сходів на другий 
поверх. Незнайомець піднявся по сходах, торкнувшись 
поруччя, і струсив пил з пальців, який став кружляти в 
повітрі, освітлений променями сонця, що вривалися 
через високі вікна. Він зайшов у чиюсь спальню і, по 
розташуванню різних предметів вжитку, зрозумів, що 
кімнату покинули зненацька, навіть не прибравши ліжко. 
Незнайомець схилився до подушки та відчув знайомий 
запах, який не вивітрився за роки, а, напроти, став більш 
виразним. Той запах жінки він пам’ятав завжди, хоча 
ніколи не був ловеласом чи донжуаном. Якщо вже й 
давати йому якесь прізвисько, то йому б личило лише 
одне – однолюб. Так повелося, що та єдина, яку він 
дійсно любив, подарувала йому лише одне побачення, 
та й то тому, що була ображена другим. 

Покинувши спальню, чоловік спустився вниз і 
закрив двері палацу, а вже тоді відійшов від будівлі та 
став оддалік, повернувшись до неї обличчям. Земля під 
ногами чоловіка затрусилася, а палац з частиною скелі, 
на якій він стояв, піднявся в небеса.  

Пара грифів, наляканих галасом, здійнялася вгору 
та стала кружляти над палацом, який раптом став 
танути в повітрі, наче марево. Грифи стурбовано 
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подалися до гнізда, а незнайомець, усміхнувшись, 
переступив голубе іскристе коло, яке юрмилося перед 
ним в повітрі, та й зник, як палац. Залишилася тільки 
чорна глибока яма, яка, по якомусь часі, заповнилась 
водою, та стала самим високогірним озером. 

*** 

Степовий вітер ворушив траву перед Відьмою, 
заважаючи їй прицілитись, але в цьому теж є сенс – бо її 
не помітить ворожий снайпер. Ворожий. Слово якесь 
неправильне, ворожий, не зовсім відповідає дійсності, 
скоріше личить супротивник, бо це змагання за ідею в 
якому друга сторона повинна зрозуміти, що інший шлях 
– це гарантована смерть. Відьма знала, що там, за 
зруйнованою стіною, знаходиться снайпер укропів, тож 
треба його непомітно зняти, щоб ця сволота не стріляла 
в «ополченців». Відьма сміялася з цієї назви та інакше 
себе називати не могла, бо далі втручалась велика 
політика. При звучанні слова «ополченець» в її уяві 
виникав образ п’яного і засцяного місцевого жителя, 
щось середнє між бомжем і мавпою з автоматом, від 
якого можна чекати любої дурості. Відьма, як і інші 
кадрові військові, з презирством відносилась до цього 
гарматного м’яса, до того ще й полохливого. Вона 
знала, що на другий день, після того, як Москва забере 
свої війська, ці «ополченці» порозбігаються по норах. З 
тої сторони теж полохливий народ, коли почують, як 
впівсили працюють московські гармати, але є й ті, що 
дають відсіч, то, здебільшого, «бандери» чи 
націоналісти. 

Від слова «бандери» щось майнуло коло серця, а 
думки навернулися до минулого. Те минуле було так 
давно, що для когось вистачить на три життя, а для неї – 
то одна мить. Вона згадала своє перше завдання, яке 



Реплікація п’ята. Відьма 
 

118 

отримала від генерала Скворцова, на тоді ще 
молодшого лейтенанта. Уже й генерала нема, бо 
загинув на тому злощасному літаку, що летів до Сирії зі 
святковим концертом, а вона Відьма, ще й досі працює і 
не деінде, а на передовій. Недавно якийсь смердючий 
«ополченець» посмів сказати: «А що тут робить оця 
стара?» — та ще і єхидно шкірився, тож вона витягла 
пістолет Макарова й на місці пристрелила ідіота. Ніхто 
не сказав ні слова: дрібнота – від страху, а ті що знали 
щось про неї – від поваги та того ж страху. Тут тільки так 
і можна, бо страх – то сила, що завжди мобілізує. 

Думки знову повернулися до першого завдання. 
Тоді вона жила в Києві, та потрапила в неприємну 
історію: разом з колишніми друзями по дитячому 
будинку ввечері вкрали дві пляшки «Московської» з 
маленького магазину на околиці міста. Вони вже були 
напідпитку, тож потягнуло на подвиги й хоча вона сама 
не крала, а стояла на «шухері», та все одно світило 
попасти за ґрати. Тоді вона й зустрілася з молодшим 
лейтенантом Скворцовим. Ні, звичайно, він був не в 
формі, то вже потім вона взнала, що лейтенант служить 
в КГБ, а зустріч була не деінде, а в економічному 
університеті, де вона вчилася. За крадіжку вона могла 
потрапити за грати та попрощатися з освітою, тож 
словам лейтенанта, що він допоможе уникнути біди, 
вона, спочатку, не повірила. Лейтенант намалював її 
майбутнє, яке вона розуміла й сама, а тоді 
запропонував одружитися і забути про крадіжку. 
Спочатку Відьма подумала, що він просить її руки, але 
лейтенант говорив зовсім про інше – вона мала звабити 
й одружитися з якимсь «бандерівцем». Що то за 
«бандерівці», вона не знала, хіба що бачила маленькі 
книжечки, які розповідали про фашистів та їх 
прихвоснів-націоналістів – бандерівців. 
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Перспектива жити з ворогом СССР не дуже 
сподобалась Відьмі, тож вона не відразу зголосилася і 
тільки тоді, як вона «побачить» бандерівця.  

— Що я маю робити з бандерівцем? — спитала 
вона і лейтенант, посміхнувшись, сказав: — Нічого. 
Слухай, що він говорить і раз в неділю прийдеш по 
цьому адресу і все напишеш. 

Вона згодилась, бо в’язниця, то не курорт, а ще 
поламане життя. Тільки запитала: — Я зможу потім 
розвестись з ним? 

— Звичайно, але про це потім, — відповів 
лейтенант. Бандерівець знімав ліжко на квартирі коло 
Золотих Воріт, тож лейтенант і Відьма зробили засаду. 
Коли він повертався після навчання в технікумі, 
лейтенант наказав познайомитись. 

— Як? — здивовано спитала Відьма і лейтенант 
відповів: — Зіткнись з ним коло пам’ятника, він завжди 
там проходить. 

Вона надягнула коротку спокусливу червону 
спідницю, чорну блузку в горошок та пішла до Золотих 
Воріт, де зіткнулась з юнаком і тоді вперше роздивилася 
Богдана. Це так його звали, а її на той час – Марія. Він 
розсипав товсті зошити конспектів, а Марія, 
виправдовуючись, допомагала йому їх збирати. Вони 
трохи поговорили і коли вже настала пора прощатися, то 
Богдан запропонував: — Я занесу зошити, а потім 
погуляємо по Києву.  

Марія згодилась. Бандерівець виявився 
симпатичним, тож Марія подумала, що нема в тому 
гріха, якщо з ним одружиться. Насправді Богдан був 
всього лише сином бандерівця і на думку Марії не 
становив ніякої загрози суспільству. Це заспокоїло 
Марію і вона, через деякий час, погодилась стати його 
дружиною, коли він це запропонував. В кінці неділі вона, 
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як завжди, прийшла на квартиру, яку Скворцов тримав 
для зустрічей з агентами. Прямо з порога він спитав: — 
Як перша шлюбна ніч? 

 
Вона посміхнулася на це, а він завалив її на ліжко 

і взяв силою. Марія не плакала і не пручалася, бо знала, 
що повністю залежить від Скворцова. Таке траплялось і 
надалі, а Марії навіть подобались такі зустрічі. Одного 
разу вона спитала: — У тебе є дружина? — на що 
Скворцов ударив її по обличчю і сказав: — Не твоє діло! 

Синець помітив Богдан і заклопотано спитав: 
«Звідки у тебе це? — на що Марія відповіла: — 
Посковзнулася на повороті сходів і посадила синяк 
поруччям». Вона бачила, що Богдан не повірив, але це її 
майже не хвилювала. Богдан ставав для Марії майже 
чужий і він з гіркотою відчував це віддалення. Вона 
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закінчила навчання та трапилась ще одна подія: 
Скворцова переводили в Москву.  

— Якщо хочеш, я заберу тебе з собою, — сказав 
Скворцов на останній зустрічі, одягаючи сорочку і штани. 
Марія звикла до Скворцова, та й секс з ним був 
приємний для неї, а яким буде другий куратор, то ще 
невідомо, тому вона згодилась без вагань. З Богданом 
вона розвелась, а тоді передала чутку, що розбилася на 
машині, тож порвала всі зв’язки з минулим. В Москві її, 
як вмілого агента, направили на навчання, після якого 
вона повернулася до Скворцова, уже капітана. Завдання 
були різними тож Марія не заморочувалась совістю чи 
якимись душевними муками, коли ламала чужі життя, як 
наказував Скворцов. Довелося лягати в ліжко з різними 
людьми, а коли треба, то вбивати, що теж не бентежило 
тепер уже не Марію, а Відьму. Не було місць, де б вона 
не була чи то Афганістан, чи Чечня або якась арабська 
чи європейська країна. Скворцов далеко пішов і вів її за 
собою, даруючи деколи чарівні пів години сексу.  

Розвал СССР вони пройшли разом тільки 
піднімаючись вгору. У неї з’явилася трикімнатна 
квартира в центрі Москви, а свою роботу сприймала, як 
забаву, отже на життя ніколи не скаржилась. Роки брали 
своє, а сексуальні зустрічі зі Скворцовим ставали все 
рідшими, то Відьма вибирала собі підопічних молодих 
хлопців і тішилася з ними. Коли генерал Скворцов 
помер, а вірніше, загинув по дорозі у Сирію, то вона 
відчула якусь пустку, тому подалась інструктором на 
Донбас, навчати снайперів, а заодно постріляти, 
відчуваючи зверхність над обдуреним противником. 

Недолугий «укріп» таки висунув свою довбешку і 
став видний по пояс. Відьма з насолодою вліпила йому 
кулю зі свого «Корду», яка прошила його наскрізь. Вона 
задоволено лягла в траву, бо снайпери укропів 
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працюють парами. В голову лізли якісь дурні думки, 
особливо згадалося те чи живий зараз Богдан, бо вже 
пройшло стільки років, то, мабуть, уже помер від 
старості. Охопила якась ностальгія від того, що всі 
знайомі, а їх у неї не так уже й багато, уже померли, а 
вона ще жива. Якось стало гірко на душі, то Відьма, щоб 
відігнати думки, виглянула з трави, оцінюючи ситуацію. 
Видно, укропам було не до неї, бо затаїлися, зарази.  

Раптом Відьма побачила зелену муху, яка летіла 
від укропів. Коли зелена муха опинилась зовсім близько, 
то перетворилася на кулю. Це було дивно, бо так 
повільно кулі не рухаються. Треба сховатися, та щось 
стримувало її, а коли куля розколола голову, то Відьма 
відчула не біль, а Богдана поруч з собою, який сказав:  

— Як так, тебе нема, а я з тобою балакаю? Як так 
трапилось, що життя з тобою не склалося, а от наші 
розмови любі для мого серця… 

— Якого зараз у нас нема, а є тільки думки, які ми 
можемо озвучити без голосу, — скептично сказала 
Відьма, бо знала, що вони вже мертві та розмовляють 
на тому світі. Вони кудись полетіли, а тоді потрапили в 
зелену тісняву, як оселедці в бочку.  

— Це тобі за Богдана! — сказав Вовк, 
перезаряджаючи снайперську гвинтівку. 

*** 

Коли всі посміялися, знов щось загуркотіло і 
з’явилися ще якісь люди, точніше не люди, а їх душі, а 
потім наче відкрилися якісь ворота чи прорвало якусь 
запону, бо стало тісно та почулися якісь зойки та крики: 
«Де я! Ой! Куди це я попав!» — що лунали щомиті, а 
навкруги у цій темряві з’являлися нові і нові голоси. 

— Це ж не товарний вагон! — вигукнув Пєськов, 
якого ніхто не питав, а Трампс на когось лаявся, бо 
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хтось наступив йому на ногу, якої не було. Гармидер 
тривав досить довго і хтось, крім Зелененько, навчився 
давати здачу ляпасом, бо почувся ляскіт і лайки на всіх 
мовах планети Земля. Деякі говорили катланською 
мовою, мабуть, подумали, що вони через кільце 
реплікації потрапили на іншу планету. Дехто вже впізнав 
своїх знайомих, і ділився враженнями.  

Меркельс, як тільки дізналась, що сюди попав 
Макронс, поговорила з ним та вмовляла його діяти 
разом, одним фронтом. Макронс згодився, бо дуже 
цікава компанія тут зібралася. Незрозуміло, як сюди 
потрапили майже всі лідери Європи, але те, що з ними 
прийдеться якось домовлятися, Макронс усвідомлював. 
Бриджіт, яка трималася ближче до Макронса, не 
подобалось місце, куди вони потрапили, хоч спочатку 
воно здалось Раєм. Бриджіт дуже боялася Плутіна, який 
теж якимсь чином попав сюди. Гомін тривав досить 
довго, а потім почувся чийсь підсилений голос, який 
сказав катланською мовою: 

— Ви не розумієте, що з вами сталося, — сказав 
голос і у відповідь почулися невдоволені викрики, бо 
хтось брав на себе відповідальність за те, що з ними 
скоїлось. Деякі подумали, що вони в руках терористів і 
незнайомець повідомить умови, за яких їх відпустять 
додому. Голос послухав викрики та продовжив: 

— Ви тут опинилися тому, що аль-Кацапу 49 
потрібні ваші душі. Йому все одно, яке прізвище ви 
носите та що робили до цього. Це вибір аль-Кацапа, бо 
всі ви – фізично НІЩО. Я хочу, щоб кожен це почув. Ви 
суб'єкти у небутті, до того ж не віддані аль-Кацапу. Хто 
такий аль-Кацап? Він – ВСЕ, а ви НІЩО. Мертві душі! 
                                                           

49  Аль-Кацап — (qaşşăb ) з арабської живодер, 
м'ясник, деспот. 
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Тож ваше завдання на ближнє майбутнє – чи готові ви 
стати частиною аль-Кацапа і виконувати його команди 
беззаперечно та самовіддано. Це ваш вибір, бо хто не з 
аль-Кацапом, той втратить душу, яка й зараз вам не 
належить. Це ваше завдання на дану мить. 

— Хто ти такий? — спитав Плутін, якому зовсім не 
сподобалось, що хтось веде свою гру. 

— Дійсно, хто ти такий? — спитав Зелененько й 
пояснив: — Тут зібралися досить відомі люди, то поясни, 
бо зараз отримаєш по пиці! 

— Мене звати Потакаєв, — відповів голос, а 
Зелененько насмішкувато спитав: — І кому ти тут 
потураєш? 

— Я таке саме НІЩО, як і ви, а кажу те, що мені 
наказали, — відповів Потакаєв, а Зелененько, для 
перевірки, таки заїхав йому в пику. Потакаєв зойкнув, а 
Зелененько з задоволенням сказав: — Таки дійсно, ти 
НІЩО. 

— Може, слід прислухатися до його слів, — 
сказала якась дама, — бо нас недарма зібрали отут. Не 
забувайте ми тільки душі без тіла. 

— Хто ти така, щоб нам вказувати? — сказав 
Пєськов, але Плутін його зупинив: — Я, здається, знаю 
цю даму. Вона дурного не скаже. 

Дійсно, Плутін знав Відьму і, навіть, побоювався, 
бо якось спитав, вручаючи чергову нагороду: — Якщо 
прийде наказ убити мене – виконаєш? 

— Ні! — твердо сказала Відьма і Плутін схвально 
посміхнувся, хоча нітрохи їй не повірив.  

— Кажи, що хочеш сказати, — нагадав хтось і 
Відьма сказала: — Як я зрозуміла, ми повинні 
виконувати накази аль-Кацапа, а хто не захоче, того 
зітруть з Всесвіту. 
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— Наскільки я знаю останні науково метафізичні 
дані, то наші душі, віддзеркалення, належать Творцю і 
ми є невіддільна його частина, — сказав хтось і спитав: 
— Чи не означають слова містера Потакаєва, що ми не у 
своєму Всесвіті? 

— Означає, — м’якнув Потакаєв, — я вам про це 
товкмачив у своєму зверненні. 

— Отже, Творець нас покинув? — спитав той же 
запитливий голос, на що відповіла Відьма: — Нас не 
покинули, нас – вкрали! 

— Дама каже істину, — підтвердив Потакаєв, а всі 
замовкли, розмірковуючи над останніми словами 
посланця аль-Кацапа. 

— Хто не хоче служити аль-Кацапу, подайте 
голос, — сказав Потакаєв, який нікуди не зникав, а 
слухав розмови.  

— Ми ще не вирішили, — сказав Плутін, — 
підожди! 

Він зробив довгу паузу. Зелененько не витримав 
та голосно сказав:  

— Що тут думати, у нас все одно немає вибору. В 
мене є питання – чи матимемо ми тіло, а якщо 
матимемо чи будуть нам платити за відрядження і в 
якому розмірі? 

Всі загуділи, а Зелененько не дуже наполегливо 
виправдовувався: — А що? Чим задарма працювати на 
чужого дядю, я краще посплю вічним сном! 

Всі знову загуділи, як бджоли, які тільки й думають 
про те, як працювати задарма на чужу тьотю чи дядю. 
Потакаєв, який мовчки вислухав промову Зелененько, 
голосно сказав: — Ви матимете самі міцні тіла, які є у 
вашому Всесвіті та отримаєте все що захочете: їжу, 
самиць та матеріальні блага. Єдине, що від вас 
вимагають – беззаперечна покора аль-Кацапу! 
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— Ми, що, будемо воїнами? — спитав Плутін. 
— Ви будете елітним військовим підрозділом. Я 

не думаю, що ви помрете від роботи, бо вас будуть 
боятися, навіть не побачивши, — запевнив їх Потакаєв.  

— А самиці…— почав було Плутін, але не 
закінчив, бо його перебив Потакаєв: — Самиці у вас 
будуть теж елітні! 

Натовп загудів, а Потакаєв спитав: — Всі згодні? 
Якусь хвильку стояла тиша, бо всі чекали, як 

хтось відмовиться, але всі мовчали.  
— Так! — випереджаючи один одного, закричали 

в натовпі, бо не встигнеш, то зітруть разом з пам’яттю, а 
Потакаєв, слухаючи крики, сказав: — Тоді тримайтеся, 
бо ми вирушаємо на тимчасове місце дислокації для 
отримання тіла та тренування. 

Натовп мертвих душ закричав від збудження, а 
потім від жаху, падаючи в зелену безодню. Летіли 
доволі довго, навіть припинили кричати. Приземлення 
було м’яке, але дивне, бо всі відчули чуже тіло, яке, як 
вони зрозуміли, треба зробити своїм.  

 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

127 

Реплікація шоста. аль-Кацап 

Було дуже холодно. Навіть через сіточку Даша 
відчувала холоднечу. Очі нічого не бачили в темряві, 
тому довелося використовувати дімензіальну сіточку. 
Кенаса наскрізь промерзла і волога, яка була у 
приміщенні, осіла памороззю на стінах, стелі, долівці та 
кріслах в залі, перетворюючи приміщення в казковий 
зимовий світ. Даша не полінувалася і кинула свої 
симпоти надвір й побачила, що кенаса одиноко стоїть на 
відкритому просторі, який немов поорали величезним 
плугом, вивернувши гігантські каміння. Видно, Морті 
роздивилася це відразу, бо сказала Даші:  

— Ми не у своєму Всесвіті й, навіть, не в сусідніх. 
Ми в чужому Всесвіті. 

Головне, що їм нікуди йти, щоб отримати 
допомогу, бо вся планета мертва. Користуватися 
дімензіальною сіточкою, щоб одержати тепло від 
мертвої планети теж складно: там, де вони опинилися, 
ніяке сонце не світило, а якщо воно було, то досить 
далеко від планети, де вони знаходились. Добре, хоч 
трохи є повітря, бо інакше довелося б постійно 
використовувати дімензіальну сіточку. Треба чогось 
чекати й невідомо, скільки часу: чи то день, чи рік, чи 
може все життя, поки Даша не перетвориться в зюда. 
Навіть її п’ять сіточок тут ні до чого, бо нема куди 
полетіти, щоб потрапити у свій Всесвіт та невідомо 
наскільки вистачить навколишньої енергії, якою 
користується сіточка. Надії на Туманного Кота якось не 
було, бо якби він мав силу, то цього б не сталося. Від 
цієї невизначеності та від холоду Даша розгублено 
спитала у Морті: — Що ж нам робити? 

— По-перше, надворі хтось є, — сказала Морті, — 
а по-друге, нам треба зробити якесь хімічне опалення, 
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бо чекати доведеться довго, може все життя, тож 
використовуючи дімензіальну сіточку, ми заморозимо і 
так вже холодну планету. 

Даша знову кинула свої симпоти, але нікого 
надворі не помітила, тому спитала у Морті, яка зірвала 
якусь штору й накинула її на себе:  

— Де ти когось побачила? 
— Подивись під нами. 
Даша відправила симпоти вниз і побачила ледве 

помітну цятку на другій стороні будівлі. Тим часом Морті 
стала опускатися вниз по сходах і Даша пішла за нею, 
взявши в руки холодного меча. Тяжіння на цій планеті 
було маленьке, але йти та дихати було важко, 
здавалося, що на руках і ногах тяжкі кайдани. 
Проминувши покриту памороззю залу, вони вийшли в 
коридор, а вже тоді Морті знову перевірила все навкруги 
своїми симпотами. Виявилось, що хтось чи щось, 
ховається за дверима. Даша подумала, що це може 
бути якийсь місцевий звір, то витягла свого меча, щоб в 
разу загрози розрубати його навпіл. 

Морті ледве відкрила внутрішній замок на дверях і 
Даша побачила невелику купку, яку теж покривала 
паморозь. Купка нагадувала контури тіло й Даша з 
полегшенням опустила меча, а Морті сказала:  

— Затягнемо його в приміщення.  
Вони довго тягли заціпеніле тіло в коридор, 

вибиваючись з сил, а тоді через всю залу в комірку на 
першому поверсі.  

— Треба його відігріти, — сказала Морті, а Даша 
перепитала: — Його? 

Тільки зараз вона придивилась до побілілого 
обличчя і впізнала Іджі. Морті кинула на долівку штору і 
знову повторила:  

— Треба його зігріти! 
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Вони лягли утрьох, закутавшись в штору, а Даша 
зверху накинула дімензіальну сіточку, щоб ні одна 
краплинка тепла не вийшла. Зовсім скоро вони 
пригрілися і Даша подумала, що треба було зробити так 
раніше, а потім заснула. 

Прокинулась, бо хтось на неї дивився. Вона не 
стала відкривати очі, бо все одно темрява, а 
використала дімензіальну сіточку. Іджі дивився на неї, 
теж використовуючи сіточку.  

— З моїм обличчям щось негаразд? — спитала 
Даша й Іджі відповів: — Ти красива. 

Його слова трохи збентежили Дашу і вона не 
знала, що відповісти, а тоді спитала: — Дурнику, ти 
навіщо вчепився у двері, хіба не краще було зістрибнути 
назад? 

— Я хотів тебе врятувати, — відповів Іджі. Його 
слова сподобались Даші, але вона почувала себе 
незручно, наче щось винна Іджі. Тому Даша відповіла: — 
Я вмію за себе постояти, а тобі треба було поберегтися.  

Приміщення струсонулося, немовби зовсім поряд 
щось впало з неба чи може це якийсь землетрус. Морті, 
як виявилось, зовсім не спала, бо сказала:  

— До нас прилетіли гості! 
*** 

Падіння було довгим, а ще дратували крики 
боягузів, яким невагомість здавалася нестерпним 
жахом. Коли падіння різко припинилося, то Відьма 
відчула, що потрапила в якесь тіло. Досить було перших 
рухів, щоб догадатися, що це тіло не людини, а якоїсь 
тварини. Скоро Відьма зрозуміла, що тварина не 
відноситься до чотириногих. «Яка різниця, кінець кінцем, 
як жити – людиною чи звіром», — зрештою подумала 
вона і стала перебирати кінцівки, яких у неї виявилось 
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цілий десяток. Очі теж були, причому їх можна рухати у 
різні сторони, бо вони на кінці двох відростків. Правда, 
видно було погано, бо навколо стояла темрява, поки 
Відьма не перемкнулася на якесь нічне бачення. Тоді 
вже вона побачила, що знаходиться на якійсь горбистій 
місцевості з бідною рослинністю. Ніяке сонце не світило, 
а одного погляду її очей на небо було досить, щоб 
зрозуміти, що це не Земля. Ні одне земне сузір’я вона не 
побачила, а от якісь незрозумілі зелені та сині плями, 
наче недбало намальовані розгонистим пензлем, 
переконливо казали про другу зіркову систему і навіть 
галактику.  

Гнучких ніг без кісток тварина мала вісім і Відьма 
потренувалась, щоб опанувати кожну, а ще дві ноги 
виявилися лапами, які допомагали запхнути їжу в 
зубастий рот та мали отруйні залози, щоб знищити 
ворога. Ноги прикривала рогова луска, яка перекривала 
одна одну, створюючи рухливу, але захищену лапу. 
Кінцівки ніг прикрашали два рогові кігті, якими можна 
перекусити чи зламати будь що, а ще по всій нозі були 
присоски, якими, крім рота, можна смоктати їжу. Тіло теж 
покривала рогова луска, яка захищала від укусів чи 
ударів. Чи мала тварина розвинутий розум, то невідомо, 
але напевно, що ні, бо тоді навіщо невідомому аль-
Кацапу відправляти душі людей в тіло звіра. 

Раптом Відьма почула крик, що навіть її 
перелякав, а тоді вже повернула свої баньки на 
відростках, та побачила, що це кричить якась 
восьминога тварина, схожа на павука з ногами 
щупальцями. Вона ревла, як дурна, а потім промовила, 
катланською мовою, спотворюючи слова: 

— Я не підписувалась бути твариною! 
— Замовкни, дурепа! — сказав один із 

восьминогих звірів і Відьма впізнала його голос, хоч він 
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був не людиною – це Потакаєв! Навкруги гойдалося 
море очей на відростках, та ворушилися лапи-щупальця. 
«То ми всі такі!» — мало не засміялася Відьма, а 
Потакаєв сказав: 

— Що тобі не подобається? Я казав, що ви 
матимете самі міцні тіла, які є у вашому Всесвіті? Ви їх 
маєте! Глюдожери – самі грізні тварини у Всесвіті. 

 — А ще казали про гроші, матеріальні блага та 
самиць? — спитав хтось і Відьма впізнала Плутіна. 

— Гроші та матеріальні блага ви отримаєте, коли 
їх заробите, а елітні самиці вже є, — він зробив паузу і 
сказав: — Вони серед вас. 

Глюдожери затріщали лапами та витріщились на 
сусідів. 

— А як розрізнити, хто самець, а хто самка? — 
знову спитав Плутін, немовби це аж надто важливо. 

— У самки червоне пір'я біля відростків очей, — 
сказав Потакаєв, дивлячись на очі Плутіна. Всі 
втупились в Плутіна і той підозріло спитав: — Що! Я 
самиця! 

— Таки так! — сказав Пєськов, а всі навкруги 
засміялися. 

— До речі, — сказав Потакаєв, — самиці стають 
самицями в період тічки і, після спарювання з самцем, 
з’їдають його, — всі глюдожери загуділи, а Потакаєв 
продовжив: — Тічка у глюдоженів буває раз у п’ять 
земних років, то вам ще рано про це думати. Ви будете 
Зеленою Вартою для аль-Кацапа і всі будуть знати, що 
колір смерті - зелений. А зараз тренування, щоб всі 
опанували своє нове тіло. Будете стрибати на одній 
нозі. 

*** 
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Отримавши по пиці від Маріко, Туманний Кіт і 
Тарас покинули квартиру на Золотоворітській та пішли 
на місце злочину. Хоч дорога була коротка, але 
Туманний Кіт встиг передумати багато речей. По-перше, 
бог не повинен рівнятися зі своїми створіннями, бо 
інакше вони подумають, що вони рівня, та стануть 
втручатися в те, куди не слід. По-друге, бог не повинен 
ділитися зі своїми створіннями таїнством світобудови, 
бо недалекі використають ці знання для знищення світу, 
а розумні захочуть зрівнятися з богом. В тому, що він, 
Творець цього світу, перебував в образі кумедного кота, 
були вагомі причини: він міг спостерігати за своїм 
Всесвітом і вносити необхідні корекції, щоб він 
розвивався, як потрібно, а був би Туманний Кіт 
людиною, то зрівнявся б з ними та відразу спровокував 
би зазіхання на свою необмежену владу.  

Його Всесвіт, то величезна дімензіальна сіточка у 
формі шару, по внутрішній поверхні якої до центру 
кульки росте матерія, яка через чорні діри повертається 
назад, до дімензіальної сіточки безперервним 
конвеєром. Шлях від дімензіальної сіточки до центру 
Всесвіту, характеризується часом. Туманний Кіт 
пишався цим вічним Всесвітом, який він так гарно 
придумав, потроху розширював його і єдине, що він 
хотів, виростити таких створінь, які б існували завдяки 
енергії, навіть не маючи тлінного тіла. По-людськи 
можна зрозуміти, що він хотів створити янголів. 
Звичайно, він міг їх зліпити відразу, але боявся, що 
змайструє роботів, які, без природного шляху розвитку, 
завдадуть непередбачуваної шкоди Всесвіту та 
Туманному Коту.  

Він змінив хромосому жителям планети Аре, щоб 
вони від народження мали дімензіальну сіточку, бо хотів 
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побачити, як буде розвиватися суспільство, 
використовуючи дімензіальну енергію, але наслідки 
були сумні та жалюгідні: планета перетворилася на 
пустелю. Довге життя трансформувало морве в хижаків 
зюдів, які перетворили підкорену планету Тувара на 
загін для людей, якими вони харчувалися. Довелося 
самому коту підняти свою сраку та летіти на планету 
Аре з Васею, сином Морті, щоб все там уладнати. 

Туманний Кіт, який автоматом тьопав за Тарасом, 
ткнувся в його спину, бо вони опинилися біля ями за 
зеленим парканом, яка наче спеціально викопана 
замість кенаси, щоб поховати роззяв, які відпустили 
злочинців. Вона нагадала їм, що треба спокутувати 
гріхи, тож Тарас пригнічено сказав:  

— Ми щось пропустили. 
— Ми пропустили злочинців, які вкрали кенасу, а 

ще Морті та Дашу, — сказав кіт, — тож наша витівка з 
живцями не вдалася, — він якось підозріло подивився в 
темряві на повненьку фігуру Тараса і переконливо 
сказав: — Треба готувати нових живців. 

— Я не зможу, — відразу сказав Тарас і на 
мовчання Туманного Кота відповів: — У мене дві 
операції на завтра – ніхто, крім мене, їх не зробить, — 
щоб вже зовсім переконати кота, Тарас додав: — Я 
оперую дітей. 

— А куди ділися друзі Даші? — спитав Туманний 
Кіт, наче не мав дімензіальної сіточки чи не вмів нею 
користуватися. 

— Тобі мало Даші та Морті? — спитав Тарас, 
шукаючи друзів Даші, але чомусь їх не знайшов, тому 
скептично сказав: — Ти навіть не знаєш природу цього 
явища. 

— Купити у нас дімензіальні сіточки в 
необмеженій кількості бажав чоловік, тож в цьому 
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замішані люди чи прибульці, — відповів Туманний Кіт, — 
одне невідомо, куди вони запроторюють те, що вкрали 
на Землі – в цьому Всесвіті пропажа не реєструється, а 
це дивно і може бути дуже небезпечно для людей. А 
якщо вони надумають вкрасти всю Землю чи Сонячну 
систему, а може хочуть украсти наш Всесвіт? Та ще 
зелені мухи – мені досі невідомо, що це таке! 

Кіт не знав, хто краде шматки Землі. Єдиний шлях 
це зробити таємно – сховати матерію в дімензіальну 
сіточку, яку можна розтягувати до безкінечності. Правда, 
є в цьому одна вада: якщо вічко сіточки розтягнеться 
так, що стане більше за здобич, то вона вислизне, але 
про це ніхто не знає, крім кота і …  

Кіт щосили ляснув собі по лобі та аж підстрибнув, 
забравшись Тарасу на голову.  

— Мені боляче! — сказав Тарас, витираючи рукою 
кров з обличчя: кіт розпанахав йому щоку. 

— То дурниці! — радісно сказав Туманний Кіт та 
лизнув Тараса по щоці, від чого рана відразу загоїлась. 
Якась бабуся, яка все бачила, співчутливо сказала 
Тарасу: 

— Він у тебе скажений! Кров п’є! Та ще балакає! 
Треба йому укол зробити… у ветеринара…щоб заснув 
навіки… 

— Ти у мене сама заснеш…навіки… — 
невдоволено сказав кіт і стер бабусі останні п’ять хвилин 
пам’яті. Вона озирнулася довкола, наче щось забула, а 
потім пішла назад, навіть не глянувши на кота, який, як і 
раніше, сидів на голові Тараса. 

— Злазь уже, — сказав Тарас, знімаючи кота, бо 
той був заважкий навіть для могутнього Тараса. 

— То ти не летиш зі мною? — спитав Туманний 
Кіт і Тарас відказав: — Ні! — а вже тоді догадався 
спитати: — А куди? 
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— Неважливо! — сказав кіт і понісся по вулиці 
назад. «Сказився!» — подумав Тарас і почув відповідь у 
своїй голові: «Ні!»  

Через якісь три хвилини кіт стояв перед дверима у 
квартиру Тараса і тримав лапу на кнопці дзвінка, який 
верещав, немовби його покусала зграя собак. Маріко 
стала на порозі, тримаючи руки в боки й грізно спитала: 

— Ще хочеш отримати по пиці? Де Даша та 
Морті? 

— Збирайся, полетимо їх рятувати! 
Маріко без слів випхала кота в коридор і закрила 

двері, а тоді вже сказала: — Добре, полетіли!  
Вони вийшли на вулицю і прямо з порогу знялися 

в повітря. Тарас, який повертався додому, вирячив очі, 
спостерігаючи, як кіт поцупив його дружину та летить 
кудись на захід. Тарас, знаючи Туманного Кота, став 
турбуватися за долю Маріко й пообіцяв собі, що відразу 
після операції знайде її. Тож з чистою совістю відправив 
одну свою симпоту й причепив її до Маріко, щоб 
слідкувати за нею. 

*** 

«Бійтеся зелених мух, бо це ваша смерть» — 
Колє подумки повторила слова дивної морвіни, яка вже 
піднялася догори кам’яними сходинками, але нічого з її 
слів не зрозуміла. Ще морвіна рекомендувала їхати 
додому, та хто ж її буде слухати, коли має статися щось 
дуже цікаве. Якщо тобі кажуть не лізти в цю справу, то 
кортить ще більше, аж у Колє засвербіло під пахвою. 
Вона з нетерпінням повернулася до своєї компанії та 
спитала: 

— Є ще якісь варіанти рятування Даші, Морті та 
Іджі? 
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Колє з надією глянула на Жюте, чекаючи, що він 
придумає якусь нову ідею, але той тільки недоречно 
морщив лоба. Вона глянула на Мето, уже ні на що не 
надіючись, але той, на її здивування, сказав:  

— У мене є хороша ідея! 
Це виявилось так несподівано, що Колє аж 

завмерла на мить, а тоді вже беззаперечно зажадала: — 
Кажи! 

— Простіше простого, — посміхнувся Мето, — ми 
знову перевернемо дімензіальну сіточку! 

Рішення було настільки очевидним, що Колє 
навіть засумувала від своєї тупості. 

— І що далі? — трохи невдоволено спитав Жюте, 
бо ж він першого разу запропонував це зробити. 

— А далі ми проберемося в кенасу раніше, чим 
туди потрапила Даша і Морті та зробимо там засідку! — 
сказав Мето.  

— Треба кудись сховатися, щоб пересидіти пару 
днів, поки ми потрапимо в потрібний час, — внесла свою 
лепту50 Колє.  

— Пішли в ботанічний сад коло метро 
«Університет», — сказала Трутте, яка здебільшого 
мовчала і всі здивовано на неї витріщились. 

— Що? — не зрозуміла Трутте і пояснила: — Я 
вивчила карту Києва і знаю українську мову. 

— Правильно, — сказала Колє, — поки будемо 
чекати, вивчимо мову та все про Землю. 

— Мені не потрібно вчитися, бо я теж знаю все 
про Землю, — сказав Жюте, а Колє відповіла: — То 
навчиш нас з Мето. 

Вони пройшли вулицею до Володимирського 
собору, а тоді вже потрапили в ботанічний сад. 
                                                           

50  лепта — дрібна монета у стародавній Греції. 
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Спустившись нижче, в яр, вони сховалися в чагарнику 
коло якоїсь ями, а вже тоді перевернули сіточки. Дві 
доби пройшли весело, бо розмовляли українською і 
сміялися зі своєї незграбності. Тільки одного разу 
трапилась маленька оказія: якась тітка забрела в 
чагарники зі своєю маленькою собачкою, яка стала 
гавкати на мандрівників у часі, хоч їх не бачила. Тітка, 
дивлячись на чагарник, придумала, що там труп, тому 
подзвонила в поліцію.  

Колє мало не надірвала живіт, коли це бачила: до 
них задки підійшли два робітники з лопатами, тітка з 
собакою і два поліцейських: дівчина та хлопець. 
Робітники задки спустилися в яму і земля стала летіти їм 
на лопати та опускатися в яму. Скоро яму засипали й 
там з’явилася трава, а тоді вже залишилась одна пані з 
собакою, яка, теж задки, покинула яр, залишивши 
ареанських мандрівників у спокої. 

— Ну, що, пора? — спитала Колє і піднялася з 
трави. 

Вони прийшли до кенаси та вибрали простий 
спосіб, щоб туди потрапити – купили білети на 
моноспектакль «Ревізор». О сьомій вечора вони сіли в 
крісла і дві години слухали одного актора, який грав усі 
ролі. Коли спектакль закінчився, вони затримались коло 
сцени, а потім сховалися за завісою. Коли залу усі 
покинули, Колє сказала: — Треба знайти Дашу та Морті! 

— Навіщо? — не погодився Мето, бо при Морті 
його ідея не буде коштувати ні найменшого чака. 

— Щоб вони не пропали, — наполегливо нагадала 
Колє. Вони розбрелися по всій будівлі, але нікого не 
знайшли.  

— Треба подивитись на балконі, — сказала Колє, 
оглядаючи пусту залу. 
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— Я там був, — сказав Мето. На недовірливий 
погляд Колє він розвів руками: — Там нікого нема. 

— Я тобі не вірю, — сказала Колє і сама 
піднялася на балкон. Там дійсно, нікого не було, тож 
вона повернулася в залу і сказала: — Дійсно, нема. Куди 
ж вони поділися?  

— Може в сусідній одноповерховій будівлі, де вхід 
в кенасу, — нагадала Трутте і вони хотіли попасти в 
тунель, але двері із зали були закриті. 

— Не думаю, що вони там, бо сусідня будівля 
залишилася на місці, то їх повинен був забрати 
Туманний Кіт, але цього не було, всі це бачили, — 
сказала Колє. 

— Може тут, під будівлею, є якийсь погріб чи 
підвал і вони там, — сказав Жюте й вони заходилися 
шукати якогось підвалу. Через деякий час знову 
зібралися в залі. 

— Що ж нам робити? — спитала Трутте, але ніхто 
не наважився відповісти. Логічно було покинути 
приміщення, бо скоро воно підніметься вгору та зникне. 
Мето не хотів, щоб його ідея стала безглуздою, Колє теж 
не спішила тікати із кенаси, а Жюте чекав, поки Мето 
сам запропонує піти. Трутте теж було цікаво, що буде 
далі. 

Доля задовольнила її цікавість, бо будівля 
затряслась і підлога під ногами захиталася, від чого всі 
попадали. А потім вони знялися в повітря, бо разом з 
будівлею провалилися в якусь зелену безодню. 

Всі кричали. Мето басом голосніше всіх. А Трутте 
чистим тенором, аж всім уші заклало. А потім вони 
кудись гепнулись та відразу вимкнули свідомість. 

*** 
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— Чому ти думаєш, що до нас прибули гості? — 
спитала Даша, піднімаючись з підлоги, й висловила 
припущення: — Може це якийсь метеорит! 

— Сходимо та перевіримо, — сказала Морті. Вона 
знову натягнула на себе штору, а Даша зірвала завісу на 
сцені та пошматувала її, віддавши один шматок Іджі, 
другий накинула на себе, а третій залишила, щоб на 
ньому спати. Вони вийшли на вулицю через двері за 
сценою, там, де ховався Іджі. Надворі була така ж 
темнота, як і в кенасі, тож очі не дуже слугували на цій 
планеті. Зірок чи ще чогось на небі не було і здавалося, 
що вони перебувають у в’язкому мороці. Морті чогось 
довго дивилася в одну сторону, а потім сказала: — Там 
ще одна кенаса. 

— Не може бути! То це вона так гепнула? — 
спитала Даша. 

— Ні, гепнуло з тієї сторони, а ця кенаса уже 
стояла, коли ми тут з’явилися. Я її бачила, але прийняла 
за кумедну скелю, — відповіла Морті. 

— То куди ми підемо? — спитала Даша й Морті 
відповіла: — Її обшукаємо потім, а зараз глянемо, що 
там впало, бо щось велике. 

Йти довелося недовго, коли перед ними постало 
щось дійсно велике. Симпоти намалювали величну 
споруду з центральним куполом, та круглими вежами по 
чотирьох кутках. Морті надовго завмерла перед 
будівлею, а потім сказала Даші: — Знайомся! Це палац 
твоєї бабусі Маргіни! 

Слова Морті збило Дашу з пантелику й вона 
напружила всі симпоти, щоб краще роздивитися будівлю 
та зберегти її образ у своїх гліфомах. «Це вона! — аж 
засвітилася Даша від радості: — Це вона та злодійка, 
яка вкрала цілу планету!» Те, що її бабуся видатна 



Реплікація шоста. Аль-Кацап 
 

140 

злодійка, вона догадувалася й раніше, інакше навіщо 
Мотя зітнула їй голову. 

— Ти ж не будеш її карати, що вона вкрала цілу 
планету? — спитала Даша, на що Морті дипломатично 
сказала: — Можливо, це не вона вкрала, а у неї 
поцупили палац.  

Це зовсім не сподобалось Даші, бо мати морхіну 
злодійку набагато краще, ніж морхіну роззяву. Даші так 
захотілося побачити палац, що вона, не спитавши, 
пішла до масивних дверей, які відкрились напрочуд 
легко, та зайшла в середину. Спочатку вони обійшли 
нижній поверх, який, напевно, використовували для 
якихось зібрань, а вже тоді пішли по сходах на другий, 
на якому двері приміщень виходили на атріум 
посередині. Даша відкрила якусь кімнату і по розкішному 
на її погляд ліжку зрозуміла, що це спальня. Вона 
доторкнулася до подушки, відчуваючи легкий 
характерний запах і без вагань сказала: 

— Це спальня моєї бабусі! 
— Так, — згодилася Морті, трохи ревнуючи Дашу 

до тієї, яка носила під серцем її тата.  
— Можна, я тут буду спати? — спитала вона у 

Морті, яка, проковтнувши гіркий клубочок в горлі, 
приречено відповіла: — Звичайно! 

Даша одразу ж лягла, розкинувши руки й так би 
лежала, мабуть, цілу вічність та Морті сказала: — Нам 
треба оглянути й другу кенасу. 

Даша засмучено піднялася з ліжка, а Морті, її 
заспокоїла: — Ми повернемось сюди знову. 

Іджі ні слова не сказав, бо вперше бачив чужий 
дім, який дуже відрізнявся від деродів морве. Вони пішли 
назад, бо друга кенаса знаходилася поряд з першою. 
Вже знаючи внутрішній план будівлі, вони облазили її 
зверху донизу, але нічого не знайшли. Навіть в афіші на 
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спектакль, яка висіла біля входу в залу, був відірваний 
нижній правий кусочок. Морті, чомусь, його добре 
запам’ятала. Звідки вона взялася, ця кенаса, навіть 
Морті не знала, але вона була точною копією першої, в 
якій вони опинилися на цій планеті.  

Розуміючи, що цю загадку ніхто, крім неї, не 
розв’яже, Морті ще раз упевнилась, що добре зробила, 
коли пішла з Дашею. Тут навіть Туманному Коту та 
Морті не розібратися, не те що Даші чи її друзям. Вони 
вийшли з будівлі та вже хотіли йти до палацу Маргіни, 
коли в небі з’явилося коло з зеленого срібла, в якому 
вони побачили нову кенасу. Будівля гучно гепнулась на 
поверхню планети, від чого всі попадали. Ошелешені 
таким сюрпризом, вони з подивом дивилися на третю 
кенасу, яка обіцяла бути не останньою. 

Щоб відразу все з’ясувати, Даша пішла до 
бокового входу в кенасу, який був одірваний від 
переходу. Бокові двері обрамляли залишки скляних 
блоків, які ще й досі трималися стіни кенаси. Двері, 
мабуть, перекосило, бо вони тріснули навкоси й нижня 
половинка випала надвір. Даша пірнула в цей отвір, а 
потім відкрила ту половинку, що залишилася.  

Стільці в залі поперекидалися та сповзли на одну 
сторону великою купою, а коло неї валялися чиїсь тіла. 
Даша з подивом помітила, що одяг на тілах – це тапі, то 
відразу догадалася, хто перед нею. Вона перевернула 
перше тіло й підняла каптур з обличчя. Колє лежала 
непритомна, але заворушилася, як тільки Даша до неї 
доторкнулася. 

— Ми, все-таки, тебе знайшли, — сказала вона, 
відкриваючи очі. 

— Ще невідомо, хто кого знайшов, — усміхнулася 
Даша й сказала: — Піднімайся, та пішли до палацу. 
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Крім забитих місць, усі були здорові та, навіть, 
нічого не зламали, що вже було добре. Тільки Трутте 
спитала в темряві: — Де ми? — на що Даша сказала: — 
Невідомо. Користуйтесь сіточкою замість зору, але 
заощаджуйте енергію, бо Сонця тут нема ... — вона 
промовчала мить, а потім додала: — Зірок теж нема. 

— А що тут є? — знову спитала Трутте. 
— Крім нас тут нікого нема, — відповіла Морті.  
Коли вийшли надвір, всі новоприбулі крутили 

головою, намагаючись знайти бодай одну зірочку, але 
небо було тягуче і темне, як смола. Мето, побачивши ще 
дві кенаси, здивовано запитав: — Звідки ще дві кенаси ? 

— Аби ж ми знали, — сказала Даша, а Мето 
повернувся до Морті: — Ти теж не знаєш? 

Морті тільки кивнула головою, що для Мето був 
удар, бо він вже встиг оцінити її знання та можливості. 
Він знову спитав: — А куди ми йдемо? 

— В палац моєї другої морхіни, — відповіла Даша, 
чим здивувала Мето й ввела його в ступор. Він не став 
далі запитувати, щоб не виглядати дурником, та й Даша 
навряд чи змогла б йому якось все пояснити, не 
вдаючись в деталі. Коли вони підійшли до палацу, Жюте 
захоплено вигукнув: — Оце так дерод! 

Дослідження палацу викликало цілу зливу 
захоплених відгуків, а коли опинилися в кімнаті Маргіни, 
то Колє беззаперечно сказала: — Тут буду спати я! 

— Пробач, але тут сплю я, — заперечила Даша. 
В решті решт, всім дісталося по кімнаті, хоча 

спати їм довелося разом. Після того, як будівлю 
оглянули, кожний пішов у вибрану кімнату, й коли Даша 
закуталась у всі ковдри, що знайшлися в шафі, то 
почула тихий стукіт у двері. 

— Заходь, — сказала вона Морті, бо то вона 
скреблася у двері. Морті теж була в ковдрах і відразу 
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пірнула у ліжко Даші, повідомивши: — Одній спати 
холодно! 

На цьому умовний вечір, бо на цій планеті завжди 
ніч, для Даші не закінчився: двері кімнати безцеремонно 
відкрила Колє, яка сказала:  

— Нам доречно зібратися разом, щоб зігрітися. 
Даша повела усіх в бібліотеку, де на долівку 

постелили ковдри, на яку ногами до центру лягла вся 
сімка мандрівників, а зверху накидали ще ковдри. Зовсім 
скоро такий бутерброд зігрів тіло, від чого ніхто спати не 
захотів, бо стали балакати. 

— Чому тут три кенаси? — спитала Трутте, то всі 
повернули голови до Морті, бо ніхто з них на це питання 
відповісти не міг. Морті хвильку подумала, а потім 
сказала: — Перша кенаса була ще до того, як ми з 
Дашею та Іджі з’явилися тут. Я думаю, що це та кенаса, 
яка відправилась сюди в перший вечір, коли ми 
прилетіли в Київ. Друга кенаса з’явилася, бо ми 
повернулись у часі назад. 

— Ми теж повернулись у часі назад, — сказав 
Жюте, а Мето скривився, бо це він повинен був сказати. 

— Тоді все зрозуміло, — сказала Морті, — всі 
кенаси з різного часу, але це небезпечно, бо ігри з часом 
не проходять дарма – цей світ може зникнути в одну 
мить. 

— Між іншим, Мотя, — сказала Даша, — ти не 
забула, що ігри з часом затіяв Туманний Кіт. 

— Я теж трохи забулась, але він не мав права це 
робити, — сказала Морті. 

— То що нам робити? — спитала Колє. 
— Нічого, — сказала Морті, — це якраз той 

випадок, коли любе наше дійство завдасть нам шкоду. 
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Всі чекали, що вона скаже щось ще, але раптом 
почулося несамовите ревіння якихось звірів, від чого 
душа кожного впала льодинкою вниз, до самої п’ятки. 

*** 

Закінчивши операції, Тарас переконався, що 
дітям ніщо не загрожує, а вже тоді подався в погоню за 
Туманним Котом. Симпота, яку причепив Тарас до 
Маріко, привела його на станцію реплікації в 
Бернардсвілі, штат Нью-Джерсі, а потім пропала в кільці 
реплікації. Далі шукати було марно, тому Тарас чемно 
підійшов до віконця довідки та, зробивши сумні очі, 
спитав катланською мовою: 

— Шановна пані! Мою дружину, Маріко, захопив 
небезпечний прибулець, який озивається на кличку 
Туманний Кіт. Чи не могли б ви повідомити в яке місце 
він попрямував? 

Спитавши це, Тарас, для переконливості, додав: 
— Мене турбує її здоров’я, бо цей збоченець… 
— Сексуальний маніяк? — спитала працівниця 

довідки, зробивши круглі очі. 
— Ви точно сказали, маніяк, — підтвердив Тарас 

та спитав: — Так куди він подався? 
Миловидна дівчина пошукала на віртуальному 

екрані та показала Тарасу: — Цей? 
На екрані Тарас побачив Туманного Кота та 

Маріко, які стали під кільце реплікації та зникли в 
голубому тумані. 

— Я не бачу тут примусу, — сказала дівчина й 
підозріло подивилася на Тараса: — Можливо, вони 
разом по обопільній згоді? 

— Ви думаєте, що вона могла закохатися в кота? 
— запитав Тарас. 
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— Чому б і ні? Він такий пухнастенький, — 
сказала дівчина, а Тарас додав: — Добре, я не буду вас 
дурити, я її брат, тому хочу, щоб у неї було все добре. 

— Покажіть ваші документи! — суворо спитала 
дівчина і Тарас витягнув міжпланетний паспорт. Дівчина 
прискіпливо переглянула карточку, сканувала її, а вже 
тоді сказала: — Дійсно, у вас однакові прізвища. Ваша 
сестра вибрала планету Тувара. 

— Тоді зрозуміло, — кивнув Тарас. 
— Що саме? — спитала дівчина і Тарас з 

посмішкою пояснив: — У Маріко там подруга, — а сам 
подумав: «Що вона з котом там забула!». 

Коли Тарас став під кільце реплікації та пропав в 
голубому тумані, працівниця довідки витягла на 
віртуальний екран картку Туманного Кота й після деяких 
роздумів прошепотіла собі під ніс: «Мене не обдуриш!» 
— після чого додала до карточки: «Сексуальний маніяк» 
та ще: «Схильний до насильства». 

*** 

Аль-Кацап з деяким роздратуванням дивився на 
те, як тренуються глюдожери. Здавалося, треба давно 
звикнули до того, що людина – тварина ненадійна, та ще 
наділена нестійким розумом, який, замість правильних 
рішень, схильний до необачних кроків. Тільки внутрішня 
дисципліна може змусити цей ненадійний розумовий 
апарат працювати логічно, впевнено та адекватно. 
Відчуваючи всіх їх у своїй голові, він не міг за них жити, 
та робити так, як собі хочеться, хоч вони, ці люди, 
думали його гліфомами, але були ізольованими 
особистостями на час свого життя. Він все зробив так, як 
у Всесвіті, звідки взяв їх душі. 
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— Скічко! Всі стрибають на одній нозі, а не на 
двох, як ти, — кричав Потакаєв, стьобаючи якогось 
глюдожера по пиці залізною ломакою. 

«Треба було набрати спортсменів», — подумав 
аль-Кацап, але ж не викинеш на сміття цих нездар, 
здатних тільки сваритися та робити один одному капості. 
«Виберу собі вмілих, скільки треба, а інші хай лякають 
людей в образі глюдожерів. Після тренувань, Аль-Кацап 
включив кільце реплікації та заманив з планети 
Ґроссеверт десяток диких глюдожерів, яких віддав на 
поталу своїм підопічним. 

Розглядаючи, як його глюдожери рвуть на шматки 
диких глюдожерів, аль-Кацап запримітив одного 
глюдожера, який таки сподобався йому, бо опанував 
своє тіло досить швидко, і вправно плигав на одній нозі 
по команді Потакаєва, не втрачаючи рівноваги, а зараз 
зі здоровим завзяттям гриз відірвану лапу розірваного 
глюдожера. Він відправив у цю тварину свою симпоту та 
дізнався, що раніше цей звір був жінкою досить 
похилого віку, яка тільки тим і займалася, що вбивала 
людей: як руками, так і різною зброєю. Те, що вона була 
холоднокровною вбивцею, він оцінив, як перевагу, а щоб 
її випробувати та показати іншим, як треба битися, то 
задумав викликати її на смертельний двобій. 

Звичайно, їй не перемогти того, хто ними керує і 
кого називають аль-Кацапом, але цікаво, як вона буде 
викручуватися. Він дізнався, що раніше її називали 
Відьмою і це, зрозуміло, кличка, бо своє рідне прізвище 
вона, мабуть, давно забула. Щоб додати інтриги, він 
вибрав ще двох глюдожерів, з якими збирався битися. 
Аль-Кацап звелів Потакаєву привести вибраних 
глюдожерів для змагання з «людиною», бо називати 
себе не хотів, щоб передчасно не травмувати психіку 
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«воїнів». Всі інші глюдожери мали право дивитися і 
робити свої ставки.  

Коли Потакаєв вибрав трьох глюдожерів для бою 
з людиною, глядачі заревли своїми пащами, аж 
здригнувся цей темний та мертвий світ. Глюдожери 
могли бачити в темноті, а от аль-Кацапу, як людині, 
доводилося використовувати дімензіальну сіточку. 
Першим Потакаєв випхнув глюдожера, який в житті на 
Землі називав себе Богданом. Він теж був вправним 
воїном, бо плигав на одній лапі не гірше Відьми, але 
його ізольована душа не подобалась аль-Кацапу: в ній 
не було тої холоднокровності, як у Відьми та заважали 
непотрібні роздуми, замість того, щоб беззаперечно 
вбити. Аль-Кацап навіть хотів стерти його душу, та 
записати те, що доцільніше, але це і раніше давало 
погані результати, бо крім записаної душі було ще тіло зі 
своїми інстинктами, що іноді, зводило нанівець 
записане. 

Побачивши перед собою людину, Богдан завмер, 
а аль-Кацап, перебираючи його гліфоми, зрозумів, що 
він вагається та не хоче вбивати. «На його прикладі й 
покажу!» — подумав аль-Кацап і став спокійно 
наближатися до його лап. Богдан ніяк не реагував на 
його дії, мабуть, думаючи, що в будь-яку секунду може 
розчавити людину. Глюдожери, які спостерігали за 
поєдинком, по дурному ревли, трохи дратуючи аль-
Кацапа. Він знав всі слабкі місця глюдожерів, тому 
швидким рухом вивернув лапу в сторону та коротким 
ударом меча відсік її.  

Богдан заревів від болю, хоча Потакаєв учив всіх 
глюдожерів вимикати больові рецептори перед боєм. 
Глюдожери теж волали, побачивши, як людина запросто 
відкремсала лапу Богдана. Виправляючи помилку, 
Богдан вимкнув біль та став місити перед собою 
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лапами, не даючи можливості підійти людині, а потім 
скаконув вперед та викинув вільну лапу з гострим 
пазуром, яка б розпорола аль-Кацапа навпіл, якби він не 
відскочив в сторону та блискавично зігнув одну з 
пущених в дію лап, оголюючи місце від кістяної луски, 
щоб завдати удар меча. 

Друга відтята лапа забилася в конвульсіях, а 
Богдан, не чекаючи, завдав горизонтальний удар й, 
таки, зачепив аль-Кацапа, бік якого заюшив кров’ю. Цей 
удар глюдожери зустріли схвальними криками, а аль-
Кацап зрозумів, що крім Потакаєва, який ставив на 
людину, всі хочуть перемоги глюдожера. Він не став 
чекати ні миті, а відразу зробив карколомний стрибок, 
опираючись на лапи Богдана, які, піднімаючись, самі 
викинула аль-Кацапа на панцир звіра. Одним помахом 
зітнувши очі глюдожера, аль-Кацап навкіс ударив мечем, 
минаючи луску. Богдан смикнувся пару раз, а потім 
гепнувся на великий камінь. Аль-Кацап зіскочив з 
глюдожера, що падав, а вже тоді витягнув з кишені 
широку липучу санітарну стрічку та заліпив свій бік, щоб 
зупинити кров. Глюдожери мовчали, а задоволений 
Потакаєв вигукнув: — Плутін, виходь! 

Але його чекав дещо другий сценарій, бо 
глюдожери, піддаючись інстинкту, накинулися на труп 
Богдана і розірвали його за пару секунд, так що аль-
Кацап ледве встиг висмикнути свого меча. Морди, 
заюшені свіжою кров’ю, блищали в темноті, а Потакаєв, 
дожовуючи те, що урвав разом з іншими, пробурмотів, 
повторюючи: — Плутін, виходь! 

Аль-Кацап недарма вибрав Плутіна, бо його 
хитрість і підступність імпонувала йому, але треба 
перевірити московіта в справжньому бою: те, що він 
загине, нічого страшного, аль-Кацап не збирався 
марнувати мертві душі й дасть їм нові тіла, благо 
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глюдожерів на їх рідній планеті – як води в океанах 
Землі. До речі, глюдожери прекрасно почувають себе у 
воді, треба буде розтопити пару льодовиків, та зробити 
їм озеро.  

Плутін умів чекати, бо поки вони ходили по кругу, 
то навіть глюдожерам надоїло й вони презирливо 
кричали на свого братана, але той ніяк не реагував на їх 
ревіння. Він таки спіймав аль-Кацапа, коли той 
спіткнувся і блискавичний удар не закінчився смертю 
тільки тому, що аль-Кацап відскочив, але тут його 
чекала підніжка, бо московський лицемір завчасно 
запустив по боках свої щупальця. Вже падаючи, аль-
Кацап побачив, як на нього опускається друге щупальце 
зі смертельним кігтем, але встиг лягти боком, то лапа 
вдарила по каменю. 

Аль-Кацап відразу віддячив Плутіну, відітнувши 
йому пів кінцівки. Плутін заревів від болю, а аль-Кацап 
звичним рухом забрався на спину і загнав меч під 
кістяну луску.  

«Таки не вчиться на помилках інших!» — з деякою 
зневагою подумав аль-Кацап, хутко тікаючи зі спини 
жертви, яку уже рвали з усіх сторін. Меркельс, керуючи 
своїм глюдожером, одна з перших кинулася на Плутіна, 
та відірвала йому голову, яку з задоволенням потягла в 
сторону. Вона відірвала великий шматок голови Плутіна 
та зосереджено жувала пащекою наступну порцію.  

— Ти хотів, щоб мене зжер твій пес, але я з’їла 
тебе першою. — з задоволенням пробурчала Меркельс. 

— Я тобі віддячу, — пообіцяла обкусана голова 
Плутіна, а одне око, яке ще залишилося, ненависно 
глянуло на Меркельс, та закотилося. Вона висмоктала 
його разом з мізками Плутіна і смачно ікнула. Після 
кривавої короткочасної трапези Потакаєв, облизуючи 
зелену кров на щелепі, прокричав: — Відьма, виходь! 
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Морда Відьми теж була у крові, тому аль-Кацап в 
душі посміхнувся, спостерігаючи наслідки інстинктів, але 
був грубо кинутим на камінь, а загрозливий кіготь 
упирався йому в лоб. «Обдурила!» — радісно подумав 
аль-Кацап, чекаючи, як вона буде його розривати, бо 
боятись нічого: дімензіальна сіточка загоїть рани та не 
дасть вмерти. Але Відьма відпустила його, відскочила та 
опустилася на передні лапи. 

— Я вітаю тебе, аль-Кацап! — промовила вона і 
він зрозумів, що вона його розгадала. Інші глюдожери 
нічого не зрозуміли, чим трохи розчарували аль-Кацапа 
у своїх здібностях.  

— Продовжуйте заняття! — сказав він Потакаєву, 
а сам запустив двох диких глюдожерів, на яких відразу 
облизнулися підопічні Потакаєва, та їх чекала дуля під 
ніс, бо аль-Кацап вкинув в них душу з’їденого Плутіна та 
Богдана. Злий, як собака, Плутін підкрався до Меркельс 
ззаду та вп’явся в неї зубами, але вона брикнула двома 
задніми лапами, що він перекинувся та відлетів на 
десяток метрів. Глюдожери відразу кинулись на нього, 
щоб відкусити щось смачне та Плутін, розлючений 
невдачею, шалено відбивався.  

— Шикуйся свинею на таран! — закричав 
Потакаєв, щоб припинити сварку, а потім, дивлячись на 
безлад із купи глюдожерів, розпачливо закричав:  

— Ідіоти! Хіба це свиня? Це безглуздий інвалід 
гусак, такий дурний, як і ви! 

*** 

Аліса, бо таке було ім’я дівчини, тіло якої вона 
отримала, покинула невдах мандрівників з планети Аре, 
роздумуючи про те, як шукати Дашу та Морті. Після того, 
як Мортиземія відтяла їй голову, вона не палала 
любов’ю до неї, але Морті була з Дашею і це все міняло. 
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Алісу не покидало відчуття, що це все чвари 
Туманного Кота, який знайшов нову іграшку в особі 
Даші. Недарма він дав їй тіло якоїсь загиблої дівчини з 
Франції тільки зараз, коли Даша вже не морвяко. Аліса 
згадала, яке у неї було розчарування, коли з’ясувалося, 
що Лебедев всього лише транслює думки Туманного 
кота і вже пару тисячоліть допомагає йому керувати 
Всесвітом, бо тому, за своїми іграшками з людьми, 
мабуть, нема часу це робити.  

Як би воно не було, але Даша, то рідна душа, 
частинки якої, можливо, колись належали їй. То треба 
переграти кота, та визволити Дашу з його лап. Кіт уміє 
грати на бажаннях, тож підсунув Даші романтику від якої 
ні одна людська душа не відмовиться. Оті крадіжки гір та 
озер на Землі, напевне, організував сам Туманний Кіт 
або підкинув цю ідею якомусь збоченцю, що відчув себе 
богом. Хоч все, що відбувається цьому Всесвіті, вже 
давно сталося, Туманний Кіт буде створювати нові 
паралельні Всесвіти, спотворюючи час та простір, в яких 
хід події зміниться.  

Отже, Алісі нічого не заважає зробити ще одну 
реальність, пірнувши в час та простір, щоб потрапити 
туди, де Макар телят не пас. Але перед тим, як 
порушувати закони фізики, та створювати петлі часу, 
Аліса трохи обдурить кота. Перш за все, вона відвідає 
свою давню подругу, Фатенот, щоб узнати майбутнє, а 
вже тоді пірне у минуле. Вона піднялася в нічне небо та 
взяла курс на захід, а вже тоді замкнула себе у 
дімензіальний кокон, та ракетою полетіла вперед. 

Протиракетна оборона США зафіксувала політ 
Аліси, який відбувався з нечуваною швидкістю. 
Зеленому президенту Трампсу доповіли відразу, що 
Україна запустила новітню зброю в напрямі США і 
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президент позеленів від люті та сказав: — Я подзвоню 
Зелененько. 

Зелененько відповів не відразу, а коли взяв 
трубку, то розважливо відповів: — Що ти хочеш, Трампс, 
бо мені ніколи? 

Трампс чув у трубку, як у Зелененько грає 
танцювальна музика, та чути голоси дівчат, видно був 
десь у барі, тож сердито сказав: — З України 
вистрелили ракетою по США. 

Трампс слухав, як Зелененько питав у когось: 
«Хто стріляв по США?» — а потім почув його голос в 
трубці: — З наших ніхто не розважався! Це москалі або 
бандерівці, а я над ними не владний! 

Трампс зашипів, зеленіючи, і пригрозив: 
— Я пожаліюсь Потакаєву! 
— Братан! Не видавай! Я віддячу! Дівчатами! 
Трубка цокнула й почулися гудки «зайнято». 

Трампс, від злості, так приложив трубку, що телефон 
розлетівся на друзки. 

В цей час Аліса, навіть не догадуючись про 
міжнародний скандал, прибула до міжзоряного центру в 
Бернардсвілі, штат Нью-Джерсі, та зареєструвалася в 
чергу до реплікатора. Коли назвали її номер, вона 
підійшла до віконця оператора, а дівчина з люб’язною 
посмішкою спитала:  

— Вам куди? 
— Планета Деканат в системі трьох зірок.  
Оператор повідомила код набору, хоча Аліса 

знала його, як своє рідне ім’я, та попрямувала до кільця 
реплікатора. Голубий туман огорнув її постать і вона 
звично побачила перед собою рухомі веселкові кільця.  

Станція реплікації знаходилась коло занедбаної 
лабораторії з діркою в даху, але Аліса не за тим 
прилетіла на цю планету, щоб щось там ремонтувати, 
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тому відразу знялася в небо та полетіла кудись на захід. 
Внизу, на поверхні зеленої планети, пінилися ліси з 
рідкими галявинами, ріки голубими змійками перетинали 
ліси, та де-не-де блискали сині плями озер. Відразу 
згадалася Земля, яка, в порівнянні з планетою Деканат 
виглядала забрудненою пусткою. Летіти довелось довго, 
та ще по дорозі до неї пристали трійка глеїв 51 , які 
бовталися попереду, заважаючи летіти. Один з них 
підлетів ближче та, дивлячись прямо в обличчя, спитав: 
— Україна? 

 
Аліса мало не впала вниз від запитання. Звідки ці 

глеї знають про Україну та ще й розмовляють явно 

                                                           

51  глей — звір, схожий на ведмедя з короткою білою 
шерстю, та шкіряними крилами, покритими таким же 
білим пушком. Очі великі з густими пухнастими віями. 
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українською мовою. Щоб трохи заспокоїти настирливих 
глеїв, вона сказала: — Україна, Україна, — від чого глеї 
радісно залопотали, а потім знову спитали: — Коломия? 

В дурнішій ситуації Аліса ще не була. Якийсь 
білий летючий ведмідь за тисячу світових років від Землі 
питає про Коломию українською мовою. Щоб заспокоїти 
глеїв, вона сказала: — Я з Києва! 

Глеїв, мабуть, розчарувала відповідь, бо недбало 
кинули: — Лети за нами! — а тоді гайнули далеко 
вперед, аж Аліса трохи відстала. Скоро по тому вони 
потрапили в мальовничу долину між зеленими горами, 
посередині якої хлюпало хвилями велике озеро, а 
навкруги нього Аліса побачила багато хат, критих 
червоною черепицею з великими огородами, а по горах 
бродили стада овечок та корів. Чисто українське село! 

«Що за напасть! Звідки на цій планеті взялися 
корови?» — дивувалася Аліса, а глеї, оглядаючись на 
неї, полетіли до хатки прямо коло води. Аліса впізнала 
ту хату, бо там жила Фатенот. Вона відрізнялася від 
інших будівель високими півкруглими вікнами, та явно 
старішим виглядом. Старий дерев’яний тин був недавно 
пофарбований в зелений колір, а поверх нього буйним 
цвітом цвіли фіолетові та червоні дзвоники. З хати 
неслася якась весела пісня і коли Аліса прислухалась, 
то здивовано почула: 

А я скочу, перескочу  
штири грядки маку. 
За такую співаночку  
поцілуй ми в сраку. 

Два останні рядки хтось прокричав хриплими 
голосами, а інший тоненький дівочий голос знову 
заспівав: 

Ой чия ж то дівчинонька 
вдома не ночує? 
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Застуджені голоси з запалом підхопили: 
Чути в ночі на пів села, 
як хтось їй райбує  

«У Фатенот гості!» — подумала Аліса та піднялася 
по старих дерев'яних сходинках. Коли вона, не 
постукавши, зайшла в хату, то побачила, як якась 
дівчина в українській розшитій сорочці перебирає 
пальцями нитки на ткацькому станку та весело співає:  

Ой музико музиченько,  
шляк би тебе трафив. 

Дві сови, Долі Часу, які сиділи на підвіконні на 
дерев’яній підставці з товстої гілки, грубими голосами 
дружно підхопили: 

А я тобі так давала,  
а ти не потрапив.  

— Доброго дня! Мене звати Аліса, — чемно 
сказала Аліса і спитала, звертаючись до дівчини: — А де 
Фатенот? 

На неї витріщилися три пари очей, які з цікавістю 
розглядали відвідувачку, що завадила їм співати. 

— Файного вам дня. Мене звати Оксана, а 
Фатенот тут давно не працює, — сказала дівчина та 
спитала: — А що тобі треба? 

— Хочу взнати долю деяких людей, — сказала 
Аліса, лаючи себе, бо зовсім забула, що Фатенот давно 
покинула це місце разом зі своїм коханим, Харомом, а 
замість себе залишила українські сім’ї з Коломиї. 

— То не можна, бо нам заборонили, — відказала 
Оксана, поглядаючи на двох сов, а Аліса, по її рішучому 
погляду, зрозуміла, що їй тут нічого не світить. Навіть 
сила не допоможе, бо тут Долі Часу, які вже вирячили на 
неї совині очі, та настовбурчили чубчики, які стирчали, 
як вуха. Її взяла злість і Аліса сказала: 



Реплікація шоста. Аль-Кацап 
 

156 

— Ви, дійсно, нічого не можете! Он, Україну 
проспівали й просрали, то вам байдуже! Невже не могли 
трішки допомогти? 

Оксана, почувши слова Аліси, кинулась до ниток, 
та стала їх моторошно перебирати пальцями, а потім, з 
червоним обличчям, вискочила на поріг хати, та 
закричала на все горло: — Теееееееееееееееееееекля! 

Аліса глянула в вікно, та побачила, як із хаток 
виглянули люди, а Оксана знову голосисто закричала: 

— Тееееееееееееееекля, курва, тобі б тільки 
хлопи! 

Сови злізли зі своєї підставки та стали бігати по 
полотну, вирячивши на нього круглі очі.  

— Таки правда, це Текля такого наробила, а ти 
ще її хвалила, файно, файно! — сказала одна сова, а 
друга на неї насіла, як півень: — Нічого я її не хвалила, 
хай би тебе шляк трафив!52 Це ти казала, що ся дівка 
межи других вискочить високо. 

Тим часом в хату влетіла Оксана, за якою зайшла 
молода дівчина, напевно Текля. 

— Що си наробила? — грізно спитала Оксана, 
ткнувши пальцем на полотно. Текля не дуже злякалась, 
поблукала по нитках поглядом, та сказала: — То можна 
виправити, — а Оксана дивилася на неї, як удав на 
пійманого кролика. 

— Що такого? — спитала Текля та знизала 
плечима: — Бо я хтіла спати! 

— Спати треба ніччю, — невблаганно сказала 
Оксана додала: — Перероби. 

                                                           

52  хай би тебе шляк трафив — хай би в тебе 
трапився інсульт (західноукраїнське, від німецького - 
schlag treffen) 
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Покінчивши з Теклею, яка з неохотою взялася за 
нитки, Оксана повернулася до Аліси та сказала, 
поклавши руку на серце:  

— Пробач! Про кого ти хочеш взнати? 
— Про Морті та Дашу, — сказала Аліса, а Оксана 

посунула Теклю та стала перебирати нитки. 
— А чому ви не повернулися в Україну? — 

спитала Аліса.  
— Тут добре, то вже ніхто не хтів повертатися, — 

сказала Оксана, замислившись над якимсь вузликом. 
— Що таке? — спитала Аліса. 
— Їх доля загубилася, — ніяковіючи, сказала 

Оксана, а сови, схопившись за нитку, сердито 
закудкудакали: — Такого не може бути?! Це знову 
Текля? 

— Текля в цьому, мабуть, невинна, — сказала 
Аліса, — Це Туманний Кіт.  

— Який туманний кіт? Ми не любимо котів! — 
казали сови, а Аліса розуміла, що в цьому Всесвіті Даші 
немає.  

— Спасибі й на тому, — сказала Аліса, а Оксана 
взяла її за лікоть та пообіцяла: — Ми все справимо! 

Повернення додому було сумне і коли вона 
опинилася в Бернардсвілі, то навіть не знала, куди 
вертатися чи в Київ, чи ще кудись. Вона стояла в 
стороні, коли це побачила, як до кільця реплікації 
підходить Маріко разом з Туманним Котом. Аліса мало 
не кинулась до них, та потім збагнула, що краще 
дізнатися, куди вони прямують. Кіт, зараза, закрив своєю 
довбешкою клавіатуру, тому Аліса не бачила, що він 
набирав. Коли за ними розсіявся туман, Аліса чкурнула 
до оператора та спитала у дівчини:  

— Куди цей кіт попрямував? 
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— Я не маю права це казати, — нахмурилась 
дівчина, а Аліса найшлася: — Та це мій кіт, він видно 
вв’язався за молодицею, бо та несла в сумці ковбасу. 

— Харчові продукти заборонено перевозити, — 
занепокоїлась дівчина, а Аліса тихенько сказала: — Я 
про це нікому не скажу! 

Дівчина зашарілася і сказала: — Вони полетіли на 
планету Тувара. Її код … 

— Я знаю, — сказала Аліса і поспішила до кільця 
реплікації. 

Станція реплікації для туристів на планеті Тувара 
перебувала на великому зеленому острові, куди Аліса 
без перешкод потрапила. Після того, як багато жителів 
Землі туди евакуювали, коли їм загрожував метеорит 
Сатана, деякі з них там і залишилися, хоча вже можна 
було повернутися додому. Один із таких підійшов до 
Аліси та запропонував:  

— Маю швидкого катера, доставлю в будь-яку 
частину планети Тувара. 

— Спасибі, я на своїх, — сказала Аліса, а 
колишній землянин пішов далі крутити ключі від катера, 
надіючись на клієнта. 

Аліса догадувалась, куди прямує кіт, але не знала 
чому. Вона швиденько відрядила свою симпоту, 
шукаючи Тьху. Як Аліса і думала, Тьху знаходилася на 
своєму острові, де вона колись жила з братом, Тохом, а 
тепер, судячи з симпот, зі своїм коханим, Роєм. Кота і 
Маріко у них не було, але Аліса пошукала й побачила, 
що вони теж прямують у напрямі до острова. Вона 
забрала свої симпоти, щоб ненароком не зачепити кота, 
та відійшла від станції реплікації трохи далі в кущі, а вже 
звідти полетіла навперейми коту.  

Їй повезло, бо по небу пливли білі пухнасті хмари, 
в яких легко ховатися, та ще й вітер віяв в ту сторону, де 
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був острів Тьху. Коли Аліса підлетіла ближче, то 
спустилася до самої води, бо острови, які вона минала, 
були хорошою завісою, щоб її завчасно не помітили. 
Аліса зробила навіть петлю, щоб зайти ззаду острова, а 
коли вже його побачила, то тихенько пірнула в воду, та 
підгребла до самого берега. Вода збадьорила тіло 
своєю прохолодою. Було божественно тихо, тільки якісь 
птахи сперечалися між собою не мелодичними звуками, 
бо тріщали один на одного. Хоч Алісі сподобалося в 
воді, вона вибралась на крутий берег і тихенько 
чалапала в сторону дому Тьху та причалу біля нього.  

Ще здалеку, вона почула голоси і відразу пізнала 
їх: то були Тьху та Маріко. Треба було підібратися 
ближче, щоб почути все, про що вони говорять, але 
висока трава, та кущі заважали йти швидко. Коли вона 
вже опинилась зовсім поруч від дому, та вже бачила 
Маріко та Тьху, чиїсь сильні руки охопили її тіло, а щось 
гостре торкнулося горла. 

— Тихо! — прошептав хтось їй на ухо 
каталанською мовою й вона так же тихо відповіла:  

— Добре! Я не бажаю вам зла! 
Тим часом Тьху та Маріко гомоніли далі, згадуючи 

те, що відбулося років сімнадцять назад на планеті 
Тувара, а Аліса побачила кота, який ходив по причалу 
туди сюди, наче маятник. Видно, що йому увірвався 
терпець, бо кіт підійшов до Тьху, задерши голову, та 
спитав: — Досить вам базікати, бо у нас невідкладна 
справа! 

— Так ви не в гості, а по ділу? — розчаровано 
спитала Тьху, а кіт безцеремонно сказав: — Звісно не за 
тим, щоб базікати про всякий дріб’язок! 

— То що вам треба? — спитала Тьху, дивлячись 
не на кота, а Маріко. 



Реплікація шоста. Аль-Кацап 
 

160 

— У нас загубилася Морті та Даша, — сказала 
Маріко, а Тьху відразу спитала: — Хто така Даша? 

— Даша внучка Морті та Маргіни, — відповіла 
Маріко. 

— Якщо вони були на планеті Тувара, то я їх не 
бачила, — відповіла Тьху, а Туманний Кіт відразу 
спитав: — А кого ти тут бачила?  

— Хасана ібн Алі аль-Каїна! — відповіла Тьху, а 
кіт відразу спитав: — Що він тут робив?  

— Він хотів щоб я сплела йому величезну 
дімензіальну сіточку, — відповіла Тьху та з посмішкою 
зауважила: — Знаючи його, я відмовила. 

— А хтось другий, кого ти вчила, міг сплести йому 
сіточку? — спитав Туманний Кіт. 

— Цього я сказати не можу, бо не знаю, — 
відповіла Тьху. Кіт відразу сказав Маріко: — Все 
зрозуміло, полетіли назад? 

— То ви навіть не побачите Роя? — розчаровано 
спитала Тьху. 

— Вибач! Нам треба шукати Морті та Дашу! — 
сказала Маріко та стрибнула в повітря, доганяючи 
Туманного Кота, який уже був попід хмарами. 

— Пішли! — сказав хтось за спиною, тримаючи 
ножа у горла Аліси. Коли вони з’явилися перед 
будинком, Тьху спитала у Аліси: — Ти хто? 
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Реплікація сьома. Жюте 

Несамовитий крик якихось звірів перелякав усіх, 
хто зібрався в палаці Маргіни. Навіть Морті злякалася: 
ще не вистачало померти в шлунку якогось звіра. Перш 
за все, звідки вони з’явилися, ці звірі, бо до цього була 
мертва тиша. Морті не полінувалася, та відправила свої 
симпоти, щоб глянути, хто там кричить в темряві. 
Дійсність була такою, що Морті, мабуть, упала б від 
страху, так тремтіли її коліна, але зупинила 
відповідальність за Дашу та інших нетямущих любителів 
пригод. Вона ніколи не бачила страшніших тварин, які 
бігали зовсім недалеко від палацу, кумедно стрибаючи 
на одній нозі. Схожі на павуків чи восьминогів на суші, ці 
тварини мали круглі баньки на коротких паличках, які 
бачили все, що позаду чи спереду, а їхні тіла покривала 
кістяна луска, яку ніякий меч не візьме. Навіть зюди 
супроти баченого здавалися дощовими черв’яками, тим 
більше, що цих броньованих тварюк було дуже багато.  

— Я піду в розвідку, — сказав Мето, виймаючи 
свого меча, а Жюте, витягуючи свою зброю, 
наполегливим голосом підкреслив: — Ми підемо разом! 

— Я теж піду, — рішуче сказала Колє, але її 
зупинила Морті: — Можете йти всі, щоб вас з’їли на 
сніданок, а ми з Дашею перетворимо палац у фортецю, 
бо нам ще довго тут триматися. 

Слова, сказані Морті, охолодили буйні голови, 
тому в розвідку пішли тільки Мето та Жюте. Морті, разом 
з дівчатами та Іджі, обдивилася весь палац і зрозуміла, 
що із палацу ніякої фортеці не вийде, бо всі вікна та 
двері не затулиш. Вона нічого не повідомила Даші, але 
та сама зрозуміла, тому що сказала:  

— З цього палацу фортеця, як з решета відро. 
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— Ми повинні повернутися в кенасу, — 
несподівано для всіх сказав Іджі. Морті на хвильку 
замислилась та зрозуміла, що Іджі каже правду: кенаса 
хоч і маленька, але для всіх місця вистачить, крім того 
там міцні стіни.  

— Треба звідси відразу йти, — сказав Іджі. 
Зрозумівши по поглядах, що треба дочекатися Мето та 
Жюте, він додав: — Я їх почекаю, а ви йдіть в кенасу. 

Колє теж хотіла дочекатися Мето та Жюте, але 
Морті досить жорстоко сказала: — Всі, хто пішов або тут 
залишиться – уже мертві! 

Іджі виявився упертим, бо відповів:  
— Я повинен їх дочекатися! 
«Щоб не сказали, що ти боягуз!» — усміхнулася 

до себе Даша, бо впертість Іджі їй сподобалась. Вони 
покинули Іджі, який шукав поглядом Дашу й таки стрівся 
з нею очима, а вона, на прощання, помахала йому 
рукою. 

Хоча йти було важко, до кенаси добралися досить 
швидко і без перешкод. Криків потвор не було чути, 
можливо, що знайшли якогось дурника та з’їли, але від 
цього на душі було ще тривожніше: а раптом це Мето чи 
Жюте. Щоб трохи поліпшити оборону, вони натягали 
великих каменів, яких навкруги було безліч, та обложили 
кенасу, а потім Морті скріпила їх, наче вони були одне 
ціле. Після цього Морті накинула на кенасу дві сіточки: 
зовнішню перевернуту, а другу, внутрішню, дала Даша, 
яку натягнули звичайним чином. Зробивши це, зморені 
дівчата попадали один на одного: Даша притулилася до 
Морті, а Трутте до Колє. Втома та надмірне хвилювання 
зробили своє діло, бо всі заснули, навіть Морті.  

*** 
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Потрапивши на планету Тувара, Тарас відразу 
відпустив свої симпоти на пошуки Маріко, яку не 
знайшов, хоча геть до одного перебрав усі острови. Те, 
що він її не бачив, означало, що Маріко вже нема на 
планеті або вона сховалася за дімензіальною сіточкою. 
Тарас пошукав Тьху та знайшов її на острові, тому 
відразу полетів туди, щоб про все дізнатися. Через пів 
години він вже завис над круглою латкою острова, яких 
навкруги нерівномірно насіяли чиєюсь недбалою рукою. 
Його приліт помітили, бо перед будинком стояв якийсь 
чоловік та розглядав прибульця. Тарас, спустившись, 
підійшов до чоловіка, та чемно відрекомендувався: 

— Мене звати Тарас! Я шукаю свою жінку, Маріко! 
— Рой, — коротко відповів чоловік. Тарас згадав 

таке ім’я, але чоловіка не впізнав. 
— Пішли зі мною, — запропонував Рой і вони 

зайшли до хатинки біля причалу, де Тарас побачив 
красуню Тьху, яка нітрохи не змінилися, та якусь молоду 
дівчину, що збоку сиділа на плетеному кріслі. Тьху теж 
пізнала Тараса, бо з лукавою посмішкою спитала: 

— Щось гості з Землі вчастили до мене! Не інакше 
хтось зробив новий Армагеддон! 

Вона кинула дивний погляд на дівчину, яка сиділа 
в кріслі, та роздивлялася Тараса, наче хотіла його з’їсти. 

— Я шукаю Маріко, — пояснив Тарас, а Тьху 
відповіла: — Вона була разом з Туманним Котом, але 
відразу відлетіла додому. Що там у вас трапилось, бо кіт 
так спішив, наче боявся, що отримає бебехів за шкоду. 

— Нічого особливого, крім того, що хтось краде на 
Землі гори, ліси та озера, а куди все зникає – ніхто не 
знає. Кіт придумав засідку в одному місці, де залишив 
Дашу та Морті, а вони пропали разом з будівлею, — 
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розповів Тарас та, усміхаючись, доповнив: — А ще якісь 
зелені мухи крадуть людей. То не ви? 

Тьху щиро розсміялася над жартом Тараса, бо, 
дійсно, шкіра жителів Тувара трохи віддає зеленню. 

— Тому, видно, кіт, як ошпарений, покинув нас, бо 
боявся, що я його вкраду, — сміялася Тьху. 

— Тому і я, мабуть, полечу, бо ти ще й мене 
вкрадеш, — сміявся Тарас. 

— Якщо вже ти такий швидкий, що не хочеш 
погостювати у нас, то познайомся з цією дівчиною, — 
сказала Тьху, пильно поглядаючи на дівчину в кріслі. 

— Я маю її знати? — спитав Тарас. 
— Так, ти добре її знаєш, — сказала Тьху, 

поглядаючи на дівчину та пояснила: — Її звати Аліса. 
— Щось не пам’ятаю знайомих Аліс, — сказав 

Тарас, вдивляючись в обличчя дівчини. 
— Насправді її звуть Маргіна, — сказала Тьху, а 

далі була німа сцена, бо Тарас дивився у всі очі на 
дівчину, намагаючись піймати відомі йому риси обличчя. 

— Я був би дуже радий побачити Маргіну, яку ти 
маєш на увазі, — сказав Тарас, не зводячи очей з 
незнайомої Аліси, — але їй відтяла голову Морті, то 
вона вже давно на тому світі у команді Творця. 

— Ти помиляєшся, це дійсно Маргіна, — сказала 
Тьху, — тільки невідомо, з якою ціллю їй дали це нове 
тіло. А може вона вкрала його у когось. До речі, вона 
таємно спостерігала за Маріко та Туманним Котом. До 
того ж мовчить, як партизан та нічого не говорить. 

— Якщо ти Маргіна, то знай, що ні Маріко, ні кіт 
непричетні до зникнення Даші та Морті, — сказав Тарас. 

— Знаю, які ви непричетні, я все бачила! — 
сказала Аліса, та накинулася на Тараса: — Ви, що, 
зовсім здуріли, коли запхнули Морті та Дашу в кенасу, 
яка обов’язково зникне?  
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— То це ти зробила підніжку коту, що він 
розтягнувся? — посміхаючись, спитав Тарас. 

— Аби я знала, що цей кіт, крім Морті, взяв ще й 
Дашу, то я б його там прибила, — відповіла Аліса. 

— Перший раз ні Морті, ні Даші не було, — 
нагадав Тарас. 

— То й що! — відказала Аліса: — Хіба я не маю 
права після шістнадцяти років заслання трохи насолити 
коту. 

— Я бачу, що ви чудово розібралися без мене, — 
з посмішкою сказала Тьху і спитала у Аліси: — Допомога 
потрібна? 

— Дякую, що не зарізали, — сказала Аліса, 
глянувши на Роя, а Тьху щось взяла із полички та 
сунула в руку Аліси: — Це тобі, як компенсація. 

Аліса пустила симпоти на руку і зрозуміла, що це 
дімензіальну сіточка. Вона цмокнула Тьху в щоку та 
сказала на вухо: — Дякую! 

— Ми полетіли, — сказав Тарас, бо нема нічого 
гіршого, як затягувати прощання.  

— Бувайте! — сказала Тьху, а коли дві далекі 
крапки загубилися в небі, то пішла до берега та 
заспівала пісню про друзів, які бувають тільки тоді, коли 
їм щось треба. Рой сидів поряд і зачаровано її слухав, як 
і три мільярда туварян, яким Інтернет – ні до чого … 

*** 

— Потакаєв, дивись, кого я привела! — сказала 
Відьма, утримуючи щупальцями два неживі людські тіла, 
які теліпалися, як ганчірки.  

— Ти їх придушила, — сказав він, торкаючись 
клешнею одного тіла, але молоде створіння з 
розмальованим обличчям ворухнулося та підняло руку 
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до лоба, заперечуючи слова Потакаєва. Друге тіло було 
нерухоме з чистим обличчям та закритими очима.  

— Не здохнуть, — сказала Відьма та спитала: — 
Звідки вони тут з’явилися, якщо це другий Всесвіт? Чи 
аль-Кацап нас дурив і ніякого другого Всесвіту нема? 

— Ніхто не сумнівається в словах аль-Кацапа, — 
строго сказав Потакаєв, хоча наявність двох 
незнайомців трохи похитнула його упевненість. Він 
відразу вигадав пояснення, як ці люди потрапили на цю 
темну планету, тому Потакаєв гордо сказав: — Цих 
людей відправив сюди аль-Кацап. 

 — Не впевнена в цьому, але хай буде так, — 
погодилась Відьма та сказала: — Треба їх допитати. 

— Не думаю, що вони здатні щось відповісти, — 
сказав Потакаєв. В цей час той, що висів з закритими 
очима, несподівано очуняв і коротким мечем полоснув 
між лускою по щупальцю, яке його держало. Відьма 
цього не чекала, бо перед цим розблокувала почуття, в 
тому числі й біль, тому завила від пекучого полум’я, яке 
охопило її кінцівку. Негідник, який відрубав її щупальце, 
упав разом з клешнею, що його тримала й не думала 
відпускати. Він рубонув мечем по одній нозі Відьми, але 
тут йому не пощастило, бо попав по кістяній лусці, то 
тільки залишив на ній подряпину. 

Більше нічого він не встиг зробити, бо Потакаєв 
схопив його й безцеремонно відібрав меча, та так 
трясонув, що той вже не держав свою голову. 

— Я його зараз вб’ю! — пообіцяла Відьма, 
закусуючи своєю відтятою лапою, а Потакаєв тільки 
запізно облизнувся, бо не встиг зробити це першим. 

— Ми ще з ним не поговорили, — беззаперечним 
тоном відповів Потакаєв та спитав сміливця, який посмів 
поранити Відьму: — Хто ти такий та як сюди потрапив? 
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— Я нічого вам, тварюкам, не скажу! — хоробро 
сказав юнак, а Потакаєв вп’явся клешнею в стегно, від 
чого юнак завив, як пожежна сирена. 

— То може скажеш? — гіпнотизуючи юнака 
поглядом, лиховісно сказав Потакаєв, вп’явшись другою 
клешнею у другу ногу. 

— Краще помру, чим щось вам скажу! — верещав 
впертий юнак. 

— Я таки відітну йому голову, — сказала Відьма, 
простягаючи до голови юнака щупальце. 

— Що тут відбувається? — почувся гучний голос 
аль-Кацапа і Відьма здригнулася від несподіванки. 
Потакаєв, тримаючи одну жертву одним щупальцем, і 
другу трьома, повернувся до аль-Кацапа та чітко 
повідомив: — У нас гості. Не відповідають, як сюди 
потрапили. 

Аль-Кацап уважно вивчив обох полонених, а потім 
сказав Потакаєву: — Допити проводять не так. 

Він зупинився коло того юнака, що одрубав одну 
клешню Відьмі, яка в неї вже почала відростати. 

— Я бачу, що ти дуже хоробрий, — спокійно 
сказав аль-Кацап, розглядаючи юнака, — але що ти 
будеш робити, коли за твої невірні відповіді буде 
відповідати твій товариш. 

Хоробрий юнак глянув на свого друга, який трохи 
оговтався, бо видно, що Відьма його трохи покалічила, 
коли схопила. Слова аль-Кацапа внесли сум’яття в його 
душу, тому його лице виглядало, як у загнаного вовка. 

— Як тебе звати? — спитав аль-Кацап і юнак 
відповів: — Жюте. 

— А твого товариша?  
— Його звати Мето, — відповів Жюте. 
— Жюте, я не збираюсь вас знищувати, але мушу 

спитати, як ви сюди потрапили, та що тут робите? — 
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спитав аль-Кацап, лице Жюте знітилося, але він хоробро 
відповів: — Ми ховалися в кенасі, коли вона зникла з 
Землі. 

— Ви були одні? — спитав аль-Кацап. 
— Так! — якось швидко відповів Жюте, а аль-

Кацап попередив: — Якщо ти збрехав, то боляче буде 
Жюте, — аль-Кацап повернувся до Потакаєва та 
наказав: — Полонених в середину табору глюдожерів і 
щоб ніхто пальцем не міг їх торкнутися, бо залишиться 
без голови. 

Потакаєв вже хотів виконувати наказ, коли аль-
Кацап зупинив його та сказав: — Відправ пару 
глюдожерів оглянути всю округу. 

Жюте та Мето повели в табір глюдожерів, які, 
побачивши людей, давилися слиною та сунули свої 
жахливі відкриті пащеки прямо до голови полонених. 
Жюте правильно подумав, що цих тварюк не спинить 
навіть аль-Кацап, коли вони відчують запах крові. Вони 
опинились посередині табору глюдожерів, а очі звірів, 
що палали в темряві, обступили їх з усіх сторін.  

«До ранку не доживемо!» — подумав Жюте, 
забуваючи про те, що на цій планеті немає ні ранку, ні 
дня, ні вечора, а лише одна безперервна ніч. Проте, 
турбувало не це, а страх за тих, хто залишився в палаці 
Маргіни. Жюте чув, як аль-Кацап наказував Потакаєву 
обшукати все навкруги і якщо їх знайдуть послані 
глюдожери, то це буде кінець їхньої експедиції. «Треба 
якось попередити Морті та інших, що їх шукають 
глюдожери», — подумав Жюте. На Мето він не надіявся, 
бо його таки сильно пом’яла Відьма, добре, що хоч не 
помер відразу. 

Жюте підібрав камінці та зложив їх на купку, а вже 
тоді взявся жбурляти їх в гидкі пики, які світили очима в 
темноті. Глюдожери відвертали морди, а Жюте 
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приловчився жбурляти, та став цілитися по очах. Ось 
один з глюдожерів шалено заревів, потім другий, а далі 
стали ревіти всі, та кидатися один на одного. Про них 
якось забули й Жюте зрозумів, що може втекти та 
попередити своїх про небезпеку, але ж Мето не зможе 
йти. Жюте не довго вагався, бо краще врятувати 
більшість, а Мето воїн, то мусить знати, що іноді іншого 
шляху, крім смерті, немає. 

Глюдожери навіть не зрозуміли, що Жюте втік, бо 
гаркались між собою, а потім з’явився Потакаєв, який 
став гамселити тварюк по пиці залізною арматурою, від 
чого деякі заюшилися кров’ю, приваблюючи інших 
спокусливим запахом. Поки Потакаєв втихомирив 
глюдожерів, пройшло багато часу, а коли схопився за 
полоненими, то вже було пізно, бо один втік. 

*** 

Богдан був одним з глюдожерів, яких послали 
перевірити місцевість навкруги табору. Таке завдання 
подобалось Богдану, бо в таборі вічна сварка. Хоча 
Богдана побоювались, бо він таки майстерно володів 
новим тілом, але уникнути зіткнень не виходило, то ж 
треба завжди бути насторожі. Це відчуття 
супроводжувало його на фронті, то для нього нічого не 
змінилося, хіба те, що він воював за «сепаратистів», як 
він називав глюдожерів. Богдан не знав, навіщо аль-
Кацап зібрав їх та для якої війни, не інакше хоче 
заволодіти якоюсь планетою у Всесвіті. При першому 
ліпшому випадку Богдан збирався покинути зграю 
глюдожерів, а що робити далі – не знав. Невідомо де 
його тіло, мабуть, уже поховали, а в образі глюдожера 
жити – не цукерки жувати. Хіба що напроситися в 
зоопарк та катати дітлахів на спині. 
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Відразу згадався син, Ігор, який теж воює в 
сусідньому містечку, прикриваючи Україну від 
«глюдожерів». Стало гірко від того, що Ігор взнає за його 
смерть, та буде сумувати. З Галею, другою дружиною, 
Богдан зійшовся без кохання, але жили дружно, бо 
кожний щось втратив раніше. В неї був син, народжений 
без шлюбу, батько якого не схотів знати сина та Галю. 
Для Богдана він став рідним, а свого у них з Галею 
чомусь не було, але вони не шукали причину, бо досить 
було Ігоря.  

На початку війна Галя вже померла й спочивала в 
землі, а згоріла швидко, немовби вибачаючись за 
незручності, які приносить її хвороба. Коли Ігор пішов 
добровольцем, то Богдан зголосився йти з ним, але син 
упросив записатися в інший загін, бо йому, бачте, 
«незручно» з татом. 

Почувся якийсь звук і Богдан очуняв від думок, 
залишаючись нерухомим, але сторожко повертаючи очі 
в різні боки. Він відразу засік молодого хлопця на 
ймення Жюте та мало не засміявся: цей задерикуватий 
юнак таки втік з табору глюдожерів. Богдан не збирався 
його повертати, а от дізнатися, з ким він потрапив на цю 
темну планету, хотів. Можливо вдасться втекти від аль-
Кацапа з цими людьми. Богдану здавалося, що вони не 
з Землі, а якісь прибульці, бо колір їх шкіри трохи 
зеленуватий та й говорив юнак тільки катланською 
мовою.  

Юнак проминув Богдана та побіг далі. Кинувши 
погляд у цьому напрямі, Богдан зрозумів, що юнак 
біжить до великої споруди попереду, яка своїми 
контурами нагадувала якийсь земний палац. Це 
здивувало Богдана, хоча він чув розповіді про те, що на 
Землі крадуть гори, ліси та поля. На війні це здавалося 
казками, але, можливо, що ці крадіжки здійснював аль-
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Кацап. Коли величезний палац опинився поряд, Богдан 
стишив хід, бо зайти в приміщення він не зможе, хіба що 
зламає споруду. Він швиденько оббіг палац, 
прислухаючись до звуків, і опинився біля якогось вікна, 
звідки почув: — Іджі, куди поділися всі?  

Питав Жюте, а йому відповів хтось інший, якого 
він назвав Іджі: — Всі пішли до своєї кенаси, бо там 
легше оборонятися. А де Мето? 

— Мето поранений, то я не міг з ним втекти. 
Треба попередити всіх, що на цій планеті існують звірі, 
які називаються глюдожерами. Вони вкрай небезпечні й 
ми проти них, як мурахи. 

— Пішли до наших, — сказав Іджі, але Жюте 
заперечив: — Іди сам, а я спробую визволити Мето. 

«Хоробрий хлопчик!» — з задоволенням сказав 
Богдан й запустив щупальця всередину через вікно, яке 
розлетілося від удару на друзки. Схопивши обох 
прибульців, Богдан витягнув їх з палацу та повісив 
перед своїми очима. 

— Замовкни, я вам не ворог, — сказав Богдан, бо 
Іджі верещав, а Жюте намагався голими руками зробити 
якусь шкоду глюдожеру. Іджі притих, а Жюте спитав: — 
Що ти хочеш від нас? 

— Мене звати Богдан! Я з України на планеті 
Земля. Мою душу запхали у цю тварину, яку називають 
глюдожером. Це зробив аль-Кацап, який поцупив наші 
душі та перетворив на цих звірів. Він хоче напасти на 
якусь планету, а для чого, то мені невідомо. Якщо у вас 
є якийсь спосіб втекти звідси, то я залюбки втечу з вами. 

— Я тобі не вірю, — сказав Жюте. Богдан 
відпустив їх на землю та сказав: — Я повернусь у свій 
табір, та вкраду вашого товариша, а ви йдіть до своєї 
кенаси та чекайте. 
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— Я піду з тобою! — сказав впертий Жюте, то 
Богдан, не маючи другого виходу, сказав: — Добре, а ти 
попередь інших. 

Іджі кивнув головою в знак згоди, а Богдан закинув 
Жюте на свою спину і сказав: — Міцно тримайся! Та не 
роби мені шкоди, бо я тебе знаю! 

До табору вони добралися дуже швидко. Було 
тихо, тому Богдан наказав:  

— Лежи на моїй спині, щоб тебе ніхто не помітив. 
Він пішов у напрямі до центру, переступаючи лапи 

глюдожерів які рикали темряві, але спали. Коли Богдан 
опинився коло Мето, який скрутився калачиком від 
холоду та теж спав, то почув чиїсь кроки. 

— Що-небудь знайшли? — спитав аль-Кацап, 
з’являючись збоку від Богдана. 

— Так, знайшов втікача! — сказав Богдан, 
знімаючи Жюте зі спини. 

— Підла тварюка! Я вб’ю тебе, як тільки візьму 
зброю! — кричав Жюте, який висів в повітрі та марно 
дриґав ногами. 

— Стережи їх до мого повернення, я з ними потім 
побалакаю, — сказав аль-Кацап, виймаючи щось з 
кишені. Перед ним з’явилося сріблясте коло, яке 
мерехтіло блідим світлом, висвітлюючи навколо 
декілька метрів, від чого все інше поглинула густа 
темрява. Сріблясте коло втягнуло в себе аль-Кацапа та 
погасло. Засліплені очі нічого, крім темряви, не бачили.  

*** 

Даша прокинулась від гуркоту, а ще від того, що її 
підкинуло в повітря і, замість колін Морті, на яких вона 
спала, приземлилася на твердий паркет. Згори щось 
відірвалося та з гуркотом впало на долівку, 
розсипаючись на друзки. Якби це щось упало на голову, 
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то могло вбити, бо Даша не увімкнула другу 
дімензіальну сіточку на захист. Першу вона віддала 
Морті, коли та накинула свою і Дашину сіточку на 
кенасу, захищаючи від нападу ненажерливих звірюк. 
Тільки зараз вона подумала, що Морті віддала свою 
єдину сіточку й тому зовсім беззахисна. Морті вже 
піднялася і Даша підійшла до неї та спитала: — Що це 
було? 

— Не знаю! Можливо, що нас атакують ці хижі 
тварини, — відповіла Морті. Її слова налякали Трутте, а 
у Колє, навпаки, очі блиснули, й вона потягнулася до 
свого меча, якого подарував їй Мето. 

— Надінь сіточку, бо ти зовсім беззахисна, — 
сказала Даша, віддаючи свою сіточку, а на німий погляд 
Морті, нагадала: — Ти забула, що у мене п’ять сіточок? 

Стали чекати, що буде далі. Чекати набагато 
важче, чим відразу кинутись в бій, але будь-яка війна з 
цими тварюками неодмінно закінчиться смертю. 
Чекання, то надія на те, що хтось допоможе, надія 
марна, але це все, що допомагало не піддаватися 
розпачу.  

Чекання затягнулося, бо надворі нічого не 
відбувалося, то Даша подумала, що це якась нова 
кенаса з гуркотом з’явилася поблизу, а більше нічого 
вже не буде. Про це вона сказала всім, на що Морті 
відповіла: 

— Я нічого не бачу за кенасою. 
Щоб перевірити, Даша кинула симпоту, яка 

вперлася в якусь стіну, тому вона здивовано спитала:  
— Нас знову хтось украв! 
— Кому ми потрібні, — впевнено сказала Колє, 

але стукіт, який пролунав на даху, доводив інше. Втім, 
він досить швидко закінчився, а Даша ляснула себе по 
лобі та сказала: — Я зрозуміла! 
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— Що ти зрозуміла? — спитала Колє. 
— Нам треба зняти зовнішню сіточку, — сказала 

Даша. 
— Навіщо? Щоб до нас добралися ненажерливі 

звірі? — з докором спитала Колє. 
— Перевернута дімензіальна сіточка рухається у 

часі назад, — догадалася Морті, — ми потрапили в 
минуле. 

— А хто з минулого стукає до нас? — тривожно 
спитала Трутте. 

— Нам треба зняти зовнішню сіточку, — 
повторила Даша. 

— То вже знімай, та не тягни кота за хвіст, — 
нетерпляче сказала Колє. Даша, ще трохи вагаючись, 
зняла свою сіточку і прислухалась. 

Нічого не відбувалося. 
Раптом почувся ще один удар і поруч з Дашею 

пролетіла якась залізяка, а вона з запізненням згадала, 
що знову забула ввімкнути сіточку. 

*** 

Покинувши станцію реплікації в Бернардсвілі, 
Туманний Кіт відразу здійнявся в повітря та полетів в 
сторону Києва. Його голову заповнювали непевні думки, 
бо він не розумів та не міг пояснити фізичну причину 
такого поводження його Всесвіту, так мудро створеного. 
Він вважав, що в цьому винна глобальна здатність 
сущого повертатися у минуле, чим забезпечувалось 
вічне існування конвеєрного Всесвіту, з точки зору кота. 
Але ця особливість його Всесвіту мала один 
малесенький негативний нюанс – маючи дімензіальну 
сіточку, цією особливістю міг скористатися хто завгодно, 
зробивши петлю в часі, яка, як ракова пухлина, 
руйнувала здоровий організм Всесвіту.  



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

175 

Крім паралельних Всесвітів, які мали бути, 
з’являлися Всесвіти бульбашки, що, інколи, не по зубах 
навіть коту. Такі бульбашки кіт, зазвичай, не чіпав й вони 
висіли в його Ессенаріумі, як більмо в оці. Те, що він 
зробив з Морті та Дашею не обіцяло бути чимось 
небезпечним, окрім пригоди для симпатичних йому 
створінь, але щось вийшло не так. «Не треба було 
давати моїм створінням дімензіальну сіточку», — 
подумав Туманний Кіт, хоча такий дарунок міг допомогти 
виростити вищих створінь, здатних існувати поза часом, 
поряд з котом. Занурений у свої думки, Туманний Кіт 
здіймався все вище і вище, так що Земля внизу спочатку 
перетворилася в чашу, а потім стала круглою, як 
шкільний глобус. 

— Ми що, летимо на Місяць? — спитала Маріко, 
намагаючись не відстати від кота, який глянув на неї 
мутним поглядом й тільки тоді зрозумів, що забрався на 
орбіту супутника Землі. 

— Ти маєш рацію! — сказав кіт та незрозуміло 
пояснив: — До Місяця нам не треба, досить залишитися 
на цій орбіті. 

Маріко не збагнула високі помисли кота та 
зависла поряд з ним, розглядаючи Землю, яка повільно і 
велично крутилася під нею. Дивитися на Землю можна 
цілу вічність, наче в воду глядіти, й це безтурботне 
споглядання очищає душу від дрібного і скороминущого 
та дає можливість подумати про вічне. Тоді життя і 
чвари людей здаються такими ницими, що стає соромно 
за їх зажерливість, бундючність, бридке смакування 
зверхності, неповага до інших думок, зарозумілість. 
Невігласи нищать Землю, не думаючи про майбутнє, бо 
їх думки не сягають вечора того ж дня. 

Маріко аж затрусило від своїх думок та навіть кіт 
глянув на неї: — Що з тобою? 
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— Нічого, — сказала Маріко, а потім спересердя 
додала: — Люди не стають кращими та не вчаться на 
чужих помилках. 

— Я можу повернути динозаврів, — сказав кіт і 
Маріко не зрозуміла: чи він говорить серйозно чи 
бавиться, як завжди. 

— А на що ми чекаємо? — спитала вона, щоб 
розігнати мимовільний смуток в душі. 

— П’ятниця, 13, повний Місяць… — пробурмотів 
кіт, не звертаючи увагу на її слова. Його звужені зіниці 
напружено нишпорили по темній стороні Землі, 
підсвіченій Місяцем. «Чи мишей ловить чи грається?» — 
подумала Маріко, вдивляючись в темряву, але нічого, 
варте уваги, не знайшла. Аж раптом кіт пірнув вниз і 
полетів з такою швидкістю, наче метеорит з далекого 
космосу. Якби не дімензіальна сіточка, то згорів би за 
мить, а так палало повітря навкруги кота й ця куля 
стрімко наближалася до поверхні Землі. Маріко летіла 
поруч, наче прив’язана, а коли полетіли нижче, нічого не 
бачила за вогнем. Тільки завдяки симпоті, причепленої 
до кота, вона придержувалася напрямку руху, а коли 
вони врізалися в землю, то суцільний вогняний смерч 
окутав її тіло. Коли вони спинилися, кіт когось тримав. 

Щоб було зрозуміло, то навкруги вирувало 
полум’я, а вони с котом знаходилися посередині та 
якийсь добродій чи злочинець в лапах озвірілого 
кошака. Туманний Кіт став надто великий та сказав 
своїй жертві: — Попався, Хасан аль-Каїн! 

Маріко пам’ятала Хасана, тому напружилась, 
чекаючи від нього якоїсь капості. 

— Ти переміг, Туманний Кіт, але подивись, що в 
мене є, — Хасан витягнув з кишені якогось рогатого 
божка та показав його коту, який спокійно вилупив на 
нього баньки та сказав: — Що, не вийшло? 
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Хасан гарячково направив божка на Маріко і та 
відчула, як її душу кудись потягнуло. Вона запізно 
згадала, що не закрила свою дімензіальну оболонку, яка 
залишилася з тілом, а сама опинилася в темноті. 

— Дай сюди! — сказав Туманний Кіт забираючи 
божка, а Хасан щось зробив і позаду нього з’явився 
сріблястий круг, який, на фоні розпеченого базальту, 
виглядав блідим слідом. Хасана втягнуло в круг, а за 
ним вчепився Туманний Кіт, який перед тим, як зникнути, 
відправив тіло Маріко на поверхню Землі. 

 
Глухо зійшовшись на пусте місце, розпечений 

базальт створив підземну хвилю, яка підганяла тіло 
Маріко, поки воно не розірвало ґрунт та опинилося на 
розкопаному газоні. 

*** 
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Іджі, відправлений попередити дівчат про 
небезпеку у вигляді глюдожерів, тихенько добрався до 
кенаси, використовуючи одну симпоту, як нитку Аріадни, 
яка дозволила Тесею вийти з лабіринту, де мешкав 
мінотавр. Якби над планетою світило яке-небудь сонце, 
то було б легше, але про це не потурбувався аль-Кацап, 
про якого розказував глюдожер Богдан. Досить було 
його побачити, щоб зрозуміти – від цих тварюк спасу 
нема. Темна громада будівлі насунула на Іджі трохи 
несподівано, лякаючи мертвою тишею. Тому він обійшов 
її, знайшовши маленькі двері до напівкруглого флігеля 
ззаду. Як і домовлялися, Іджі постукав три рази та став 
чекати, коли відкриють двері. Двері довго ніхто не 
відкривав, то ж Іджі, трохи почекавши, знову постукав, 
на цей раз голосніше. На його стукіт відповіла мертва 
тиша, тому Іджі відправив туди симпоту, та став 
обмацувати всі приміщення. В будівлі нікого не було. 
Іджі не повірив своїм симпотам, тому взяв великого 
камінця, та став гамселити по дверях біля замка. Коли 
йому вдалось зламати двері, Іджі став методично 
перевіряти всі приміщення, починаючи з зали.  

Витративши години дві та перекинувши в будівлі 
все, що можна, Іджі зрозумів, що в кенасі нікого немає. 
Цей факт змусив його замислитися, що робити далі. 
Недовгі роздуми підказали, що Іджі помилився та 
знайшов не ту кенасу, тому він попрямував до наступної, 
не дуже вірячи своїй інтуїції. Симпоти нічого не дали, бо 
друга кенаса була пустою, то не було ніякого сенсу 
ламати двері, щоб в цьому переконатися. Залишилася 
третя кенаса, яку Іджі перевірив на відстані, але на тому 
місці, де повинна бути будівля, крім якоїсь ями, нічого не 
було. «Це, що, її знову вкрали?» — подумав Іджі й 
розчаровано повернувся до другої кенаси. Питання, що 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

179 

робити, знову постало за спиною Іджі, як Морті з косою. 
Згадавши її, Іджі з задоволенням хотів би її бачити, й 
навіть здалося, що то її темна тінь ворухнулася біля 
кенаси. 

— Морті? — зрадів Іджі й темна тінь сказала 
каталанською мовою: — Ага, вона сама! 

Іджі відчув, що злітає в повітря, а очі розрізнили 
внизу контури глюдожера. Його кудись потягли й Іджі 
боявся, що глюдожер з’їсть його на обід. Бовтаючись на 
щупальці глюдожера, він ще здалеку побачив, як вони 
наближаються до якогось табору, де тих глюдожерів, як 
мух на гнилій груші. «Зжеруть і не моргнуть оком!» — 
подумав Іджі, який, від неминучості смерті, став 
моторошно спокійним. Коли вони опинилися в середині 
табору, хтось з глюдожерів весело крикнув:  

— Відьма, ти знову когось притягла!  
— Давай його сюди, до купи! — сказав знайомий 

голос й Іджі впізнав Богдана, який стояв коло Мето та 
Жюте. «То він нас обдурив!» — зрозумів Іджі, а потім 
зрадів, бо глюдожери таки не доберуться до морвін, де б 
вони не були. Іджі опинився коло Мето, який вже трохи 
очуняв, та підтримав його одним словом: — Держись. 

Зовсім скоро табір вгомонився, бо Потакаєв звелів 
відпочивати, обіцяючи завтра проміжні іспити де дехто з 
глюдожерів загине. «Які завтра, коли тут суцільна ніч!» 
— невесело подумав Іджі й почув на вухо гарячий шепіт: 
— Як там Морті, Даша, Колє та Трутте? 

— Вони кудись зникли, — сказав Іджі та додав: — 
я їх не знайшов.  

— Як не знайшов? — мало не крикнув Жюте, а 
Іджі пояснив: — Їх немає на цій планеті. Можеш сам 
перевірити. Крім того пропала одна кенаса. 
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Жюте відправив симпоту на пошуки морвін, але 
вона поблукала по планеті та повернулася ні з чим. 
Морвіни таки дійсно пропали. 

— Я думаю, що вони знайшли спосіб покинути 
планету разом зі зниклою кенасою, — сказав Іджі. 

— Без нас? — трохи розчаровано сказав Жюте. 
— То й добре, що покинули, — промовив Мето, — 

тепер ми вільні робити все, що захочемо. 
— А що ми хочемо? — спитав Жюте й Мето 

відповів: — Битися до смерті з глюдожерами. 
— Битися будете потім, а зараз хутко залазьте 

мені на спину поки ніхто не прокинувся, — пролунав 
знайомий голос над ними й вони зрозуміли, що Богдан їх 
чув. Попри те, що він їх зрадив, вони заповзли на 
Богдана, який потихеньку, боком, прокрадався між 
глюдожерами. Коли вони вже покинули табір і спокійно 
зітхнули, а Богдан швидко драпонув по пересічній 
місцевості, небо раптово розірвалося і їх осліпив 
яскравий спалах червоногарячого світла на фоні якого 
вони побачили дві постаті: людини та звіра. Богдан 
завмер на місці, а коли полум’я згасло, то сказав:  

— Біжимо якомога далі! 
— Мені здається, що там був Туманний Кіт, — 

сказав Іджі, але ніхто не відповів, бо не зрозуміли, що то 
значить: чи це добре чи погано для них. 

*** 

Тарас та Аліса без проблем добралися до кільця 
реплікації на планеті Тувара і їм не важко було 
дізнатися, куди попрямував рудий звір з жінкою. Не 
здивувало те, що вони вибрали Землю, тому Тарас та 
Аліса теж вибрали її. Їх потрусило в дімензіальній трубі 
та викинуло з кільця реплікації в Бернардсвілі. 
Опинившись в парку біля станції реплікації, Тарас 
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відразу пустив свої симптоми на пошук Маріко, але ніде 
її не знайшов. Тарас, трохи розгублений, пошукав 
Туманного Кота, але його теж не знайшов. Засмучений 
таким розвитком подій, він не знав, що робити далі. 

— Ти, що, не бачиш? — здивовано спитала Аліса, 
а Тарас спитав у неї: — Що я маю бачити? 

— Труп Маріко, — сказала Аліса. Її слова 
застукали Тараса зненацька й у нього, від несподіванки, 
аж запаморочилась голова та він набрався мужності та 
спитав: — Де ти бачиш труп Маріко? 

— У Каневі, — відповіла Аліса, а Тарас став 
гарячково шукати труп Маріко у цьому місті. Він так його 
і не знайшов, поки Аліса не ткнула пальцем на 
віртуальній карті. Виявилось, що труп Маріко лежав на 
околиці міста, в природному заповіднику, на Маріїній 
горі.  

— Це, що, якесь ритуальне вбивство? — все ще 
не вірячи тому, що трапилось, розпачливо спитав Тарас, 
наголошуючи на співзвучність імені гори та його 
дружини. 

— Це зробив Хасан ібн Алі аль-Каїн, — сказала 
Аліса, злітаючи в небо, а вже в польоті додала: — Там 
був і Туманний Кіт. 

Вони летіли так швидко, що у Тараса відпали всі 
ґудзики на костюмі, бо він не догадався загорнути себе у 
дімензіальну сіточку. Тільки про це згадавши, Тарас 
подумав, що Маріко теж була неуважна, бо якби 
закрилася дімензіальною сіточкою, то ніхто б її не вбив. 
Тарас пообіцяв собі, що вб’є Хасана при першій 
можливості.  

Маріко лежала на плоскій вершині гори, поряд з 
розворушеним ґрунтом, наче тут попрацювали кроти. 
Обличчя було бліде, спокійне і надзвичайно красиве, 
оточене копною в'юнкого чорного волосся, від чого 
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Тарас гірко заплакав, опустивши своє обличчя на груди 
Маріко. Аліса, побачивши таке театральне дійство, 
безжалісно сказала: — Досить розводити соплі! Хіба ти 
не бачиш, що в неї вкрали душу? Зроби їй безпечний 
саркофаг, бо ми залишимо її тут, а самі будемо шукати 
Хасана та кота, бо хтось з них зробив таке з нею. 

Тарас побачив, що дімензіальна сіточка зберегла 
тіло, але хтось пробив маленьку дірочку, через яку 
висмоктали душу. Він зробив скляну скриню, якою 
оточив Маріко, та підняв її вгору на два десятки метрів, 
закріпивши одну симпоту за місцеве дерево. 

— От і добре, — сказала Аліса, — а тепер нам 
потрібно подумати, як знайти кота та Хасана. Для 
початку полетіли в Київ, бо звідти почалися всі біди. 

Поки вони летіли, навіть не ховаючись, Аліса 
думала про Хасана, та те, що він знову утнув. Так 
сталося, що він є її вічним ворогом, а колись, один раз, 
був коханцем. Аліса воліла б не зустрічатися з ним 
ніколи. Цей воїн, колишній асасин, прожив тисячу років, 
вбиваючи людей, бо це єдине, що він вмів добре 
робити. Якби Хасан жив на планеті Аре, то давно став 
би зюдом, як і вона, що зветься зараз Алісою. Вона не 
розуміла, навіщо Хасан краде шматки Землі, а оті 
розмови про якийсь другий Всесвіт здавалися їй 
дурними. Навіщо другий Всесвіт, коли цього незміряно, 
не рахуючи інші паралельні Всесвіти. Якщо хочеш, то 
можеш взяти якусь планету, та облаштувати її, як 
заманеться, а творити новий Всесвіт, не горщики ліпити. 
Вона пробувала керувати Всесвітом, який 
супроводжував Лебедев, то знає, що то не цяцьки, а 
тяжкий труд, хоча й творчий. То що ж, цікаво, Хасан 
тримає в тіні, бо тінь людини, то його суть. 

Київ блищав дахами монастирів та церков, а ще 
радував зеленню, яка збереглася, наперекір 
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зацементованому сьогоденню. Вони попрямували в 
повітрі до Золотих воріт, та сіли на пусту відкриту вежу, 
щоб не лякати киян своїми польотами. Коли вони 
спустилися вниз, то сердитий старий дядько не хотів їх 
пускати надвір, поки не перевірить кишені. 

— Молодий чоловіче! Як вам не соромно лізти 
мені за пазуху, — сказала Аліса, від чого «молодий 
чоловік» почервонів, як переспілий томат, та хутко 
відкрив ще зачинені двері музею, не розуміючи, звідки 
так часто в закритому музеї беруться люди на вежі. 

— Пішли до кенаси, бо з неї все почалося, — 
сказала Аліса і Тарас покірно пішов за юною тещею, бо 
його голова ще не працювала, зайнята тугою за 
дружиною. Тарас не дуже вірив, що вдасться повернути 
душу Маріко, бо перш за все був кваліфікованим 
лікарем-хірургом та добре знав, до чого призводить 
довге лежання в комі. А Маріко, навіть, не в комі, а 
мертва, без душі. Що може трапитись з тілом, яким 
зовсім не керує мозок, навіть не намагаючись 
підтримати бодай якесь примарне життя. 

— Кенаси нема, бо вона злетіла разом з Морті та 
Дашею, — згадав Тарас, трохи оживаючи. 

— А нам і не треба кенаса, бо ми подивимось, що 
пропустили, — відповіла Аліса, збираючись стати 
Шерлоком Холмсом, а Тарасу відводилось роль лікаря 
Ватсона. Коли вони опинилися коло паркану, який 
огороджував яму під кенасою, Аліса довго ходила 
кругами, спускаючись вниз, до калюжі, яка утворилася в 
ямі після дощу, але всі спробі новоспеченого Холмса 
найти якусь зачіпку були марними.  

— Що ж, відсутність результату – теж результат, 
— награно бадьоро підсумувала Аліса та сказала: — 
Будемо рухатись у минуле, щоб тільки подивитися, але 
не зав’язувати нову петлю. 
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— Як далеко ти збираєшся зануритись? — спитав 
Тарас, на що Аліса відповіла: — Побачимо! 

Вона перевернула дімензіальну сіточку й накрила 
нею себе й Тараса. Відразу всі перехожі на Ярославову 
валу стали ходити задом наперед. Дивитися таке 
дійство досить скоро набридло і Тарас спитав? 

— Ми, що, цілодобово будемо тут сидіти, та 
наглядати за вулицею? 

— А як ти хотів? — спитала Аліса. 
— Ми втрачаємо час, а Маріко вмирає! Чи не 

можна це якось прискорити? 
Слова Тараса змусили Алісу на хвильку 

задуматись, а потім вона впевнено сказала: 
— Перевертай свою дімензіальну сіточку! 
Дійсно, коли вони опинились під двома сіточками, 

то час побіг з геометрично зрослою швидкістю й люди 
бігали назад, як у прискореному фільмі. За декілька 
годин вони повернулися в минуле на декілька днів. 
Проминули той день, коли кенаса знову стала на своє 
рідне місце, але Аліса не думала полишати 
спостереження. 

— Далі дивитися нема сенсу, — сказав Тарас, на 
що Аліса відповіла: — Кенаса зникала як мінімум два 
рази. Перший раз без Морті та Даші й другий раз з ними. 
Крім того я натрапила на друзів Даші, які теж 
поверталися в минуле. А ще Туманний Кіт! Що вони 
робили з Маріко, та як вона опинилася мертвою в 
Каневі? Тому слід подивитися чи не виникли якісь петлі 
часу з цією кенасою. 

Тарас не дуже вірив розповідям Аліси, але не став 
сперечатися, бо інших засобів найти кота та Хасана не 
існувало. Вони без надії спостерігали за вуличним 
життям задом наперед, аж раптом щось бухнуло зверху і 
поряд з кенасою з’явилася ще якась будівля, яка мало 
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не придавила Тараса та Алісу. Коли пилюка трохи осіла, 
то стало зрозуміло, що це ще одна кенаса.  

— Здається, що нам посміхнулася вдача! — 
промовила Аліса та підійшла до кенаси. Правду кажучи, 
це була не зовсім кенаса, бо її, майже до верху, 
завалили камінцями, які, мов прилиплі до корабля 
мушлі, стали одним цілим з будівлею. Аліса не стала 
пробиватися через стіни та каміння, а забралася на дах, 
щоб продовбати дірку зверху.  

— Знайди мені якогось лома, — попросила вона, 
а Тарас, обходячи сусідні двори в пошуках чогось 
подібного, не розумів, чого вона не використовує 
дімензіальну сіточку. Знайшовши якусь ржаву арматуру, 
Тарас забрався на верх кенаси, та спитав: 

— Де довбати?  
Аліса ткнула йому під ноги й Тарас став довбати з 

усієї сили, але не зміг зробити навіть подряпину. 
— Кенаса захищена дімензіальною сіточкою, — 

зраділа Аліса і таємниче додала: — Там хтось є. 
Вона нахилилася до даху, та послухала, але 

видно нічого не почула, бо сказала Тарасу: — Ану, ще 
довбай! 

Тарас слухняно підняв арматуру та з усієї сили 
опустив її на дах, а потім упав, бо імпровізований лом по 
інерції пробив дах та пірнув у дірку. Вони не почули, як 
залізяка стукнула об долівку кенаси, бо у них під ногами 
пропав дах й обидва полетіли на землю з великої 
висоти. Опинившись на землі, Аліса побачила, що 
кенаса раптово зникла, як і з’явилася. 

— Зворотний час! — крикнув Тарас і поліз до вуха, 
після чого зник. Аліса, не чекаючи, зняла свою 
дімензіальну сіточку та вивернула її, а потім надягнула 
на себе. Нічого не змінилося, тільки через якусь хвилину 
вона побачила Тараса. 
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— Чекаємо, поки з’явиться кенаса, — сказав 
Тарас та від удару прикусив язик, бо прямо з-під ніг 
з’явився дах кенаси, який знову підняв їх на висоту. 
Тарас схилився до дірки та крикнув: — Там хтось є? 

— Це ми! — крикнув хтось, а Аліса стала 
розширювати дірку, використовуючи дімензіальну 
сіточку. Коли дірка стала великою, Аліса спитала:  

— Підніметесь самі чи вам допомогти? 
— Самі, — прозвучав голос і Аліса здригнулася, 

бо впізнала його – це був голос Морті. Вона не бачила її 
з того часу, як Морті відсікла їй голову, тому напружено 
дивилася на отвір, з якого виглянула голова, а потім і 
тіло Морті. Вона кивнула Тарасу та роздивлялася 
незнайому дівчину, яка пильно на неї дивилася. 

— Це Аліса, — познайомив Тарас, а Морті не 
втрималась та пустила у неї симпоту. 

— Маргіна? — здивовано спитала вона й Аліса 
підтвердила: — Так, це я. 

В цей час в дірці з’явилася Даша, яка чула 
розмову та вирячила очі на свою другу морхіну. Маргіна 
теж дивилася на Дашу, з’їдаючи її очима, наче хотіла 
назавжди запам’ятати.  

— Ти Даша? — спитала Маргіна, а Даша підійшла 
до неї та міцно обійняла, збираючись задушити морхіну. 

— Я тебе такою уявляла, — сказала Даша, хоча 
насправді не думала, що татова мама її однолітка.  

В цей час із дірки вилізла зосереджена Колє та 
радісна Трутте. Вони здивовано дивилися на Алісу і не 
розуміли, чому ця морвяко є морхіною Даші. 

— Ви не бачили Маріко чи Туманного Кота? — 
нетерпляче спитав Тарас у Морті, яка трохи нервово 
відповіла: — Після того, як ми опинилися в кенасі, ми їх 
не бачили. 
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Вона розповіла все, що з ними трапилося на 
якійсь планеті й чим більше Морті розказувала, тим 
похмурішим ставало обличчя Тараса.  

*** 

Стадо глюдожерів відпочивало, навіть не 
поставивши варту, бо хто може напасти на табір самих 
небезпечних тварин на цій холодній кульці, що зависла 
в темряві. Ця планета, задумана аль-Кацапом для 
старту його амбіцій, мала стати базою для глюдожерів, 
щоб потім, коли вони опанують воєнну науку, здійснити 
те, що плекав він у мріях. На цій планеті, зліпленій зі 
шматків Землі, якщо і було життя, крім глюдожерів, то 
досить примітивне і те, яке переносило мало не космічну 
холоднечу. Розріджене повітря, таке, як на 
двадцятикілометровій висоті Землі, не дуже годилося до 
дихання, тому, великих звірів рятували тільки дикі 
глюдожери, яких аль-Кацап згодовував своїм воїнам, 
щоб вони мали життєву енергію та тепло. Всупереч 
взаємній ворожнечі, глюдожери тиснулись один до 
одного, щоб температура тіла піднялася бодай ще на 
один градус. Тільки зрідка хтось з глюдожерів уві сні 
здіймав лапи, турбуючи сусідів, від чого над стадом 
прокочувалася хвиля люті, яка досить швидко затихала. 

Раптом, прямо над стадом, з оглушливим 
гуркотом розірвалося небо, звідки виплеснулася 
розпечена лава, на фоні якої виник якийсь чоловік і звір. 
Лава розбризкалася довкола, падаючи вогняними 
краплями на глюдожерів, які, обпечені яскравим 
полум’ям базальту, по дикому ревіли та били клешнями 
по камінню, від чого затряслась земля під ногами. 

В чоловікові глюдожери вгадали аль-Кацапа, який 
відбивався від страшного дикого звіра. Коли вже добре 
придивилися, то цей лютий звір перетворився на 
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товстого рудого кота. До нього потягнулися довгі лапи 
глюдожерів, але кіт, не дивлячись на своє товсте 
черево, був верткий, як кобра та не менше жалючим. Він 
таки задовбав аль-Кацапа та глюдожерів, бо вправно 
відривав їм щупальця, не дивлячись на роговий захист. 

Дивлячись на таку катавасію, аль-Кацап знову 
включив портативне кільце реплікації, завдяки якому він 
з котом сюди потрапив. Це кільце він теж задумав, як 
один з елементів своєї зброї, а зробив з допомогою 
одного умільця, якого, по закінченню роботи, аль-Кацап 
вбив без всякого жалю. Тримаючи в лівій руці кільце 
реплікації, яке обгорнуло голубе полум’я, аль-Кацап 
відбивався правою та ногами.  

Озвірілі глюдожери пронюхали поживу, та з новою 
силою потягнулись до нього своїми клешнями на кінцях 
гнучких щупалець, що звивалися, як змії. В цей самий 
час кільце реплікації затягнуло кота у свою безмежну 
глибочінь, а за ним всмоктало якогось необережного 
глюдожера, що мало не потягнув за собою реплікатор. 
Невдоволені такою розв’язкою, глюдожери розповзлися 
«зализувати» свої рани, які вже трохи затягнулися, а 
організм відновлював відкушені щупальця. Аль-Кацап 
залишався висіти в повітрі, чогось чекаючи, а коло 
нього, внизу, крутився Потакаєв, готовий отримати будь-
який наказ.  

Аль-Кацап не спішив, неначе висіти в повітрі, то 
найкращий відпочинок, а портативне кільце реплікації, 
яке він продовжував тримати в лівій руці, знову 
загорілося голубим полум’ям. З нього випало ще одне 
кільце реплікації, яке так і залишилося висіти в повітрі. 
Аль-Кацап щось набрав на пульті кільця у руці й воно 
проковтнуло друге кільце реплікації, а вже тоді 
глюдожери побачили, як володар їх душ спустився до 
них на землю.  
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— Я залишаю вас на деякий час, а ти стережи 
кільце реплікації, щоб ні одна душа його не дістала, — 
сказав Аль-Кацап і спитав: — Де полонені люди? 

Потакаєв оглянувся і тільки тоді зрозумів, що його 
бранці втекли. Аль-Кацап все зрозумів, але не став 
карати свого замісника, а тільки твердо сказав:  

— Знайдіть їх та тримайте до мого повернення. 
Якщо їх не буде, я відірву тобі голову. 

Він не став чекати реакції Потакаєва, а здійнявся 
в небо та набрав щось на табло портативного кільця 
реплікації, а потім зник у тумані. Як звичайно, перед 
очима побігли райдужні кільця, а через деякий час аль-
Кацапа раптово засліпило і він, звідкись з висоти, 
полетів вниз. Біль охопила ногу, бо він коліном вдарився 
об камінець, а долоні рук, на які він впав, отерпли від 
болю. Коли темнота залишила мозок, аль-Кацап 
примружився та відкрив очі. Видовище було не з 
приємних, але аль-Кацап зрадів, бо бачив якийсь 
розбомблений аеродром, від якого залишилося тільки 
руїни. Там, де він був, на самому краї аеродрому, 
вціліла одна бетонна будівля, але здогадатися, для чого 
вона використовувалась, аль-Кацапу було не під силу. З 
пошкодженої снарядом стіні стирчала товста арматура, 
на якій зависло кільце реплікації, що було добре, бо на 
такій висоті до нього ніхто не добереться, але вниз 
стрибати не дуже зручно.  

«Нічого, для глюдожерів самий раз!» — подумав 
аль-Кацап та про всяк випадок засік капом53 координати 
місця, щоб не загубити: «48°25'7"N 39°22'10"E». 
Сховавши телефон, аль-Кацап здійнявся в повітря, та 
попрямував в сторону Гімалаїв. Не встиг він пролетіти 
                                                           

53  кап — особистий комунікатор у вигляді персня на 
пальці. 
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пару кілометрів, як його обстріляли якісь ідіоти. 
Глянувши вниз, аль-Кацап побачив двох осіб у 
камуфляжній формі, які шмальнули по ньому з 
автоматів. «Мабуть, п’яні!» — подумав аль-Кацап, але 
цього не стерпів, бо пустив симпоту та відірвав їм 
голови – свідки не потрібні нікому.  

Довгий політ надихав на роздуми, але аль-Кацап 
ні про що не думав, бо уже все вирішене, залишилось 
тільки не відхилятись від плану. Він побачив, як поряд з 
ним пролетів ключ журавлів. Птахи курликали між 
собою, наче підбадьорювали аль-Кацапа, а він 
відсторонено слухав їхню розмову, а потім забрався у 
їхні думки. Він здивувався, бо думки птахів були так 
схожі на людські, що аль-Кацап озирнувся чи нема десь 
незваних друзів.  

Через деякий час птахи залишилися позаду, бо 
біля якоїсь річки спустилися до води, мабуть, 
перепочити, а аль-Кацап прямував далі, туди, де на 
фоні синього неба частоколом стирчали сніжні вершини 
гір. Коли вони обступили його з усіх сторін, то він став 
петляти поміж гір, щоб не підійматися вище їх. Внизу, 
поміж скель, текли бурхливі ріки, які де-не-де 
утворювали невеликі озера, які відразу покривала 
облямівка із зелені чи то дерев, чи густих кущів. 

Раптом зверху щось зашипіло та впало й аль-
Кацап відсахнувся в сторону, збираючись дати відсіч 
ворогу, який, після атаки, полетів поруч. «Кумай! Таки 
пам’ятає!» — радісно подумав аль-Кацап 
роздивляючись величезного птаха з білими крилами, 
який, не переганяючи його, летів поруч. Коли аль-Кацап 
побачив знайому гору, то завернув до неї, а сніжний 
гриф не залишив його, поки вони летіли до вершини.  

Знайомі обриси гори наче зігріли серце, яке давно 
вже не реагувало на всілякі почуття, бо то слабкість, яку 
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не слід часто годувати. Остання була років сімнадцять 
назад та не принесла аль-Кацапу задоволення, яке 
очікувалось. Але, все ж таки, він скористався нагодою, 
навіть непотрібною, щоб відвідати це місце, яке 
надихало його подолати нові рубежі. Тут добре 
думалося навіть фізично, хоча не вистачало повітря, а 
може навпаки, ця нестача мобілізувала сили організму. 

Опинившись на самій вершині, де вітер збивав з 
ніг, аль-Кацап махнув рукою сніжному грифу і той 
зрозумів та покинув його. Аль-Кацап закрив очі та 
зосередився, вимикаючи людські почуття, а потім 
повільно намалював живу картину сонячної системи, яка 
жила і рухалась в його голові, а вже тоді взявся за 
розрахунки.  

— … подивимось… де це має бути…Сонце, 
Меркурій, Сатурн та Церера в Терезах…так…Місяць, 
Венера, Ліліт, Юнона й Паллада у Діві…асцендент ... 
Марс в Раку? … 49°43'4"N 31°32'31"E … що це за 
місце? … Канів … при чому тут Канів? ... Юпітер, 
Селена, Прозерпіна у Скорпіоні … Хірон та Уран у Леві 
… Нептун в Тільці, а Плутон у Водолії … Веста в 
Близнюках… 

Аль-Кацап протер очі, бо сонце в них било та 
знову занурився у розрахунки: — Десцендент в Козерозі 
… знову 49°43'4"N 31°32'31"E… теж Канів? … бо 
Сатурн в тригоні до Плутона… 

Трохи розгублено постоявши на горі, Аль-Кацап, 
кульгаючи на поранену ногу, обережно зійшов з гори 
трошки нижче, де не так шарпали вітри та не сипало 
снігом в очі, а вже потім полетів назад, в Україну. Він 
проминув Донбас і вже підлітав до Полтави, коли 
зрозумів, що летить в Канів. Сварити себе не став, а 
повернувся назад та знайшов зруйнований аеропорт. 
Вже пірнувши в кільце реплікації, аль-Кацап згадав, що 
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наче бачив якогось глюдожера коло будівлі, що 
збереглася. «Вже стала ввижатися всяка нісенітниця!» 
— подумав аль-Кацап, мимоволі рахуючи веселкові 
кола. Він знову мало не впав на каміння, коли випав з 
кільця реплікації, але завис в повітрі та наказав 
глюдожерам, які, при його появі, як сполохані вівці, 
збилися в юрбу: 

— Всім встати в чергу, та плигати в кільце 
реплікатора. На Землі нікуди не розходитись, бо знищу 
ваші душі. 

Аль-Кацап забув, що Знак Ібліса під час бійки 
забрав Туманний Кіт.  

Забув і те, що наказував Потакаєву знайти людей, 
бо відірве йому голову. Коли його помічник плигнув в 
кільце реплікації, то не став чекати, а здійнявся в 
повітря та вирушив за ним. 
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Реплікація восьма. Маріко 

Світло било в очі й він відчував це навіть не 
відкриваючи повік. Піднявши руку, яка підкорилась йому, 
він прикрив нею очі, а тільки тоді розтулив повіки. 
Сонце, яке заглянуло в вікно, залило яскравим білим 
світлом всю палату, не даючи можливості роздивитися 
подробиці. Видно, що довгий сон вилікував тіло, бо він 
відчував його і вже пекло тільки ліву сторону грудей. 
«Виживу!» — відразу подумалось, а яскраве світло, 
неначе освячене Богом, лікувало не тільки тілесні рани, 
а й душевні. 

«Все буде добре!» — згадались слова сина, коли 
вони зустрічались на фронті, і та фраза, дарма, що 
говорилася для підтримки, для них, тих що на фронті, 
означала багато більше, ніж для пересічного жителя 
тилу. Він глянув в сторону тумбочки, де стояв графин з 
водою, та потягнувся до нього, хоч ліва сторона грудей 
віддалась болем. Якось наливши склянку, він 
присмоктався до неї, ледь не перекинувши на себе, а 
вже тоді повільно допив, відчуваючи холодний струмок 
всередині тіла.  

«Все буде добре!» — з задоволенням повторив 
він, розуміючи, що у нього вже досить сил, щоб 
побороти свою рану. Відкрилися двері та в сонячне 
сяйво пірнула світловолоса медична сестра, яка в одній 
руці несла важку підставку для крапельниці, а в другій 
купу целофанових пакетів з ліками. 

— Доброго ранку, — з посмішкою привітала вона 
та пояснила: — Зараз ми з вас прокапаємо. 

Вона вправно встромила медичну голку в руку, та 
підвісила балон на підставку.  

— Коли рідина буде закінчуватися натисніть на 
кнопку, — сказала вона, показуючи йому кнопку на стіні. 
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— Добре, — сказав він, дивуючись зі свого голосу: 
здалося, що раніше він говорив не так. 

Сестра легко, як ластівка, гайнула у двері, а він 
став спостерігати, як в прозорій пластмасі, капає рідина: 
кап…кап…кап, як метроном, що відлічує хвилини життя. 
Скільки тих капель упало в його житті, то вже, мабуть, 
цілий струмок, а може, навіть, маленька річечка, що 
впадає в велику ріку життя. Відразу згадався Дніпро та 
Канів, куди він, після розлуки з Марією, переїхав 
будувати Канівську ГЕС. Там він зустрівся з другою 
дружиною, Галею та її сином, який став і його сином. В 
балоні вже було на дні й він похапливо надавив на 
кнопку. Сестра наче стояла за дверима, бо відразу 
з’явилася та з посмішкою спитала, показуючи на пустий 
балон: — Заснули? 

— Замислився, — ніяково відповів він, а сестра 
хутко змінила новий балон. «Треба жити, — подумав він, 
— знову повернусь на фронт, щоб ворог не смів ні кроку 
ступити по моїй рідній землі!»  

Його погляд зупинився на скрученій газеті, яку 
випадково залишила сестра. Взявши її у вільну руку, він 
глянув на розгорнуту сторінку, де йшлося про загибель 
ворожого снайпера. Прочитавши замітку про якусь 
«Відьму», яка відстрілювала українських бійців, він, не 
відчуваючи жалю до цієї особи, побіжно глянув на фото.  

Йому здалося, що на нього упала стеля, бо 
здавлене серце немовби зупинилося, а очі пропалювали 
в газеті дірку, там, де було фото. Він відразу її пізнав, 
хоч візуально стара жінка відрізнялася від Марії в 
молодості. Розглядаючи знайоме обличчя, він знову 
відчув ті почуття, які охоплювали його раніше, в далекій 
юності. Ще раз перечитав статтю і подробиці вразили 
ще більше: вона воювала на його ділянці фронту. 
«Може то вона хотіла мене вбити?» — майнула думка, 
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та він її поспіхом відкинув, наче боявся забруднити 
образ Марії таким припущенням. Марія, яка б вона не 
була, не могла стріляти в нього.  

«То вона до цього часу була жива? А як же те, що 
Марія загинула?» Правда, гірка, як морська вода, 
впевнено наполягала, що його обдурили, тоді, багато 
років назад. Напевне у Марії ворухнулося якесь 
сумління, тож вона, щоб він довго не страждав, 
розпустила звістку про свою смерть.  

Несподівано для себе він побачив чиїсь очі, які 
спочатку, прийняв за Маріїні, а зрозумів, що то 
медсестра, яка пильно вдивлялась в його обличчя та 
стривожено спитала: — Вам погано? 

Він зрозумів, що медсестра питає про ліки, які 
капають в його вену, то заспокоїв: 

— Все гаразд, то я згадав своє. 
Сестра поміняла прозорий контейнер на скляну 

пляшечку й сиділа в палаті до тих пір, поки не прийшов 
час знімати трубки. 

— Відпочивайте, — сказала медсестра, виносячи 
важку металеву підставку та закриваючи двері, а його 
понесли важкі спомини, які повільно затягнули в зелений 
душний туман. 

*** 

«Що це було?» — подумав Богдан про сон, бо 
задрімав та побачив чиєсь життя, яке дивно 
переплелося з його долею. Він ніколи не був в лікарні, 
хіба що в зубного лікаря, та й то, з неохотою. А цей тип, 
який приснився, лежав у якійсь лікарні. Богдан хутко 
оглянувся. Вони задрімали, коли втекли подалі від 
табору, бо не було куди дітися на цій планеті чи втекти з 
неї. Страшенно хотілося їсти, а заснулі на спині 
глюдожера хлопці так смачно пахли, що Богдан 



Реплікація восьма. Маріко 
 

196 

відвертав свою пику, щоб ненароком не проковтнути 
когось із них. Раптом почувся якийсь галас і Богдан 
прислухався. 

— Вставайте, — сказав він, а коли Мето, Жюте та 
Іджі прокинулись, то наказав: — Тримайтеся! 

Забравшись на кенасу, біля якої вони 
знаходились, Богдан глянув в сторону табору 
глюдожерів. Там щось відбувалося, бо чулися голоси, а 
потім глюдожери розбрелись у всі сторони. 

— Наш шукають! — сказав Мето, а Жюте додав:  
— Нам треба повернутися до табору. 
— Навіщо? — спитав Мето. 
— Бо нас там не шукатимуть, — догадався Іджі 
Богдан вирішив, що ці прибульці таки мають 

рацію, тому тихенько вирушив у сторону табору. Ще 
здалеку вони запримітили якесь коло на небі, що трохи 
підсвічувало від голубих іскор, які сипалися з нього. 

— Що це таке?- запитав Мето, але Богдан не 
відповів , бо не знав. 

— Це схоже на кільце реплікації, — сказав Іджі. 
Вони пробралися ще ближче до табору і Богдан, 

побачивши близько якогось глюдожера, декілька раз 
вдавав, що теж когось шукає та кричав:  

— Це моє місце для пошуку!  
Коли вони наблизились до табору, то побачили, 

що там нікого нема, крім Потакаєва, який розігнав всіх 
глюдожерів на пошуки втікачів. 

— Кільце реплікації дуже високо, щоб до нього 
добратися, — сказав Іджі. 

— Ти хочеш в нього плигнути? — глузував Мето. 
— Чому б і ні, — сказав Іджі, — реплікатор уже 

ввімкнутий. 
— І куди ми потрапимо? — зацікавлено спитав 

Жюте. 
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— Не знаю, — сказав Іджі, — аби кудись звідси. 
— Я можу плигнути, — запропонував Богдан.  
— Там той покидьок Потакаєв, — нагадав Мето. 
— Ми його обдуримо, — сказав Богдан і галопом 

побіг до кільця реплікації. 
— Тримайтеся! — нагадав він та заволав на все 

горло: — Я їх спіймав! 
Глюдожери повернули морди до нього, а 

Потакаєв спочатку завмер, а потім, напевно, догадався, 
бо рушив їм навперейми. Коли вони зіткнулися, то 
Потакаєв кинув на спину Богдана свою лапу, 
збираючись відірвати йому око, але Мето махнув мечем 
і вдало відсік кінцівку. Потакаєв закричав від болю, бо 
теж був роззявою, а Богдан не втерпів та проковтнув 
його відтяту кінцівку, а вже тоді, напруживши всі м'язи, 
плигнув до кільця реплікації, яке відразу вкрилися 
голубими іскрами. Щупальця Потакаєва потягнулась за 
Богданом, але Жюте махнув своїм довгим мечем та 
відсік другу лапу глюдожера разом з клешнею. 

Кільце раптово розширилось і проковтнула 
Богдана, а вже тоді перед очима побігли веселкові 
кільця. Богдан, який вперше переміщався з допомогою 
кільця реплікації, не розумів, що його чекає, а пасажири 
на спині несамовито волали: — Вдалося! Ми втекли! — 
чим трохи заспокоїли Богдана. 

В наступну мить вони осліпли, бо їх залило морем 
світла, а потім звалилися вниз, на бетонну підлогу. 
Почулися зойки, бо хлопці не вдержались на Богданові 
та, як звичайно, не захистили себе дімензіальною 
сіточкою. Очі нічого не бачили, наче схопили спалах від 
зварної дуги, а коли трохи оговтались, то роздивилися, 
що знаходяться в якомусь розбомбленому приміщенні, а 
навкруги одні руїни. 
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— Це аеродром — пояснив Богдан, хоча для 
гостей Землі його слова нічого не означали.  

— До нас хтось летить, — сказав Іджі, 
вдивляючись в небо. Богдан повернув своє фасеткова 
око на паличці та подивився в тому напрямі. 

— Ховаємося, бо це аль-Кацап, — сказав він та 
оглянувся: ховатися було нікуди. 

— Ховаємося за стіну. Бо він летить до кільця 
реплікації, — сказав Іджі. 

Вони зайшли за стіну, яка сховала їх, але не 
зовсім, бо стирчав бік Богдана. Добре, що аль-Кацап був 
чимось заклопотаний, тому не звернув на них уваги, а 
коли він зник у голубому тумані, то Богдан сказав:  

— Змиваємось звідси, бо тут небезпечно! 
— Перш ніж зникнути, треба зробити шкоду аль-

Кацапу, — сказав Іджі.  
— Що ти хочеш робити? — спитав Мето. 
— Треба щоб кільце реплікації лежало на землі 

або на чомусь твердому, — пояснив Іджі, — тоді, 
потрапивши на Землю, вони повбиваються, а аль-Кацап, 
погнавшись за нами, потрапить прямо в землю. 

— В бетонну землю, — сказав Богдан та добрався 
лапами до кільця реплікації, а потім зняв його з 
арматури. Поклавши його на бетонну підлогу, вони 
пішли подалі від аеродрому в сторону якогось лісу, який 
зеленів недалеко. 

*** 

«Не поталанило, не пощастило!» — думав 
Туманний Кіт, рухаючись в дімензіальному тунелі туди, 
куди послав його аль-Кацап, він же Хасан ібн Алі аль-
Каїн, давній знайомий, якого кіт так і не спромігся 
позбутися. Можливо, що кіт спеціально тримав його, як 
мутне джерело всіляких капостей для героїв, яких кіт 
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призначав на власний розсуд. В даному випадку це була 
Даша, то кіт вже знав, що вона свою подорож на Землю 
не забуде ніколи. Веселкові кільця закінчилися раптово і 
кільце реплікації виплюнуло кота, як шкідливого кошака, 
чим він був анітрошки не пригнічений, засмучений чи 
шокований. Разом з ним виплюнуло якогось глюдожера, 
який ще в каналі сіпався до кота, щоб його вбити, то кіт, 
недовго думаючи, поскручував глюдожеру всі лапи, від 
чого він став схожий на восьминога, витягнутого з води. 
Кіт запитав у нього: — Ти хто такий? — і глюдожер 
ледве промимрив: — Я Плутін. 

Планета, на яку його викинуло, була ще та, бо 
тутешнє сонце світило так тьмяно, що день здавався 
сутінками. Кіт відразу перевірив, куди він попав, і з 
задоволенням констатував, що знаходиться у своєму 
доброму Всесвіті. Правда, добрим він був всього якусь 
хвильку, бо якась «добра» тваринка відразу захотіла 
закусити відгодованим котом, тому відкрила свою 
пащеку, та проковтнула його. Кіт уперся лапами в роті 
тваринки та ніяк не хотів полежати в череві, тож 
тваринка так і стояла з відкритою пащекою. Тим часом 
глюдожера Плутіна, який валявся ледь живий, миттєво 
розірвали на шматки голодні дикі глюдожери. На цьому 
обід не закінчився, бо небогу, яка ковтала впертого кота, 
схопили за хвіст, який хутко відкусили, а ще два звірі 
вчепилися в боки. Тваринці стало не до кота, тому вона 
виплюнула його, хоча це не допомогло, бо її теж 
розірвали на шматки. 

«Так ось де Хасан брав глюдожерів!» — 
догадався Туманний Кіт, дивлячись, як тварини 
давляться кусками вбитого товариша. «Я тобі віддячу!» 
— пообіцяв кіт, збираючись побудувати загін для 
глюдожерів, а тоді, через кільце реплікації, нагнати 
справжніх глюдожерів у Всесвіт Хасана. Дуже 
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задоволений своєю витівкою, Туманний Кіт захотів зараз 
же це зробити, починаючи від кільця реплікації, але з 
подивом помітив, що його нема. «От зараза! Забрав 
кільце реплікації до себе!» — наче зрадів кіт, хоча його 
плани насолити Хасану зірвалися.  

 

 
Відчуваючи небезпеку, кіт обернувся, та побачив, 

що на нього облизується ціла зграя глюдожерів, то не 
став чекати, а, як якийсь бог, здійнявся в небо. Не 
важливо чи будуть потомки цих глюдожерів розказувати 
свої дітям про сходження на небо їх бога кота, бо він 
спрямував погляд у свій Всесвіт та подумав: «Все 
погано!»  

Капость в тому, що ця планета зі своїм сонцем 
знаходилась в пустій бульці, де, крім неї, ніяких зірок не 
було. Щоб добратися до першої-ліпшої станції реплікації 
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треба летіти декілька десятків світлових років, що для 
Всесвіту нічого, а для Маріко смерть, бо її душа 
знаходилася в Знаку Ібліса, який кіт повісив на шию. 
Навіть те, що вона била його по мордяці, не 
виправдувало її смерть, бо вона таки добре його 
годувала, та й любила, не дивлячись на його шкоду. Такі 
сумні роздуми призвели до того, що кіт ненароком 
тихенько спустився вниз, де до нього потяглися 
щупальця глюдожерів, охочих розвіяти його сум у 
своєму шлунку. Кіт не став дражнити лютих звірів, а 
полетів якомога далі від цього гадючника, який він сам 
зробив своїми лапами. Ця планета, по іронії названа 
людьми Ґроссеверт54 вже давно ніхто не відвідував, бо 
вона була під забороною. Перспектива років двадцять 
п’ять розганятися до світової швидкості, а потім стільки 
ж часу термозити – не дуже радувала кота. До того ж у 
цій пустоті смоктати дімензіальну енергію для розгону 
нізвідки, того і дивись що зникне сам простір та час. Кіт 
вперше попав в таку історію, коли виходу не було і будь-
яке дійство не давало жодного результату. Таке 
передбачено в його Всесвіті, щоб внести елемент 
невизначеності та ймовірності для розвитку, але в даній 
ситуації зумовлювало загибель Маріко. 

Такі роздуми не надихали на подвиг, а казали про 
те, що кіт вляпався в неприємності по самі кінчики своїх 
вух. Він припинив думати, хоча думки самі лізли йому в 
голову, нагадуючи про те, що якби не його витівки з 
часом … 

Раптом Туманного Кота начебто вдарило 
струмом, бо та симпота, яка бовталась на місці зниклого 
кільця реплікації, відчула голубе сяйво, яке кіт побачив 
своїми очима. Сяйво виплюнуло завелике для нього 
                                                           

54  Ґроссеверт — велике значення(нім). 
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кільце реплікації, з якого посипалися, як горіхи з дерева, 
глюдожери, які ревіли та кусали один одного, мов 
скажені. Кіт блискавично опинився коло кільця 
реплікації, аж руда шкіра почорніла, бо так спішив, а був 
таки далеченько від планети. Витягнувши Знак Ібліса, 
який таємниче засвітився в голубому тумані 
реплікатора, кіт дряпнув собі лапу з якої скотилася 
краплина крові та упала на голову Ібліса. Відразу ж Ібліс 
всмоктав душі глюдожерів, тіла яких попадали мертвими 
навкруги реплікатора. Тільки тоді кіт став під кільце, та 
зник в голубому тумані.  

На планеті Ґроссеверт у місцевих глюдожерів 
було свято – той бог, який їх покинув, дав їм їжу, яку 
вони залюбки рвали на шматки.  

*** 

Вони пару кілометрів йшли до лісу, який виявився 
не лісом, а яром, зарослим деревами. По ньому пішли 
далі, бо яр добре маскував Богдана. Природа вже 
трішки дихала осінню, покриваючи жовтизною листя на 
деревах. Трава теж пожухла, але не від осені, а спеки, 
яка передувала осінній порі. Справа від яру йшла 
польова дорога, а зліва тягнулася високовольтна лінія 
електропередачі. Попереду, при виході з яру, виднілася 
околиця якогось великого села. Богдан вирішив, що 
краще оминути село, бо невідома, як реагуватимуть 
жителі на глюдожера. Не треба було багато часу, щоб 
зрозуміти – вони опинилися на окупованій території 
Донбасу. Те, що Мето, Жюте та Іджі про це не знали, 
можливо, було добре, але Богдан їх попередив: — Ми в 
небезпечному місці, тому будьте напоготові. 

Прибульці з планети Аре не злякалися, а зраділи, 
аж очі заблищали. Це трохи налякало Богдана, бо війна 
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– це не іграшки, і хоча вони мають дімензіальну сіточку, 
це не означає їхню повну безпеку. 

— Де знаходиться ворог? — спитав Мето, 
виймаючи з піхов свого меча. 

— Ми на окупованій ворогом території, тому 
небезпечні навіть місцеві жителі, бо тут половина людей 
зомбовані, — сказав Богдан. 

Вони вийшли коло городів, поряд зі стовпами 
високовольтної лінії електропередач, та пішли по 
наїждженому шляху, який вів до якоїсь важливої траси. 
Їм не пощастило, бо на крайньому городі порпався 
якийсь чоловік, який полишив лопату та втупився на 
непроханих гостей. Вигляд Богдана нітрохи не здивував 
дядька, бо він безбоязно підійшов до самої дороги. 

— Ви хто? — спитав дядько, роздивляючись 
людей в чорних плащах та складного механічного 
робота величиною з добрий танк.  

— Ми московіти, — зухвало сказав Мето, 
роздивляючись «ворога» та приміряючи свого меча, щоб 
знести йому голову. 

— Як для московіта, ти досить гарно розмовляєш 
українською мовою, — сказав чоловік і, понизивши 
голос, спитав: — Ви українські розвідники? 

— Що схожі на них? — хитро спитав Жюте, на що 
чоловік відповів: — Схожі. А цей робот – 
американський? 

– Він самий, — брехав Жюте. 
— Його потрібно прикрити брезентом, — сказав 

чоловік, — тоді всі подумають, що це нова московітська 
техніка, — закінчив дядько і наполегливо запропонував 
Мето, чомусь вважаючи його командиром: — Пішли до 
моєї хати, я дам вам брезент, щоб накрити робота, а 
тоді проведу вас безпечною дорогою.  
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Коли вони зайшли на город, чоловік провів їх під 
саму хату, а вже тоді витягнув з сараю великий брезент 
та з допомогою прибульців прикрив Богдана. 

— Пішли в хату, пообідаєте, — сказав дядько та 
повів Мето, Жюте та Іджі до цегляного будинку під 
металевим дахом. Богдан залишився на вулиці, тому 
відправив одну свою лапу ближче до будинку, щоб 
почути про все, що буде сказано. Господаря будинку 
звали Кузьмою, а його дружину – Валентиною. Богдан 
мало не зійшов слиною, коли відчув запах борщу. 
Кузьма дійсно бажав їм добра, певно думав, що вони 
українські розвідники. Село називалося Георгіївка, а від 
нього до Лугані всього одинадцять кілометрів. У 
господарів дочка вчилася в Києві на лікаря, то ж вони 
недарма чекали скорішого звільнення села від 
окупантів. На слова Мето про те, щоб відразу йти далі, 
Кузьма вважав необхідним дочекатися ночі, а вже тоді 
він проведе безпечним шляхом до Сіверського Донця. 

Після обіду господиня постелила ковдри прямо на 
долівку, щоб гості відпочили до ночі, а Кузьма вийшов на 
двір та закурив сигарету. Богдан спостерігав за ним, бо 
брезенту на всього глюдожера не вистачило, то ж його 
очі не були прикриті.  

— То що, залізяко, допоможеш нам здолати 
проклятих москалів? — спитав Кузьма, поплескавши по 
кістяній лапі глюдожера, а Богдан автоматично відповів: 
— Неодмінно здолаємо. 

— То ти ще й розмовляєш? — здивувався Кузьма, 
та спитав: — Давно воюєш? 

— Шостий рік, — сказав правду Богдан, а Кузьма 
раптом розчулився та сказав: — Хоч у тебе немає душі, 
але спасибі тобі, залізяко. 

Кузьма мало не розплакався та махнув рукою, 
після чого пішов в хату та теж приліг на ліжко, але так і 
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не заснув, бо крутився та картав себе невеселими 
думками. Тільки-но трохи звечоріло, як Кузьма схопився 
та став будити Мето, а коли той трохи роздер очі, то 
настирливо нагадав : — Пора! 

Валентина, поки гості спали, наготувала цілу 
торбу пиріжків з капустою, яку вручила Кузьмі, 
попередивши: — Не загуби! 

На цьому прощання закінчилося, бо Кузьма 
нетерпляче сказав — Пішли! 

— Сідайте на мене, та кажіть, куди йти, — сказав 
Богдан, а Валентина почувши голос «залізяки», аж 
зойкнула: — О, господи, та воно говорить! 

Вони вмостилися на Богдана і Кузьма сказав: 
— Вперед, до яру! 
Богдан хутко побіг до яру, а тоді по ньому аж до 

поля перед розбомбленим аеродромом. Богдан вирішив 
подивитися, що сталося з кільцем реплікації, то 
завернув до будівлі в кінці аеродрому, на що Кузьма 
сердито зашипів: — Цоб, цоб, куди ти прешся, залізяка!  

Богдан пояснив, що їм туди «треба», на що 
Кузьма, не зрозумівши, спитав у Мето: — Ця машинерія, 
що, не може поссяти у полі? 

Коли вони опинилися в будівлі, то Мето зліз з 
Богдана та послухав кільце реплікації. Йому здалося, що 
він почув якийсь шерхіт і більше нічого. Відправити 
симпоту в середину кільця реплікації не вдалося, бо 
канал транспортування був захищений. Кільце реплікації 
залишили на місці, а Богдан побіг яром до села 
Новосвітлівка.  

Тут їх зупинив контроль: два московіта з 
автоматами стали посеред дороги, а в лісосмузі на них 
дивився дулом танк Т64. Ніхто не встиг моргнути, як два 
автоматники залишилися без голів, а танк, який 
гепнувся об асфальт, не подавав ознак життя. Богдан 
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наказав злізти, та попросив: — Йдіть покуріть! — після 
чого поспішно розідрав трупи на шматки та проковтнув. 
Іджі, який побачив цю трапезу, чогось захотілося в кущі, 
а коли повернувся, то мав пригнічений вигляд. 

— Він вас не з’їсть, ця залізяка? — полохливо 
спитав Кузьма, на що Мето сказав: — Богдан їсть тільки 
ворогів, — хоча не був впевнений в цьому. 

Вже поночі, полями, вони добралися до 
Вишневого Долу, в який не заходили, а тими ж полями 
бігли до Миколаївки. Трохи поблукавши лісом вони 
вийшли на берег Сіверського Донця. Тут Кузьма хутко 
зліз з Богдана. 

— Запишіть мій телефон, — нагадав він, а Богдан 
сказав: — Я запам’ятаю! 

Кузьма назвав цифри, а коли попрощався з ними, 
то попросив, якось особливо глянувши на Богдана:  

— Скоріше повертайтеся, бо чекати вже немає 
сил! 

Мето не думав, що він радо чекатиме Богдана, бо 
ці слова були до них. 

*** 

Аліса, вона ж Маргіна, запропонувала Даші та її 
друзям відвідати дім, де виріс Вася, батько Даші. Морті 
така перспектива не дуже подобалась, але побачивши, 
як зраділа Даша, то мусила скоритися долі. Вони 
полетіли в Гімалаї не дуже поспішаючи та точили ляси в 
дорозі. Тарас, пригнічений тим, що Маріко лежить в 
труні мертва, а Хасана та кота ніде нема, летів ззаду, як 
хвостик, та зовсім не слухав розмови. 

— Ти там народила Васю? — спитала Даша у 
Морті, яка на її слова почервоніла та сказала: — Я там 
не родила. 
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— А де? — присікалася Даша. Маргіна раділа 
внучці, але не хотіла, щоб та допікала Морті, хоча її 
давня подруга таки знесла їй голову. 

— Народила я! — сказала Маргіна. 
— Ти народила дитину Морті? — аж засвітилася 

від радості Даша і спитала: — Як це трапилося? 
— Я украла Васю! — сказала Маргіна, думаючи, 

що ця звістка заспокоїть внучку, але не вгадала: Даша 
аж крутнулася від радості та запитала: 

— То за це тобі Морті відрубала голову! 
— Так, — збрехала Маргіна. Даша аж сяяла від 

радості, бо її бабусі виявилися такими крутими. 
— Не так! — подала голос Морті, а Маргіна на неї 

шикнула: — Хай все залишається в минулому. 
— Кажи Морті, — наполягала Даша. 
— Я знесла їй голову, яку вона віддала за другу 

людину, — відповіла Морті. Даша зовсім заплуталася та 
спитала: — Вона хотіла врятувати другу людину? 

— Так! 
— Якогось розбійника?— зраділа Даша. 
— Ні! Дуже добру та хоробру людину! — відповіла 

Морті. Те, що Маргіна така м'якосерда, не дуже 
сподобалося Даші, а ще й Іджі бовкнув: — Це дуже 
благородно! 

«Щоб ти скис!» — подумала Даша та перевела 
Іджі в категорію невдахи та слинька, хоча її морхіни 
подивилися на Іджі схвально, та переглянулися. Більше 
ні Морті, ні Маргіна нічого не розказували до самих 
Гімалаїв, а вже там почали нарізати круги, літаючи 
навкруги однієї гори. Помітивши їх, до них підлетів 
кумай, сніжний гриф, який своїми розмірами налякав 
усіх, але не робив спроб атакувати. Після декількох 
обльотів навкруги гори навіть Тарас випорснув зі свого 
суму та спитав:  



Реплікація восьма. Маріко 
 

208 

— Що ви шукаєте? 
— Мій палац, — промовила Маргіна на що Тарас 

показав пальцем: — Твій палац он там, у мене записані 
координати! 

— Там озеро, а не палац! — з розпачем сказала 
Маргіна, а Морті зупинилася та промовила: — Я дурна! 

— Не треба на себе наговорювати, — сказала 
Маргіна, не зовсім розуміючи слова Морті. 

— Мі всі дурні! — засміялася Даша та сказала 
бабусі: — Твій палац ми бачили там, де й кенасу, на 
темній планеті, де ми були! 

— То у мене украли мій палац? — не зрозуміла 
Маргіна. 

— У тебе украли душу твоєї дочки, — нагадав 
Тарас, який сумно дивився на озеро, де був палац, та 
думав про те, як знайти цього бісового кота. Щоб трохи 
себе заспокоїти, Тарас знову кинув у всі сторони свої 
симпоти, шукаючи Туманного Кота. Відповідь була така 
сама, як і завжди: кота ніде не було! Тарас вже хотів 
летіти в Канів, щоб померти коло скляної труни Маріко, 
коли одна з симпот якось дивно затремтіла. Тарас кинув 
у це місце цілий пучок симпот, але нічого, крім якогось 
червоного мазка, не знайшов. То, мабуть, був слід від 
кота, який він залишив колись, коли бував у цьому місці. 
Проте, Тарас буркнув: «Я полетів!» — та, як ракета, у 
мчався в північно-західному напрямі. 

— Куди він? — спитала Даша і тільки тоді всі 
поглянули на Тараса, який вже залетів за хмари. 

— Видно, почув кота чи Хасана, — сказала 
Маргіна і без попередження понеслася за Тарасом. 

— Ми, що, отак всі будемо тікати? — 
насмішкувато спитала Колє, на що Даша сердито 
відповіла: — Тебе ніхто летіти не змушує, — та вже 
сама полетіла за Маргіною. За нею полетіла Морті, 
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потім Трутте, а тоді вже Колє – не залишатися ж їй 
самій. Через деякий час стало зрозуміло, що Тарас 
летить в Україну. Коли внизу з’явився Донбас, то 
Маргіна пригальмувала та попередила: — Тут 
стріляють! Замкніть дімензіальні сіточки. 

Але Тарас не став летіти далі, а приземлився 
перед Луганню. Коли вони підлетіли ближче, то 
побачили розбитий аеродром, а Тарас стояв коло 
вцілілого бетонного приміщення. Перед ним на бетоні 
лежало кільце реплікації, яке Тарас з цікавістю 
роздивлявся. 

— З кільця йде слабенький сигнал від кота, — 
сказав Тарас, на що Маргіна, скоса глянувши на Морті, 
уїдливо відповіла: — З кільця смердить котом. 

Її можна зрозуміти, бо бовтатись п’ятнадцять чи 
шістнадцять років не знано де, поки тобі не дали чиєсь 
мертве тіло, то не насолода, а спокута. Тарас підняв 
кільце, та притулив його до стіни. З кільця, як чорт з 
табакерки, випав Туманний Кіт, який приземлився на 
бетонну долівку. А на них зверху звалився добрий 
десяток несамовито волаючих глюдожерів та чиясь 
відірвана кінцівка, яка викручувалась, як величезна 
зміюка. 

*** 

Аль-Кацап пірнув у кільце реплікації слідом за 
глюдожерами, а за ним летіло кільце реплікації, яке він 
забрав на планеті Ґроссеверт, бо перед цим відправив 
туди кота. Аль-Кацап спокійно чекав, коли веселкові 
кільця каналу закінчаться та приготувався стрибати, бо 
кільце реплікації, яке він залишив під Луганню, висіло на 
висоті. 

Замість цього він відчув, як його раптово кинуло 
вперед, прямо на глюдожерів, та так сплющило кільцем 
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реплікації, яке летіло за ним, що мало не зламало всі 
ребра. Майже одразу аль-Кацапа кинуло назад, а за 
ним, з несамовитим ревом пащек летіли гдюдожери. 
Коли аль-Кацап злетів до самої верхньої точки, то знову 
полетів вниз, на глюдожерів. «Що діється?» — не 
зрозумів аль-Кацап, догадуючись, що якийсь ідіот з 
глюдожерів застряв у каналі та заважає іншим 
вибратися на волю. 

— Потакаєв, — крикнув аль-Кацап, — який ідіот 
затримує приземлення? 

З кубла тіл глюдожерів десь знизу донісся голос 
Потакаєва, який доповів: — Мені здається, що вихід 
закритий якоюсь бетонною плитою. 

«Видно, кільце реплікації упало на бетонну 
долівку», — подумав аль-Кацап, але знання про це не 
допомагало вибратися з цієї халепи. Аль-Кацап дав 
наказ глюдожерам довбати бетон та з цього нічого 
доброго не вийшло – від ударів глюдожерів на ньому не 
залишилося навіть риски. 

«Бетон поза кільцем реплікації», -— догадався 
аль-Кацап та зрозумів, що сам приготував собі пастку. 
Від цієї безглуздої спроби позбутися Туманного Кота, 
забравши кільце реплікації, стало ще гірше. «Треба було 
його просто вбити!» — бідкався аль-Кацап та став 
міркувати, що робити далі. Після деяких потуг над 
стомленим розумом аль-Кацап не знайшов нічого 
іншого, як відправити назад кільце реплікації та 
повернутися на свою планету у свій Всесвіт. Він набрав 
на украденому кільці реплікації «Return», щоб кільце 
з’явилося на його планеті, а сам витягнув мобільне 
кільце реплікації, та набрав код краденого кільця 
реплікації, бо у його планети не було коду. Коли вони 
опинилися в каналі, аль-Кацап, слухаючи ревіння 
глюдожерів, зрозумів, що зробив щось не так.  
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«Куди рухається кільце реплікації по команді 
«Return»!» — згадував він, але на думку ніщо не спало. 
«Кудись та попаду!» — дещо безтурботно подумав аль-
Кацап, спостерігаючи веселкові кола, які жваво бігли по 
каналу реплікації.  

Темрява перед очима, яка раптово змінила 
веселку, кинулась на аль-Кацапа, наче хотіла з’їсти, але 
проковтнула, а потім ударила його землею. Зверху 
посипалися глюдожери, які майже задавили аль-Кацапа, 
але він нічого не міг вдіяти. Попереду почулися крики ще 
якихось глюдожерів і тільки тоді аль-Кацап зрозумів, що 
повернувся не у свій Всесвіт, а на планету Ґроссеверт. 
«Звичайно, «Return»!» — догадався аль-Кацап, але 
нічого страшного у цьому не вбачав: зараз його 
глюдожери потренуються по-справжньому і коли 
здолають наступ диких глюдожерів, то складуть екзамен 
на виживання. 

Він відразу відчув, що щось сталося, бо його 
глюдожери, які бовтались коло нього, раптом попадали 
додолу, як стиглі груші. Аль-Кацап оглянувся й побачив, 
що всі його глюдожери лежать мертві, а дикі глюдожери 
вже рвуть їх на шматки, які, давлячись, поспіхом 
ковтають. Аль-Кацап озирнувся та побачив Туманного 
Кота, який держав в руках Знак Ібліса. Аль-Кацап хутко 
відвернувся та зловив на собі погляд дикого глюдожера, 
з пики якого тягнуться до землі нитки слини. 

Він убив глюдожера на місці, а коли обернувся, то 
кота вже не було, тільки голубі іскри навколо кільця 
реплікації. «Почекай, я тобі віддячу!» — пообіцяв аль-
Кацап, піднімаючись на ноги. Не відкладаючи справи він 
набрав на кільці реплікації «Repeat», після чого відірвав 
одну лапу у мертвого глюдожера та потягнув її до 
самого кільця реплікації, залишаючи слід крові, а потім 
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кинув її в кільце. Ціла зграя глюдожерів з ревом 
кинулася по сліду та була затягнута в кільце реплікації. 

*** 

Як тільки вони вилізли з води їх відразу піймали. 
— Не пручайтеся, це свої, — попередив Богдан, а 

сам прикинувся неживим. Мето крикнув : — Ми свої, 
тому вам не загрожує небезпека! — та підняв руки, хоча 
йому аж муляло застосувати свого меча. 

— Степан! Дивись, які розмальовані та ще й 
кричать, що свої, — сказав прикордонник з автоматом, 
та додав: — А українською шпарять наче по книжці. 
Неначе вивчали її в Москві. 

Степан, видно командир, спитав у Мето:  
— Хто такі та куди йдете? 
— Ми добровольці з планети Аре, хочемо 

захищати Україну від ворога, — шпарив Мето те, що 
його вчив Богдан, ще коли вони не переправлялися. 

— А чого ж тоді йдете з Лугані? — спитав Степан, 
не дуже вірячи Мето та роздивляючись Жюте та Іджі. 
Зовсім несподівано над ними з’явився Ворон, який 
зрадів, що знайшов свого господаря та сів на плече 
Жюте. Той знайшов в кишені якісь крихти хліба, видно 
давно заготовлені, та підставив руку. Ворон подзьобав 
крихти, а потім визвірився на Степана гучним «Кар!»  

— Це у вас поштовий голуб? — підозріло спитав 
Степан на що Жюте сказав: — Це мій Ворон. 

— А що це у вас таке, танк? — спитав Степан, 
показуючи на Богдана, який підібгав під себе ноги.  

— Це робот на ім’я Богдан, — пожартував Мето та 
сказав: — Богдан, до бою! 

Богдан в секунду розгорнувся та підняв Степана з 
напарником вгору. Автомати, які були в руках, упали 
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додолу, то їх підібрав Іджі, та став вивчати земну 
машинерію смерті.  

— Нічого не натискай, бо ще когось вб’єш, — 
нагадав Богдан та опустив прикордонників. 

— Ваш робот говорить? — трохи здивовано 
спитав Степан, відбираючи автомати в Іджі, який зовсім 
спокійно їх віддав. 

— Він не тільки говорить, а ще й думає, — додав 
Мето, а Степан, трохи розгублено, сказав: — Що ж мені 
з вами робити? 

— Веди нас до свого командира, а потім ми 
зв’яжемося з нашою частиною в Щасті та вирушимо 
туди, — сказав Богдан. 

— Затримані, йдіть попереду, — сказав напарник 
Степана і Богдан пішов попереду роздираючи кущі та 
торуючи дорогу. 

— Це ж ви що? Збиралися битися з ворогом 
мечами? — спитав Степан у Мето, який йшов поруч, на 
що той відповів: — В руках умілого воїна меч – 
небезпечна зброя. 

— А чого ви опинилися на окупованій території? 
— спитав Степан. Мето хотів оповідати з самого 
початку, але його випередив Іджі: — На аеродромі під 
Луганню є кільце реплікації, то ми потрапили на Землю 
через нього. 

Мето зиркнув на Іджі, а Степан це помітив та 
подумав: «Непрості ці прибульці та хай уже командир 
розбирається з ними сам». 

Командир прикордонників зовсім заплутався, коли 
йому почали розказали про затриманих, а ще про те, що 
Богдан робот. Він роздивлявся більшу за танк 
конструкцію, яка здавалася живою і скоріше повірив би, 
що її прислали американці, ніж те, що всі вони – 
прибульці. 
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— Нам потрібно до Щастя, — сказав Богдан та 
пояснив: — Бо я там воював. 

— Ти повернувся після ремонту? — запитав 
командир на що Богдан відповів правду: — Так, я після 
ремонту та модернізації. 

— Кого там знаєш? — спитав командир і Богдан 
відповів: — Спитайте про мене у Вовка. 

Командир комусь подзвонив та спитав: — У тебе 
такий є – Вовк? 

Йому щось відповіли, а потім він трохи почекав, 
після чого сказав у трубку: — Вовк? Ти такого знаєш, 
Богдана? Кажеш, що поранений? Та ні, вже підлікувався 
та до тебе хоче? Добре, відправлю до тебе твого 
робота. 

«Якого робота?» — не зрозумів Вовк, та спитати 
вже не міг, бо мобільний телефон вимкнулася, а 
командир сказав Богдану: — Ти б і нам тут не завадив, 
та тебе вже чекають. 

– Степан, проведи їх до Станиці Луганської, а далі 
вони хай самі, — сказав командир і написав якийсь 
папірець: — Ось вам пропуск, пани прибульці, дякуємо 
за допомогу. 

— То що, пішли? — спитав Степан. 
— Не пішли, а поїхали, — сказав Богдан, та 

підставив одну ногу, як сходинку: — Залазьте на мене. 
Степан та прибульці забралися на Богдана, а Іджі 

закричав: — Цабе потрошку. 
Командир прикордонників усміхнувся в вуса та 

пробурмотів: — Ну і воли…хіба ревуть вони, як ясла 
повні… 

Тільки зараз він зрозумів, що не дав на дорогу 
прибульцям ніякого пайка, але було пізно: цей робот, 
Богдан, так хутко бігав, що за ним знялась тільки курява. 
Не знав прикордонник, що Богдан харчується тільки 
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ворогом, а прибульцям їжа не потрібна, бо вони крадуть 
енергію Землі. 

*** 

Аль-Кацап, він же Хасан, послав навздогін коту 
стадо глюдожерів, щоб вони його хай не вбили, а трохи 
пошарпали, бо не завжди коту масляна. Сам не спішив 
туди потикатися, а чекав, поки все стихне, щоб вже тоді 
тихенько добратися до Землі та вирішити, що робити. 
Вирішувати майбутнє можна і зараз та воно виглядає 
зовсім огидним, бо у Хасана нема головного – Знаку 
Ібліса. Душі президентів та відповідальних осіб, якими 
він керував, йому не належать, бо підвладні Знаку 
Ібліса, який тепер у Туманного Кота. Хасан навіть не 
турбувався про те, що роблять тепер зелені мухи та як 
себе почувають тіла президентів, коли ніхто не вкладає 
їм в мозок керівних думок. Напевне потерпають від 
маразму, а всі підопічні не сміють щось сказати, аби не 
вилетіти з роботи.  

Невдача не зламала Хасана, бо він знав, що шлях 
до цілі може бути складний та й не один, то ж 
компроміси чи деякі затримки не повинні затьмарювати 
головну мету. Але в даному випадку час – це головне, 
бо його залишилося мало. Те, що повинно було 
трапитись, відбудеться 22 січня наступного року й ні в 
якому разі пізніше чи раніше. Залишилося сто днів, а 
Хасану доводиться починати спочатку. Слід визнати, що 
перший план виявився досить галасливим, що Хасан не 
любив, а ще не дуже доречним, то зараз треба зробити 
все по-тихому.  

Він оговтався від своїх думок та вирішив, що часу 
минуло досить, щоб повернутися на Землю. Хасан 
уявив, як кіт відбивається від глюдожерів, притиснутий 
до бетонної плити в кінці каналу, і його лице мимоволі 
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осяяла весела усмішка. А ще він зрозумів, що в змозі 
відняти у кота Знак Ібліса, бо є що йому запропонувати, 
від чого кіт не зможе відмовитись. 

Глюдожери ще й досі терлися коло кільця 
реплікації та вилизували кров, що залишилася від 
побоїща, яке відбулося перед цим, то Хасан відігнав їх, 
розрядивши в них блискавку, яка досить ефективно 
налякала хижаків. Ставши під кільце, Хасан набрав код 
Землі та через секунду летів через веселкові кільця по 
каналу. На цей раз Хасан прямував до станції реплікації 
в Бернардсвіллі, штат Нью-Джерсі. Покинувши станцію 
реплікації, Хасан полетів в Україну. Він спішив, бо 
аргумент, який дозволить забрати Знак Ібліса у кота, 
зовсім випадково може хтось знайти. Як Хасан не 
спішив, але в Україну попав пізнього вечора, а на 
Маріїній горі опинився зовсім за північ. Він, навіть, не 
користувався дімензіальною сіточкою, бо високо в небі 
висів Місяць, який залив все навкруги примарним 
світлом. Хасан знайшов мертве тіло, яке лежало в 
закритій скляній труні, а коли відкрив її то тіло вже трохи 
смерділо.  

«Ти добре придумав, як зберегти тіло, але поки ти 
сидиш в закритому каналі, я збережу для тебе це 
«нетлінне» тіло!» — з сарказмом подумав Хасан і 
прикрив обличчя трупа носовою хустинкою, а тоді 
закрив труну прозорою кришкою. На трупі не було 
дімензіальної сіточки, видно її здерло, коли кіт відправив 
тіло на поверхню. Щоб відразу не смерділо, то Хасан 
герметично закупорив труну. Оскільки труп повинен бути 
завжди під рукою в потрібний час, Хасан підняв труну в 
небо та переніс на сусідню гору. А потім закопав в 
потрібному місці. 

Після цього Хасан пошукав Туманного Кота, який, 
на його подив, якимсь чином вибрався з каналу, та був у 
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Києві. Хасан взяв курс на столицю України. «Добре, що я 
встиг, — подумав Хасан, — бо завтра кіт буде шукати 
тіло Маріко». 

*** 

Поява глюдожерів привела всіх у ступор, тільки 
кіт продовжував битися з ними, відриваючи довгі лапи, 
що звивалися, як п’явки, та присмоктувались до всього, 
чого торкалися. Маргіна теж оговталась, але ставила 
тільки стіну, щоб Даша ненароком не попала під клешні 
на кінцях довгих щупалець. Потім Морті вийняла косу, та 
блискавично убила двох ближніх глюдожерів, чим 
привела в ступор Колє, яка до сих пір сумнівалася в її 
вмінні убивати. Даша схопила свого меча, але не змогла 
перерубати щупальце з кістяною лускою. Трутте щось 
кинула на глюдожера та крикнула:  

— Відійдіть! 
Не розуміючи її, вони повернули голови до Трутте, 

яка повторила:  
— Відійдіть, бо вони зараз здохнуть! 
Всі, разом з Туманним Котом, відійшли, а 

глюдожери, перед тим, як на них накинутися, стали 
жерти своїх поранених. Нічого не відбувалося і кіт вже 
хотів добити інших глюдожерів, коли той, на якого щось 
кинула Трутте, захитався та став падати на кінцівки. 
Глюдожери скористалися його безпорадністю та ще 
живого стали дерти на куски, то ж через якісь декілька 
секунд від нього нічого не залишилось. З’ївши своїх 
полеглих товаришів, глюдожери, хоч були дурні, як 
пробки, все-таки розуміли, що противник серйозний, 
тому, на повний живіт, не поспішали йти в атаку, та 
вибирали слабшу жертву.  

Тарас, який не брав участь у битві, а дивився, 
щоб ніхто не поранився, сподобався одному глюдожеру, 
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то ж той кинувся до товстенької здобичі. Швидкий помах 
коси, яку не ламала кістяна луска, зупинила наміри 
глюдожера, бо він позбувся однієї лапи, а Морті стояла, 
немов на пшеничній ниві, готова до кривавих жнив. 
Колє, як зачарована, дивилася на неї, та заздрила Даші, 
яка мала таку круту морхіну. 

— Відійдіть, бо вони заражені грибом трутте, — 
гукнула Трутте і всі відійшли трохи далі, бо глюдожери 
накинулись на звіра, пораненого Морті. А далі все 
відбувалося швидко: глюдожери стали хитатися та 
падати, а ще хапати сусіда за те, до чого дотягнеться, та 
шматувати тіло противника. Досить скоро все 
закінчилося і тільки шматки плоті здригалися, немов би 
жили своїм життям. 

— Це місце небезпечне для морве, бо скоро 
трутте стануть стріляти спорами, — сказала Трутте. 
Маргіна, з допомогою Іджі, притягла до будівлі якусь 
пластмасову панель та випалила на ній: «Біологічна 
небезпека!» Даші не сподобалось, що Іджі допомагає 
Маргіні, бо це її морхіна, але не могла змусити себе 
робити такі добросердечні вчинки, бо так не чинять на 
планеті Аре. 

Тарас, добравшись до Туманного Кота, досить 
похмуро спитав його: — Що ти зробив з Маріко? 

— Це не я! Хасан забрав її душу та я відняв у 
нього Знак Ібліса, де знаходиться душа Маріко, — 
сказав Туманний Кіт та показав його Тарасу. 

— Дай сюди, я буду охороняти душу Маріко, — 
сказав Тарас і Туманний Кіт не став йому перечити. 
Вони, не сказавши нікому ні слова, полетіли в сторону 
Канева. На лінії фронту українських військ та 
московітських окупаційних сил їх обстріляли, але ніякої 
шкоди не завдали, бо Тарас, тримаючи у своїх руках 
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душу Маріко, загорнув себе дімензіальним коконом, щоб 
ніяка куля не пошкодила Знак Ібліса. 

Підлетіли до Канівської ГЕС, яку Тарас минув, 
навіть не глянувши вниз, а завернув вліво та понісся в 
сторону Маріїної гори, де висіла в повітрі невидима 
Маріко в скляній труні. Сіре небо не радувала душу, бо 
збиралося на перший осінній дощ, начебто погрожуючи 
оплакувати небогу в скляній труні. Тарас обережно 
опустив її вниз, на землю, та відкрив труну. Маріко не 
змінилося, а наче заснула, а Тарас спитав у кота: 

— Як це робити?  
— Знак потребує краплю крові та твоє бажання, — 

сказав Туманний Кіт, не втручаючись в процедуру. Тарас 
витягнув з кишені мініатюрний пенал з польовим 
набором хірурга, який він завжди носив з собою, та 
різонув по пальцю скальпелем. З рани щедро виступила 
кров і Тарас струсив кілька капель на голову Ібліса.  

Ніяких змін не відбулося, то Тарас, з розпачу, 
поцілував Маріко в губи, відчуваючи смертельний тлін, 
який досить швидко розвіявся. У Маріко відразу 
почервоніли щоки, а потім вона відкрила очі та 
здивовано сказала:  

— Як довго я спала! Тарасику, ти нас догнав? 
Тарас не вірив своїм очам. В його руках з’явилася 

Маріко, тепла та ніжна, яка присіла в труні та цілувала 
Тараса, наче не бачила його пів віку. Тільки 
роздивившись, вона спитала: — А чого це я в труні? Ти, 
що, збирався мене ховати? 

Тарас не знав, що сказати, та по-дурнуватому 
дивився на свою Маріко, яка запримітила Туманного 
Кота. Той підійшов ближче та сунув морду в труну. 

— Якщо тобі подобається, то можеш дати мені по 
пиці, — сказав Туманний Кіт, на що Маріко відповіла, 
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обнімаючи товстуна: — Котику, що б ти там не наробив, 
я тебе люблю. 

Дощ, що збирався, теж розчулився та посипав 
дрібно-дрібно. Сміючись, Тарас зробив купол зі своєї 
дімензіальної сіточки й вони сиділи втрьох у цій 
бульбашці, та відчували себе щасливими. Особливо кіт, 
який зробив таки шкоду, а вийшов сухим та улюбленим 
із води. Після цього, бо вже вечоріло, вони покинули 
труну та знялися в небо, взявши курс на Київ. 

Як тільки вони знялися, з кущів виліз якийсь 
безхатько, який полюбляв тут ночувати. Він довго 
оглядав скляну труну, а тоді засміявся та заліз в неї, 
прикрившись кришкою. Після цього витягнув з кишені 
якусь пляшку та перевернув її в горло. Від напою, який 
віддавав якимсь лаком, безхатько мало не вирвало, але 
він проковтнув пекучу суміш, яка відразу ударила в 
голову, та зігріла тіло. Потім заснув, як потім з’ясувалося 
– навіки. 

*** 

Щоб добратися до Щастя від Станиці Луганської, 
треба робити великий гак по геть побитій дорозі, яку 
тільки почали ремонтувати. Дорога петляла вздовж 
залізничної колії аж до села Піщаного, а вже тоді 
завертала до Щастя. Богдан хотів скоротити шлях та 
двічі перейти річку Сіверський Донець, але Іджі 
переконав, що таким способом вони нароблять багато 
галасу, а друзі Богдана сприймуть його, як танк 
московітів. Для Богдана бігти побитою дорогою все 
одно, що по рівному асфальту, а Мето Жюте та Іджі 
почували себе на його спині так добре, як на башті 
найновішого танку. По дорозі на них вилуплювали 
баньки водії зустрічних машин, а ще докучали блок 
пости, бо з якогось лиха сприймали Богдана, прикритого 
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брезентом, як ворожий танк. То ж велика швидкість руху 
зводилась нанівець, а до Щастя добралися аж під вечір. 
Ці місця Богдан вже знав, тому завернув вліво перед 
ТЕЦ, а минувши її та водозабірну станцію, до якої 
підходив довгий канал, пішли вздовж нього аж до 
якихось дач та попали на схований спостережний пункт, 
де айдарівці пильнували лівий берег Сіверського Донця. 

— Хто такі? — спитав хтось, але хлопці нікого не 
бачили. 

— Вовк, не ховайся, я знаю твій голос, — сказав 
Богдан, дивлячись кудись в кущі. Звідти вийшов якийсь 
котик, який підійшов до Богдана та став нявчати. Богдан 
підняв його на себе, а Іджі став гладити небаченого 
звіра, так схожого на Туманного Кота. 

— Хто там сидить в бронетранспортері та нявкає? 
— спитав той же голос, але без ворожості. 

— Це я, Богдан, — сказав Богдан, а Вовк дещо 
здивовано перепитав: — Богдан? Я не впізнаю твій 
голос. Коли я здав тебе в лікарню, ти майже не дихав! 
Ти, що, втік з лікарні? 

— Я почуваю себе краще, ніж будь-коли раніше, 
правда маю друге тіло, — сказав Богдан.  

— Богдан, якщо ти покалічений, то вилазь з 
бронетранспортера, я тебе люблю навіть калікою, — 
сказав бородатий Вовк, з’являючись із-за кущів. Він 
підійшов до Богдана та спитав у Мето, який сидів скраю. 

— Богдан, нащо ти привіз хлопців з мечами, тут 
не іграшки. 

— Вони прибульці та прилетіли нам допомогти, — 
сказав Богдан, а Вовк якось дивно подивився на зброю 
прибульців та спитав: — Богдан, ви втекли з 
психіатричної лікарні? А де ви взяли цей чудернацький 
бронетранспортер? І де тут люк? 
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— Вовк, бронетранспортер – це я! Я жива 
тварина, таке в мене зараз тіло, — сказав Богдан, 
розуміючи, що його другу буде важко сприйняти його 
нове єство. Він витягнув одне щупальце з-під брезенту 
та простягнув його до Вовка. Вовк побілів, що було 
видно навіть в сутінках, а потім спитав: — Хто ви?  

— Сan dostum Börü55, — сказав Богдан, — чи не 
ти мене учив цьому? 

— Не придурюйся моїм другом, — крикнув Вовк, 
піднімаючи свою снайперську гвинтівку, — ви що, 
допитували пораненого Богдана, то він вам все 
показав? 

— Мето, покажи моєму любому другу Вовку, що ти 
вмієш, — сказав Богдан і Вовк знявся в повітря та став 
виробляти піруети в повітрі. 

— Ти шайтан, чистий Ібліс, мене не змусиш 
відмовитись від Аллаха, — репетував Вовк. 

— Не дури мене своєю набожністю, — сказав 
Богдан, — ми згадуємо своїх богів, коли на нас летять 
ворожі міни. 

Коли Мето опустив Вовк сказав: — Скидай 
брезент, я хочу побачити тебе всього. 

— Тобі це не сподобається, — сказав Богдан, а 
хлопці злізли з Богдана та стягли брезент.  

— Нічого собі … — тільки й встиг сказати Вовк, та 
відкрив від подиву рота. 

— Хто це з тобою таке зробив? — спитав Вовк, а 
Богдан сказав: — Довго розказувати, ще буде час, пішли 
займемо московітський пост. 

— Нам це заборонено, — сказав Вовк. 

                                                           

55 can dostum börü — мій друг Вовк 
(кримськотатарська) 
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— Коли це нас зупиняло, — промовив Богдан та 
сказав: — Забирайся на мою спину, а ви, хлопці, 
прикрийте його вашою…як її… 

— Дімензіальною сіточкою, — нагадав Іджі. 
— Ми, що, перепливемо на другу сторону? — 

спитав Вовк, коли Богдан наполовину занурився в води 
Сіверського Донця. 

– Я б міг пірнути, але думаю, що вам це не 
сподобається, — пожартував Богдан. Як не дивно в 
цьому місці нікого з бойовиків не було. «Сплять вони чи 
на нас чекають?» — подумав Вовк, а коли піднялися на 
крутий берег, то дуже здивувався здатності Богдана 
перебирати своїми щупальцями.  

— А як називається твій звір? — спитав Вовк, а 
Богдан зашипів: — Вовк, ти мене перелякав! А як нас 
почують «сепари»? 

Він замовк, а потім прошепотів: — Таких, як я, 
називають глюдожерами. 

Коли Богдан добрався до блокпоста на мосту 
бойовиків, ті навіть їх не чекали. Щупальце Богдана 
потягнулося до першого бойовика, який не встиг навіть 
крикнути, вражений баченим, а його голова вже 
котилася по асфальту. Другий «сепар» пустив по них 
чергу з автомата, але кулі завмерли в повітрі, 
натрапивши на невидиму стіну, а потім падали та 
голосно стукали по асфальту. Третій бойовик так 
перелякався, що чкурнув у найближче село, Весела 
Гора, петляючи зайцем, щоб його не підстрелили.  

Голова другого бойовика теж відлетіла, а Вовк, 
який зліз з Богдана та скопив свою гвинтівку, щоб зняти 
втікача, так і завмер на місці, бо побачив таке, що не 
ліпилося в його голові: Богдан відривав шматки 
мертвого бойовика та жадібно пхав їх у свою пащеку. 
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Прибульці дивилися на цю «трапезу» з цікавістю і Вовк 
подумав, що вони стануть їсти другий труп.  

«О, Аллах! Куди я попав!» — подумав Вовк та 
спитав у Богдана: — Що ти робиш? 

— Їм, — відказав Богдан та виправдався: — Я вже 
давно не їв!»  

— Ти їси людей? — насупився Вовк, зупиняючи 
свій шлунок, який так і рвався назовні. 

— Я їм ворогів, — відповів Богдан, відриваючи 
руку другого трупа. 

– А коли ворогів не буде? — спитав Вовк. 
— Тебе я з’їм в останню чергу, — пожартував 

Богдан, але жарт не сподобався Вовку. 
А Жюте подумав: «Ми для нього живі консерви!» 
— Подзвони в «Айдар», хай займають пост, — 

облизуючись, сказав Богдан до Вовка. 
Третій бойовик, який сховався недалеко в кущах, 

побачивши, як їдять його товаришів, виблював, те що 
з’їв, та заодно спорожнився від страху, а вже тоді, 
покритий холодним потом, чкурнув, петляючи зайцем, 
сторону Веселої Гори. 
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Реплікація дев’ята. Тарас 

Туманний Кіт валявся в ногах Маріко та Тараса і 
спав, випнувши своє черево вгору та розкинувши лапи, 
наче ловив футбольного м’яча, бо таки стомився 
змагатися з Хасаном. Ця трійця потрапила в ліжко уже 
вночі, то Тарас та Маріко, дарма що у всьому був винен 
кіт, не гнали його, хоча так заскучали один за одним. Кіт 
відразу заснув і його вже не турбували гойдання матрацу, 
зойки та любощі подружжя. Щоб ніхто не порушив його 
спокою, крім Маріко та Тараса, Туманний Кіт накинув на 
квартиру дімензіальну сіточку. То ж коли настав ранок і 
вже чулися голоси перехожих, Тарас, Маріко та кіт ще 
спали. 

Їх розбудив дзвінок у двері, довгий та неприємний. 
— Тарасику, це, напевне, тебе, — сказала Маріко, 

бо до Тараса могли звернутися і вночі у зв’язку його 
медичною діяльністю, а простіше – з-за його злотих рук. 

— Я подивлюся, — сказав кіт, що Маріко розцінила, 
як подвиг, бо Його Величність зазвичай спала до обіду, а 
тоді вже зволила зжерти кусок якогось м’яса та розлупити 
свої баньки. 

Кіт відкрив двері, та за порогом нікого не було. Він 
пустив свої симпоти аж до вхідних дверей під’їзду, але 
нікого не знайшов. Кіт не полінувався понишпорити все 
довкола метро Золоті Ворота та його старання були 
марними – ні однієї миші він не піймав, що його обурило.  

Вже закриваючи двері, кіт побачив біля своїх лап 
листа в конверті кольору карі та мало не підстрибнув від 
несподіванки. «Це ж якийсь прителепкуватий Боширов чи 
Петров 56  можуть обмазати «Новачком» усі двері, а ми 
будемо безтурботно спати в ліжку!» — подумав Туманний 

                                                           

56  Боширов та Петров — отруйники в Солсбері. 
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Кіт, перевіряючи конверта своїми симпотами, але 
«Новачка», на жаль, не виявив. Все ж таки, він взяв 
конверт кігтем, щоб не забруднити лапу, та кинув його в 
ліжко, безтурботно пояснивши: 

— Вам хтось написав листа! 
Маріко відкрила конверт та прочитала лист після 

чого сказала коту: 
— Цей лист написали тобі. 
— Читай, — сказав кіт, принципово не торкаючись 

листа, та спостерігаючи за Маріко: чи вона не покрилася 
висипом.  

Моєму любому другу, Туманному Коту! 
Поважаючи тебе, пропоную угоду: я віддаю тіло 

Маріко, а ти, котику, віддаси мені моє: Знак Ібліса, бо 
він тобі непотрібний – ти ж на стороні Світла та 

Добра, а я, тінь тліну, шаную Ібліса. 
Чекаю тебе завтра в 12 годин на Княжій Горі в 

Каневі. 
З повагою Хасан ібн Алі аль-Каїн. 

 
Маріко закінчила читати та втупилася очима в кота: 

— Що не так з моїм тілом? 
— З твоїм тілом все гаразд, спитай Тараса, — 

сказав кіт, а Тарас заклопотано перевірив образ Маріко у 
своїй дімензіальній пам’яті та зрівняв з оригіналом. 

— З тобою все гаразд, — сказав Тарас та, 
ніяковіючи, нагадав: — Якби ти хоч на крихту змінилася – 
я б це відразу відчув. 

— Спасибі, Тарасику, — сказала Маріко та 
присмокталася до нього, як до глечика води в пустелі 
Сахара. 

— То що трапилось? — спитала Маріко, 
відриваючись від Тарасика та ще перебуваючи в 
пустотливому настрої. 
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— Я ще сам не знаю, — відповів кіт. 
Маріко знову взяла листа та прочитала, а потім 

сказала: — Як на мене, то Хасан дуже улесливий в цьому 
листі, бо хоче нас обдурити. 

— Хасан уже обдурений, бо думає, що має твоє 
тіло, — сказав Тарас та додав: — А цю іграшку, Знак 
Ібліса, віддавати йому не можна. 

— Хто ж йому підсунув фальшивий труп Маріко? — 
думав кіт, а Маріко образилась: — Гей, кіт, я ще жива! 

— Отже, негайно станеш мертвою, — замислено 
сказав кіт. 

— На цей раз Маріко не вплутуй, — сказав Тарас 
якомога серйозніше. 

— Звичайно, вона буде мертва, — сказав кіт, наче 
його не чув.. 

— Вона буде жива! — наполягав Тарас. 
— Вона буде ні жива, ні мертва, — сказав кіт, не 

дивлячись на Тараса, та пішов надвір, проходячи через 
закриті двері. 

— Ти думаєш, що кіт хоче мене умертвити? — 
спитала Маріко. 

— З нього стане! — сердито сказав Тарас. 
— Сходи за ним, подивися, що він хоче зі мною 

робить, — сказала Маріко та зовсім сумно додала, 
пригорнувшись до Тарасика: — Хоч будеш знати, де 
лежать мої кісточки! 

— Нічого не бійся, я йому не дозволю над тобою 
знущатися! — сказав Тарас, поцілував, прощаючись 
навіки, та хутко вибіг надвір, щоб сказати коту, хто він є 
насправді. Він його проминув, бо кіт стояв надворі, коло 
парадних дверей, та сказав йому вслід: — Завтра поїдеш 
в Канів на Княжу гору та віддаси Хасану ось це! — він 
звідкілясь витягнув Знак Ібліса та сунув Тарасу зі 
словами: — Бережи його до завтра, — кіт витримав 
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драматичну паузу, стер лапою уявну сльозу та додав: … і 
себе … 

Тарас не вірив у щирість кота, тому мовчки взяв 
Знак Ібліса та сховав у внутрішню кишеню піджака. 

— Бувай, — сказав кіт дохлим голосом та кудись 
поплентався. 

— Ти куди? — спитав Тарас і кіт м’якнув, наче його 
хтось копнув ногою: — Туди, де мене погладять та 
нагодують… 

Тарас знав, що Туманний Кіт поперся в підпільне 
казино, де знайде якогось йолопа та стане підказувати, 
щоб той виграв мільйон, а потім буде дивився за реакцією 
людей. Тарас не зупиняв його, а повернувся додому та 
все розповів Маріко. 

— Не їдь! — наполягала Маріко, але Тарас твердо 
сказав: — Краще поїду я, чим віддати тебе на поталу коту. 

Чарівна ніч була дуже гаряча, бо Маріко хотіла за 
один раз віддячити Тарасику за всі його подвиги на її 
честь. 

*** 

Маргіна не здивувалася, що Туманний Кіт десь 
повіявся, але чого за ним поперся Тарас – не зрозуміла. 
Вона бачила, як вони шепталися, а ще те, що Тарас 
сердитий на кота. «Розберуться, не підлітки», — подумала 
Маргіна, бо її чекало знайомство з внучкою. Вона уважно 
слухала її та оцінювала, а ще кортіло посидіти вдвох та 
побалакати, хоча ще не знала, що її цікавить. Безперечно, 
зброя, то Маргіна могла показати їй пару ударів, правда, 
не було при собі меча. Вона бачила, як внучка кидала на 
неї кілька палких схвальних поглядів, та червоніла під 
ними, наче ці погляди її пекли. 

— Куди ви бажаєте піти? — нейтрально спитала 
Маргіна, бо Морті й так косилася на неї, як на ворога 
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народу, то й дивись, що візьме свою косу, та відрубає 
голову. 

— Знайдемо Іджі, Мето та Жюте, бо вони десь 
отам, — сказала Даша, показуючи на північ. 

— Добре, закрийтеся дімензіальними сіточками та 
полетіли, — сказала Маргіна. Коли Даша злетіла, Маргіна 
закрила її своєю дімензіальною сіточкою, але виявила, що 
внучку огортає аж шість сіточок.  

— Морхіни, може ви заберете свої сіточки, бо мені 
важко дихати, — з посмішкою сказала Даша, а Маргіна 
попросила: — Не називай мене морхіною, зви поземному 
– бабуся або просто Маргіною. 

— І мене, — прохопилася Морті, а Даша відповіла: 
— Добре … бабусі… 

Вже було поночі, але на небі світив повний місяць, 
то видно було все без дімензіальної сіточки. Летіли 
напрямки, то відразу внизу побачили місто Лугань, яке не 
дуже тішило яскравими вогнями. Далі пішли поля з 
невеликими селами, за якими темнів зарослий вже 
жовтими деревами Сіверський Донець. Маргіна 
відправила вперед симпоту та знайшла прибульців з Аре, 
але коло них вона з огидою виявила глюдожера, який 
жував якусь людину. 

— Обережно, глюдожер! — попередила Маргіна та 
пояснила: — Видно, втік від кільця реплікації, а ми не 
помітили. 

Вони приземлилися півколом, щоб краще атакувати 
глюдожера, але, на превеликий подив, їх зупинив Мето. 

— Це свій морве. Він воює з Московією, ворогом 
України, — сказав Мето, піднявши руки, на що Колє 
сердито відповіла: — Який він морве, він – глюдожер!  

Вона попорпалася в шпаринках своєї пам’яті та 
видала: — Чим він вам зассяв очі? 
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— Нікуди я не ссяв! — образився глюдожер, а 
Маргіна сказала: — Дійсно, у глюдожера душа людини. А 
нащо ти їси людей? 

— Я їм ворогів! — виправдовуючись, сказав Богдан, 
а Іджі пояснив: — Він як хижак, лев чи кіт, йому ж треба 
щось їсти! 

— Напевне йому потрібно позичити дімензіальну 
сіточку, — сказала Даша, з цікавістю розглядаючи 
Богдана, — бо глюдожер з голоду здохне, якщо йому 
заборонити їсти людей. 

— Я їм ворогів! — знову нагадав Богдан та 
відрекомендувався: — Мене звати Богдан. Мою душу 
забрали, коли я отримав кулю в серце. 

— Між іншим, він нас врятував, коли ми були на 
планеті аль-Кацапа, — сказав Жюте та спитав: — А куди 
ділися ви? 

— Там якийсь фокус з дімензіальними сіточками, 
тому ми опинились на Землі, — пояснила Трутте, 
мимоволі пригортаючись до Жюте. 

— Нам нема коли балакати, бо ми йдемо брати 
Веселу Гору, — з погордою сказав Жюте, поглядаючи на 
Трутте. 

— Тоді ми йдемо з вами, — сказала Даша, 
виймаючи свого зеленого меча. 

Місяць в небі з подивом побачив, як в сторону 
ближнього села йшла юрба гультяїв, а посередині рухався 
якийсь великий транспорт, на якому сиділи три морвіни та 
розмахували мечами. Якщо це була військова операція, 
то досить дивна, бо ніхто не маскувався, а йшли прямо по 
шляху, який, насправді, міг бути замінований. Дивним 
було й те, що до самого села не було ніяких постів, так що 
шлях для шукачів пригод був зовсім відкритий. 

В цей час третій бойовик, який втік від пащеки 
Богдана, таки добрався до села, де був зупинений 
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патрулем та доставлений в штаб батальйону, який 
знаходився в хаті, на який якийсь придурок написав 
чорною фарбою «Прісрак!» 

— Піймали дезертира, — доповів Борода, 
«ополченець» з Орла. 

— Укропського? — спитав сивий комісар 
батальйону в сталінському костюмі, але нинішнього 
пошиття, на що Борода відповів: — Ні, нашого. 

— То нащо він мені? — з огидою спитав комісар та 
додав: — Самі не можете розстріляти? 

— Послухай його, — наполягав Борода. 
— Веди, — здався комісар та закурив цигарку 

«Біломор». 
Привели якогось переляканого бійця в камуфляжній 

формі. 
— Розказуй! — наказав Борода. 
Переляканий ополченець плів про якогось 

величезного восьминога, який їсть людей. Він так довго 
про це розказував, повторюючи раз за разом, що сивий 
комісар уже вовтузився на місці. 

— Що від нього так смердить? — спитав комісар, 
начебто бійця тут не було. 

— Мабуть, усрався від страху, — пояснив Борода й 
додав: — Може «укропи» випробовують нову зброю? 

— До речі, де твоя зброя? — прикриваючи носа 
хустинкою, спитав комісар. 

— Загубив, — затрусився ополченець. 
— Розстріляй його, — комісар загасив цигарку та 

встав, а Борода спитав: — А про те, що він розказав? 
— Хай не сіє паніки, — сказав комісар та пішов до 

дверей. На порозі розвернувся та твердо наказав:  
— Розстріляти! 
Ополченцю пощастило, бо на краю села почулися 

постріли, то всі кинулися туди. Окопи, вириті коло Веселої 
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Гори, відразу заповнили бійці батальйону «Прісрак!» 
Комісар не спішив в окопи, а вирішив дочекатися доповіді 
у своєму «штабі», тому Борода покинув його та почував 
себе відповідальним від такої близькості до 
начальницького складу, бо командирським голосом 
спитав, потрапивши в окопи:  

— Хто стріляв? 
— Я! — відповів якийсь затурканий вартовий. 
— Чому? — грізно нахмурився Борода. 
— Бо там йдуть, — сказав вартовий та показав на 

дорогу. Борода сам подивився вперед та побачив ворожу 
роту с бронетранспортером, яка наступала на село.  

— Мінометом вогонь! — командував Борода, 
збираючись зробити Ватерлоо для «укропів», а хтось 
невідповідальний нагадав: — Навідник напився та спить 
дома. 

— Негайно його сюди, живого чи мертвого! — 
наказав Борода, а сам відсунув кулеметника та припав до 
прицілу «дашки» 57 , щоб пустити чергу по 
бронетранспортеру. Відлуння від гучних пострілів 
«дашки» покотилося полем, але з «укропами» нічого не 
сталося, бо, як наступали, так і далі йдуть на село.  

Притягли навідника і Борода пообіцяв пристрелити 
його, якщо він не зупинить бронетранспортер. Той довго 
крутив коліщата, мало не падаючи на ствол, ледь засунув 
набій, а потім пустив в дуло міну, яка свиснула та 
розірвалася всередині гурту противника, розкидавши всіх 
по сторонах. Бойовики вітали постріл міномета гучним 
криком, розбудивши жителів село, які до цього ще не 
прокинулися.  

Але радість бойовиків була недовгою, бо 
бронетранспортер раптом піднявся на довгі ноги та 
                                                           

57  дашка — великокаліберний кулемет ДШК. 
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перетворився на жахливого звіра, який за кілька секунд 
з’явився перед окопом та почав відривати їм голові. 
Страшніше всього те, що він шматував жертві, та ковтав 
відірвані шматки плоті. 

Охоплені жахом бойовики тікали в село, але тут їх 
наздогнала друга напасть, бо вбиті міною противники 
раптом ожили та піднялися на ноги, а потім, як відьми, 
полетіли в бік села, розмахуючи своїми мечами, 
відтинаючи голови бойовиків. Понад усе лякала жінка в 
чорному та з косою, не інакше, як Смерть, яка відтинала 
голови швидше та ліпше інших відьом. Страшний звір 
схопив ствол міномета та теж гамселив по головах 
бойовиків, поки ті не поховалися по хатах. У глюдожера 
виявився абсолютний нюх, то ж він запускав в хату 
щупальце та витягував тих, хто пропах порохом. Залишки 
гарнізону втекли у Цвітні Піски, лякаючи своїми балачками 
про непереможного звіра та загін летючих укропських 
відьом з «Айдара».58 

Попри те, що їх таки добре трясонуло міною, всі 
були у веселому настрої, особливо тоді, коли до 
Благовіщенської церкви, де зупинилися мандрівники з 
планети Аре, потягнулися люди. Спочатку вони трохи 
вагалися, дивлячись на заюшену кров’ю морду Богдана, 
але побачивши, що той зовсім не кусається, а навіть 
возить на собі знахабнілих дітлахів, які про війну знали 
більше за прибульців, то стали ближче роздивлятися 
дивину, особливо обличчя прибульців, прикрашені 
опесом. Маргіна, спостерігаючи Богдана з дітлахами, 
побачила, як якийсь хлопчисько відкрив йому пащеку та 
перевіряв його зуби, то трохи похмуро йому наказала: 
                                                           

58  Айдар — добровольчий 24-й батальйон 
територіальної оборони Луганщини (пізніше 24-й окремий 
штурмовий батальйон «Айдар»). 
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— Навіть не думай їх нюхати! 
— Та ти що! У мене самого є син! — обурився 

Богдан, а Маргіна строго сказала: — Я весь час за тобою 
спостерігаю! Якщо, щось станеться, вб’ю тебе і твого 
сина! Так, Мотя?  

Вона повернулася до Морті, яка теж з засторогою 
спостерігала за Богданом та відповіла: — Не встигнеш 
моргнути, як голова полетить в кущі! Маргіна знає! 

— Знаю! — підтвердила Маргіна. Богдан добре 
пам’ятав Морті в бою, тому вирячився на Маргіну та 
здивовано констатував: — Якщо вона тебе вбила, то чому 
ти ще жива? 

— У мене друге тіло, — відповіла Маргіна, та 
оглянулася на дорогу, звідки вони прийшли: — Що там 
таке? 

По дорозі йшов Жюте з Вороном на плечі, а на 
руках у нього лежала дівчина. Маргіна пізнала її, вона 
називалася себе Трутте. Жюте сумував, бо його кохана 
виявилася дурепою: не застібнула свою дімензіальну 
сіточку, то ж її посікло осколками міни, мабуть, на смерть. 
Жюте застебнув її сіточку, зберігаючи Трутте в такому 
непередбачуваному стані, але чи виживе вона чи ні, то 
вже питання до ангела-хранителя, якщо він є. 

Маргіна глянула на рани та зрозуміла, що якщо 
оживити Трутте, то вона знову вмре від ран. «Сюди би 
Тарасика!» — подумала Маргіна та пустила свої симпоти 
по Землі. Вона знайшла свого зятя, а з ним Туманного 
Кота, які з якогось дива вешталися у Каневі. «Тарасик! Ти 
мені негайно потрібний!» — ментально заволала Маргіна, 
аж у самої задзвеніло в ушах. 

*** 

Тарас прокинувся у доброму гуморі та відразу 
лапнув Маріко, але її у ліжку не виявив. Стривожений 
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відсутністю дружини та вчорашніми дивакуватими 
словами Туманного кота, Тарас зіскочив з ліжка, та побіг, 
як був, голим, у вітальню, але там теж не було Маріко. До 
носа Тараса потягнуло смачний запах, то він відразу 
кинувся на кухню. Маріко, стоячи коло плити, на якій щось 
жарилося, повернула до нього усміхнене обличчя та 
стурбовано спитала:  

— Зголоднів? Зараз я тебе нагодую! 
У Тараса відпустило серце і він обійняв Маріко зі 

спини, відразу відчуваючи наснагу кохати її знову, від чого 
вона пручалася та ласкаво питала:  

— Тобі не досить було ночі? 
Врешті решт вона покинула кухню та була 

перенесена у ще тепле ліжко, де побавила себе та 
Тарасика, а вже тоді буцімто сердито казала: «Все! 
Досить!» — після чого змусила Тараса вставати та 
снідати. 

— Ти забув, що наказував тобі Туманний Кіт? 
Віддай тому Хасану його цяцьку, бо від нього та кота не 
буде нам спокою, — нагадала вона Тарасику, накладаючи 
йому в тарілку рум’яні котлети та підсовуючи салат з 
помідорів. Тарас не сперечався з Маріко та наминав 
котлети, а вже тоді встав із-за стола та наказав:  

— Ні для кого не відкривай свою дімензіальну 
сіточку, навіть якщо це буду я, бо Хасан та Туманний Кіт 
такі пройдисвіти, що обдурять і не поморщаться. 

— Добре, лети! — сказала Маріко та поцілувала 
коханого, а Тарас востаннє притиснувся до неї та пішов на 
балкон. 

– Ти куди? — спитала Маріко. 
— З балкона зручніше, — відповів Тарас та знявся в 

повітря важкеньким голубом. Він не спішив, щоб не 
розбовтати котлети в животі та ще милуючись осінню, яка 
розфарбувала жовтим кольором береги Дніпра. До 
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Ржищева летів вздовж ріки, а вже тоді, навпростець, 
полями, які наїжачились переораною стернею, готуючись 
до пізньої осені та зими.  

Княжу гору знайшов не відразу та й то, завдяки 
тому, що вона була поряд з Маріїною горою, де знайшли 
Маріко. «Навіщо було так заморочуватися, щоб віддати 
Хасану його статуетку? — питав Тарас та нарікав на 
Туманного Кота: — у Києві це зробити набагато простіше! 

Він приземлився посередині гори та, як дурень, 
озирався, чекаючи Хасана. Хоча Тарас крутив головою, 
він пропустив момент, коли Хасан з’явився перед ним. 

— Дотримання правил – добра ознака, — сказав 
Хасан, якось криво посміхаючись та з цікавістю дивлячись 
на Тараса. 

— Я б хотів закінчити це скоріше, — сказав Тарас, а 
Хасан ствердно кивнув та сказав: — Я розумію твою 
поспішність, то ж покажи мені Знак Ібліса. 

Тарас витягнув статуетку, замотану в носовичок та 
показав її Хасану. Той роздивився її та сказав: 

— Добре, ти виконав свою частину обіцянки, отже, я 
виконаю свою, — сказав Хасан та повернувся до Тараса 
спиною. «Що він там робить?» — подумав Тарас, 
пригадуючи, що ні про які обіцянки Туманний Кіт не 
говорив. Тим часом земля поряд з Хасаном розверзалася 
й звідти виповзла скляна труна в якій лежала Маріко. 
«Нащо мені труна, яку я сам робив?» — думав Тарас, 
розуміючи, що кіт його надурив й хоче щось забрати у 
Хасана. Труна опустилася перед Тарасам, а Хасан сказав: 

— Я теж виконав свою обіцянку й віддаю тобі 
Маріко, — сказав Хасан, а Тарас гарячково думав: «Про 
яку Маріко каже Хасан?» 

— Віддавай Знак Ібліса, — сказав Хасан, дивлячись 
на Тараса та додав: — Ти мені не віриш, то подивись сам 
– тут лежить труп твоєї дружини. 
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Він відкрив кришку скляної труни, та не зовсім 
вдало, бо вона пішла тріщинами та упала шматками 
навкруги труни. В середині Тарас побачив чийсь труп, 
прикритий білою матерією, від якого уже смерділо. 

— Віддавай Знак Ібліса, — повторив Хасан й Тарас 
кинув йому статуетку, яку асасин спіймав з великою 
обережністю. Тарас не розумів, що йому робити, а Хасан 
роздивлявся статуетку, після чого сказав: — Треба її 
перевірити! 

Він витяг ножа та черкнув по пальцю, з якого 
потекла кров. Хасан змастив кров’ю голову Ібліса та 
сказав: — Ти не хочеш глянути на свою дружину перед 
тим як я перевірю Знак Ібліса. 

Тому, що Тарас стояв не рухаючись, то Хасан 
зірвав білу матерію з трупа та здивовано побачив, що там 
не Маріко, а якийсь старий. Ошелешений Хасан дивився 
на труп, потім на Тараса, який навіть зрадів, що в скляній 
труні явно не Маріко, про що товкмачив асасин. 

— Я не маю претензій, — сказав Тарас, — добре, 
що це не Маріко. 

Хасан направив на Тараса Знак Ібліса, але нічого 
трапилося. Він ще раз потер голову статуетки кров’ю з 
пальця та почув: — Нічого не вдалося? 

Говорив труп, який заворушився та встав, а потім 
пішов на Хасана.  

— Ось як це робиться, — сказав труп, виймаючи з 
кишені ще один Знак Ібліса та направляючи його на 
Хасана. Той упав неживим на землю, а труп підійшов до 
Тараса та спитав: — Ти не можеш зробити нову скляну 
кришку для моєї труни? 

Тарас зробив скляне віко та опустив його поряд з 
труною. Труп старого підняв труп Хасана та дбайливо 
уклав його в труні, а тоді коротко наказав Тарасу: 

— Закривай! 
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Тарас закрив труну та заклеїв, а старий труп склав 
руки на животі та щось пробубнів над покійним Хасаном, 
напевно прочитав молитву, а потім наказав: 

— Заховаємо Хасана тут, бо це його вибране місце. 
Труна опустилася в вириту могилу та сама 

засипалася красивим горбком, а старий покійник нагнувся 
та зірвав волошку, яку встромив замість хреста. 

— Полетіли додому, — сказав покійник, струшуючи 
з себе чуже тіло, яке опадало чорним порохом на могилу, 
відкриваючи руду масть Туманного Кота. Тарас відкрив 
рота, щоб здивуватися, але не став тішити кота, а сказав: 
— Ти смердиш, то Маріко вижене тебе з дому! 

— То провітримося! Хіба не чуєш, що тебе 
викликають? 

Тарас відчув, що його кличе Маргіна, тому, як би не 
хотілося в Київ, до Маріко, він полетів на схід. Маргіна, 
чомусь, знаходилася на території, окупованій Московією, 
тому через фронт летіли закрившись дімензіальною 
сіточкою, хоча по них ніхто не стріляв. Приземлилися коло 
церкви, де знаходилася Маргіна, яка, тільки побачила 
зятя, відразу повела його в середину храму. Злий 
московітський піп бідкався, що церква не госпіталь, то 
Маргіна пообіцяла закинути його на дзвіницю, якщо буде 
гавкати. Трутте лежала на обідньому столі, якого 
звідкілясь притягли та вже не дихала, то Тарас заставив 
Жюте робити штучне дихання, а Дашу, яка крутилася коло 
них, стискати та розтискати серце. Сам він помив руки та 
скип'ятив інструменти, а вже тоді взявся за роботу. 
Оживляти Трутте виявилося нелегким ділом, бо через 
деякий час і Жюте, і Даша ледь дихали, то їх змінили Колє 
та Мето.  

Тарас витягнув усі уламки міни, а потім зашив рани 
почикриженого тіла Трутте, після чого передав її Маргіні, 
яка стала заживляти рани. Помивши руки, Тарас сказав:  
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— Я заберу її в Київ і там вилікую! 
Вони, разом з Жюте, який не відпускав Трутте, 

знялися в небо та полетіли за захід. Над ними летів 
Ворон, який теж не покидав свого господаря. 

*** 

Він їхав в службовому автомобілі та боявся, що 
водій знову спитає: — А тепер куди? 

Ось уже третій день водій блукає по безлюдних 
полях, зрідка заїжджаючи в села, та їсть крадені яблука, 
які господар ще не зірвав та якщо вони близько до тину. 
Водія зрозуміти можна, бо йому хочеться їсти, а останній 
раз він їв їжу в якійсь забігайлівці при дорозі, а більше в 
кишенях грошей нема. Та їжа називалася «шаурма» і 
чомусь назва запала у пам’яті, можливо тому, що він її 
знав у минулому житті. Водій називав його то 
президентом, то Зелененько, а симпатичну дівулю, що 
якогось біса притиснулась до нього, Юлею Мендельсон та 
секретарем президента.  

Що таке президент, Зелененько не знав, але їсти 
йому не хотілося, як і Юлі. Видно, президенти такі люди, 
яким їсти не потрібно, бо їх піддержує якась несамовита 
зелена сила. Зелененько здалося, що та зелена сила 
недавно покинула його голову, то тепер тілом керують 
якісь дурні думки, що не втекли, а десь застряли у 
звивинах мозку. Зелененько не розумів, куди йому 
потрібно їхати та що робити, бо у голові було порожньо, 
крім отих випадкових думок, про які він згадав перед цим. 
«Може я вже вмер?» — подумав Зелененько та 
принюхався до себе – він, таки, смердів та невідомо від 
чого: чи із-за своєї смерті чи від того, що довго не мився. 
Він навіть не пам’ятав, коли останній раз це робив.  

«Таки, мився! — згадав Зелененько: — Мився, коли 
йшов по дну Чорного моря». 
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— Попереду якесь велике село, — нагадав водій, 
ім’я якого Зелененько не пам’ятав. На табличці, перед 
селом, було написано «Щастя». Вони проїхали все село 
аж до самого мосту через річку Сіверський Донець, де їх 
зупинили на блокпосту та грізно спитали документи. На 
блокпосту чергувала якась група кореспондентів. Хтось 
впізнав президента та став знімати на камеру, а вартовий 
відразу козирнув, відсуваючи шлагбаум. Водій, від 
радості, рвонув через міст на ту сторону. 

— А куди це президент їде? — зацікавився якийсь 
козак-доброволець, бо з його бритої голови звисала довга 
чуприна, завернута за вухо.  

— Мабуть, здаватися москалям, — відповів другий 
козак та закричав: — Гей, куди! Ану назад! 

Водій авто, почувши грізний окрик та постріл, 
придавив педаль газу до упору та чкурнув так, що тільки 
дим пішов з випускної труби. 

На другому боці їх чекали. Виявилося, що це 
українські військові з батальйону «Айдар», які захопили 
село Весела Гора та готувалися йти далі, на Лугань. 

— Хто такі? — спитав айдарівець, наставивши 
автомат і водій відповів, піднімаючи руки: — Президент 
Зелененько та його речниця Юля… Мендельсон… 

— З якою ціллю в зоні бойових дій? — настирливо 
спитав айдарівець, але не почув відповіді та сказав: — Це 
не президент, це якийсь клоун! 

— Клоун! — повторив Зелененько, бо щось про це 
пам’ятав. 

— Завертай їх до Веселої Гори, бо там якраз наші з 
прибульцями стоять, — сказав другий. 

Коли машина під’їхала до церкви, там уже закінчили 
операцію та відправили Трутте в Київ, а ще сюди вже 
під’їхали айдарівці та перевірили все село, відшукуючи 
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«сепарів». Тут же, коло церкви, тулилися військові 
кореспонденти. 

Президента Зелененько витягли з автомобіля та 
стали розпитувати, смикаючи за рукава костюма, але він 
дурнувато посміхався та мовчав. 

— Та він же нічого не тямить! — обурилася Даша. 
— Як же він буде щось тямити, коли його мізки у 

мене, — сказав Туманний Кіт та підійшов до Зелененько.  
— Дай руку, — сказав кіт та вчепився своїми кігтями 

в долоню Зелененько. З неї бризнула кров, в якій кіт 
вимазав голову Знака Ібліса та направив його на 
Зелененько. Той відразу очухався та спитав: — Де я? 

— На фронті, — сказав Туманний Кіт та став 
дряпати руку Юлі, яка крикнула: — Ой! З дитинства не 
люблю котів! 

Кореспонденти обступили ще запамороченого 
Зелененько та питали:  

— Для чого ви украли Кримські гори? 
— Не знаю, — відповів Зелененько, бо він, дійсно, 

не знав. 
— Гуцули в Карпатах стверджують, що їх гори 

вкрали ви? — спитав ще якийсь кореспондент. 
— Карпати теж я? — здивовано перепитав 

Зелененько і на схвальні відповіді кореспондентів якось 
дивно відповів: — Я дуже жалію, що гуцулів не змило 
повінню разом з горами. 

— Президент не те хотів сказати, — заверещала 
Мендельсон, що тільки-но ожила, а потім стала перед 
Зелененько та кинулася на кореспондентів, не 
припиняючи гамселити та дряпати їх обличчя. 

— Юля! Так не можна! — трохи отямився президент 
та пояснив: — Це не глюдожери, а люди. Людей бити не 
можна…— він зупинився та щось згадав, дивлячись на 
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кота, а тоді вже закінчив: … крім порохокотів ... — та 
поправився: — Порохоботів. 

— А що ви тут робите зараз? — спитав ще хтось і 
Зелененько згадав: — Я роблю тут формулу Штайнмаєра. 

— А що це таке, поясніть, будь ласка? — 
настирливо спитав той же кореспондент. Президент 
наморщив лоба та пояснив: — Це просто – X помножити 
на Y то буде… 

Він замовк, а потім знайшовся:  
— Це і буде формула Штайнмаєра … Роттердам 

плюс … 
В цей час Юля Мендельсон строчила в Фейсбуці:  
— Всім президентам, які втратили свої мізки, 

звертатися в офіс президента Зелененько до Андрія 
Водана для запису в чергу до екстрасенса Туманного 
Кота. Відновлення мізків, порятунок від маразму та 
впадіння в дитинство. Недорого. Швидко. Якісно. 

Картки Приврат Банку не приймаються. 
*** 

Закордонні гості, які потяглися до Веселої Гори, 
наче там медом намазано, з подивом слухали канонаду 
гармат московітів, які стріляли по селу, щоб відправити на 
той світ президента Зелененько, який переніс сюди свій 
офіс. На біду московітів, снаряди якимось дивним чином 
скочувалися їм на голову. Може московіти теж загубили 
мізки, бо кожного дня вперто гамселили з гармат, 
поливаючи снарядами самих себе, а кількість нових могил 
на військовому кладовищі зростала в геометричній 
прогресії. Можливо, що це якраз і була секретна формула 
Штайнмаєра, яка примножувала могили московітів та про 
те не знає навіть Кучмак, який сидів в Мінську з самого 
початку війни та крутив московітам дулі за спиною. 
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Із всіх закордонних гостей особливо запам’ятався 
Дональд Трампс з Меланіями Трампс, які приїхали купкою 
та купкою трималися за Дональда. Разом з ними приїхав 
хор імені Мотузки з Києва, який, на привітання президента 
США, затягнув: «Горіла хата, палала, в Лондоні жінка 
плакала…» Зелененько, почувши соліста, скривився та 
невдоволено спитав у Юлі Мендельсон:  

— Що то за шнурок співає? 
— То Жека, — сконфужено сказала Юля. 
— Це ж президент США… давайте щось про наш 

союз! — наморщився Зелененько, а Юля помчалася до 
керівника хору і щось довго йому втовкмачувала, після 
чого той підняв паличку й хор затягнув:  
      — Союз нєрушімий рєспублік свободних 

Сплотіла навєкі Вєлікая Русь. 
Да здравствуєт созданний волєй народов 
Єдіний, могучій Совєтскій Союз! 
Зелененько у розпачі схопився за голову від цього 

співу, а хор імені Мотузки замовк, немов подавився. Щоб 
прийти в себе, Зелененько усівся на якісь ящики від 
снарядів та взяв до рук подарований президентом США 
ракетний пристрій «AirTronic» для знищення танків. 
Подивившись на Трампса, який з повною відсутністю 
думки в очах втупився кудись уперед, Зелененько сумно 
подумав: «Невже і я таким був?»  

Хоча у Трампса думок не було, але він згадував, що 
це за хлопець сидить поряд з ним та підозрював, що це 
новий коханець Меланії, якого слід поставити на місце, 
тому суворо сказав:  

— Не чекай від мене ніякої помочі … бо ти, мабуть, 
як той Байден: казав мені, що друг, а тепер сере на мою 
голову … ти можеш насолити Байдену? 

— Ні! — відповів Зелененько. 
— От і я не можу! — згодився Трампс та замовк. 
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З’явився Туманний Кіт, якого супроводжував Андрій 
Водан, який банякав59  йому на вухо якийсь вульгарний 
анекдот, а кіт шкірився, як його чеширський колега. Ці два 
коти, дуже схожі між собою, про щось пошепталися, а 
потім Водан витягнув з кишені товстелезний конверт, який 
хутко перемістився в руду лапу, де щез за мить. Кіт 
недбало подивився на стадо Меланій та сказав: — Хто 
хоче бути першим? 

Одна з Меланій вийшла вперед і кіт схопив її руку 
та роздер до крові. Мелания хотіла заверещати та кіт 

                                                           

59  банякати — говорити в пусту макітру, горщик, 
баняк. ©  
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направив на неї Знак Ібліса, від чого вона заклякла, як 
мумія, а ті Меланії, що стояли ззаду, осипалися вниз 
зеленим попелом. Трампс оглянувся на своїх Меланій та 
побачив тільки одну, у якої зелений колір обличчя 
змінився на рожевий, тому сердито втупився на 
Зелененько та ображено сказав: — Я так і знав, що з 
Україною каші не звариш. Ти куди дів моїх Меланій? 

— Спитай про це Туманного Кота, — відмахнувся 
Зелененько, роздивляючись «AirTronic» та шукаючи на що 
натиснуті, щоб цього Трампса занесло аж в саму Америку. 
Кіт, тим часом, хотів роздерти руку Трампса, але той хутко 
її відсмикнув, то котяра спересердя махнув лапою по пиці, 
а потім тицьнув в неї Знак Ібліса. Трампс раптом став 
рожевим та спитав Зелененько: — Цей кіт з Мексики? 

— Так, — збрехав Зелененько, бажаючи догодити 
Трампсу, який повернувся до нього та сказав: 

— Я вас розумію! Ця Мексика всіх задовбала! Я дам 
Україні п’ятсот мільйонів доларів, щоб ви побудували стіну 
від Мексики. 

Зелененько не став відмовлятися від грошей та 
відразу запропонував Трампсу постріляти зайців з 
американської зброї. Він чомусь повів його в сторону лінії 
фронту, показуючи, що там стріляють «мексиканці». 
Трампс таки підбив одного броньованого «мексиканця» з 
якого повистрибували зайці та, гублячи зброю, кульгали в 
сторону села Цвітні Піски. Наступного дня всі газети 
вийшли з заголовками: «Трампс оголосив війну Московії» 
та фото Трампса, який розстріляв московітський 
бронетранспортер з новітньої американської зброї. Поки 
президенти розважалися, до Туманного Кота підійшла 
Маргіна та сказала: — Зроби щось з Богданом. 

— Відірвати йому голову? — з готовністю спитав кіт. 
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— Та ні, поверни його душу в його тіло, — відповіла 
Маргіна, поглядаючи на Богдана, який невтомно возив 
дітей. 

— А де його тіло? — спитав кіт. 
— Не знаю, — відповіла Маргіна, а кіт відповів: — 

Коли знайдеш, тоді й приходь! 
Маргіна пішла до Богдана та спитала: — Де твоє 

тіло? 
— Не знаю, — відповів Богдан, а Вовк нагадав: — 

Тебе я відвіз в Дніпро, то ти десь лежиш в госпіталі, бо я 
хутко повернувся назад. 

— А чому ти залишаєшся при розумі, коли 
президенти його втратили? — спитала Маргіна. 

— Не знаю, — відповів Богдан та спитав: — А що, я 
можу отримати своє тіло назад?  

— Це залежить від Туманного Кота, — сказала 
Маргіна, а Вовк нагадав: — Поки ти в цьому тілі, зробимо 
вилазку у Цвітні Піски.  

— Нічого не вийде, я тільки-но переговорив с 
Плутіним: відводимо війська та робимо буферну зону! — 
сказав Зелененько, несподівано з’являючись ззаду, та 
додав: — Трампс теж задоволений! 

— Туманний Кіт не повернув Плутіну душу – він 
мертвий, труп. Переговори с трупом нічого нам не дадуть, 
— нагадав Богдан, нависнувши над Зелененько, а той 
вскочив на ящики та тицьнув пальцем в глюдожера:  

— Богдан, послухай, це я президент цієї країни, 
мені уже 42 роки і я ж не лох. Ти мені взагалі не можеш 
жодний ультиматум озвучувати. Я ось до тебе прийшов і 
кажу: приберіть зброю, тут буде буферна зона! Я хотів 
побачити у твоїх очах розуміння, але бачу глюдожера, 
який думає, що перед ним якийсь лопух.  

Богдан принюхався та облизнувся, а потім сказав:  
— Ти не лопух! 
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Зелененько відсунувся від нього, бо знав, чим 
закінчується знайомство з глюдожером, та звернувся до 
воїнів: — Хлопці, є демократія, а є ситуація в країні! Ми до 
вас зараз серйозно звернулися – покиньте буферну зону, 
— всі мовчали та дивились на Зелененько, а він 
повернувся до автомобіля та зло кинув через плече:  

— Що ж, бувайте! 
Вовк провів поглядом президента, який спішив до 

автомобіля, та сказав: — Розводити, так розводити! 
Зробимо буферну зону до самої Лугані. То що, пішли у 
Цвітні Піски?  

— Добре, я зараз! — сказав Богдан та побіг до кота, 
який лічив гроші в конверті та вивалив пузо під осіннє, ще 
тепле сонечко. 

— Ти не міг би зробити мені послугу, — спитав 
Богдан. 

— Що ти хочеш, служивий, — спитав кіт, швидко 
ховаючи гроші десь у шерсті. 

— Я хочу, щоб Відьма теж поселилася в моєму тілі, 
— попросив Богдан, а Туманний Кіт вирячився на нього, 
як на повного ідіота, а потім сказав: — Якщо ваш дует 
зробить хоч одну капость, то ти пожалієш, що жив. 

— Це мені вже обіцяли, — сказав Богдан, 
поглядаючи на Маргіну та Морті. 

— Підставляй лапу, — сказав кіт, а Богдан завив, бо 
Туманний Кіт відірвав йому клешню, з якої струменем 
била зелена кров. Кіт підставив Знак Ібліса під кров’яний 
струмок та сказав: — До весілля заживе. 

Коли Богдан, шкутильгаючи на дев’яти лапах 
повернувся до Вовка, той злякано спитав: — Що ти йому 
сказав? 

— Сказав, що не люблю котів, — весело відповів 
Богдан та прикрикнув на бійців: — Швидше залазьте на 
мене. 
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— Тобі добре? — тихо спитав Богдан, звертаючись 
до когось, а Вовк, таки почувши це, відповів: — Добре! 
Поїхали вже, бо «сепари» давно чекають!  

Прибульці, не чекаючи запрошення, злетіли в небо, 
тримаючи свою зброю. 

Трампс, побачивши летючий загін прибульців, 
спитав у Зелененько, який їхав разом з ним: — Що це 
таке? 

— Це бандерівці, які мене не слухають та хочуть 
звільнити Донецьк та Лугань, — пояснив Зелененько. 

— Тобі теж потрібна стіна? — співчутливо сказав 
Дональд. 

— Так! — сказав Зелененько та сумно додав: — По 
Дніпру! Тих 500 мільйонів, що ти даси, не вистачить … 

— Я думаю, що щось можна зробити, — пообіцяв 
Трампс та додав: — Мені б розібратися з Байденом! 

— Я теж подумаю, — пообіцяв Зелененько. 
*** 

Тарас мчався в Київ не стільки лікувати Трутте, якій 
зараз потрібний тільки спокій, а до своєї любої Маріко, з 
якою прожив вже багато років, а кохав, як замолоду. Щоб 
було швидше, Тарас хотів допомогти Жюте, але той не 
відпускав Трутте зі своїх рук та відбрикувався: «Мені не 
важко!» — то вже в Київ потрапили поночі. Тарас хотів 
попередити Маріко та помістити Трутте в приватну 
лікарню на проспекті Лобановського, де за нею б стежили 
медики, та Маріко, як тільки почула про це, то сказала: 
«Тарасику, ти що – дурний? Це ж друзі Даші, то навіщо їх 
кудись відправляти, коли й у нас місця досить!» Тарас 
зовсім друге мав на увазі, бо хотів залишитися з Маріко 
наодинці.  

В приватній лікарні з Тараса не стануть брати гроші, 
бо йому вже давно там винні по самі вуха, за те, що він 
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погоджувався робити операції для їхніх пацієнтів. Та 
Маріко нічого не хотіла слухати й сама вийшла на вулицю, 
де стояв Жюте з Трутте на руках. Їх вигляд привертав 
увагу киян біля Золотих Воріт, бо вже декілька перехожих 
поривалися викликати швидку, дивлячись на замотану в 
бинти Трутте. 

Трутте поселили в окрему гостьову кімнату з 
широким ліжком, а Жюте запропонували диван в залі, на 
що він відповів:  

— Я буду біля Трутте … десь з краєчку … — на що 
Тарас заперечив, що хвору тривожити не треба, а вже 
тоді Трутте, червоніючи, промимрила: — Мені з Жюте 
безпечніше, — немовби її серед ночі схоплять вовки. 

— Як хочете, так і лягайте, — усміхаючись, сказала 
Маріко та принесла гостям вечерю, хоча їм вона без 
потреби, бо вони харчувалися енергією Землі. А все ж 
таки, суп з курочки їм сподобався: Жюте наминав м’ясо, а 
Трутте посьорбала трошки юшки.  

Нарешті Тарас та Маріко залишились одні, то вже 
припали губами, наче не бачились цілий рік. Жюте та 
Трутте лежали поруч, слухали, як скрипить подружнє 
ліжко, червоніли, тримаючись за руки, а вже серед ночі 
стомилися та заснули, скотившись один до одного.  

*** 

Свідомість поверталася досить довго, а в душі була 
повна пустка. Це було дивним, бо він чи вона, чи воно не 
відчувало свого Я, а точніше спостерігало його зі сторони. 
Це Я було досить маленьке і полохливе, бо не знало, де 
воно знаходиться і не відчувало минулого, яке повністю 
зникло, стерте чиєюсь безжальною рукою. 

«Лапою!» — виникла думка, яка не мала історії: 
минулого чи майбутнього. Напевно, що руда лапа з 
кігтями залишила зображення на оці, яке стало хімічним 
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відбитком минулого. Проте, уявна лапа ніяк не пояснила 
його суті, а невизначеність залишалася такою, як і раніше. 

У нього, якщо це він, було тіло. Він виявив, що його 
відчуває, але керувати ним не вдавалося, бо була велика 
відчуженість між думками та тілом. Мабуть, тому, що 
думки тягнулись досить довго, губився контакт з тілом. А 
ще він виявив, що у нього є відчуття. Він чув якийсь 
шерхіт, який, в абсолютній тиші, досить чітко 
локалізувався в просторі. Якийсь нестерпний запах гниття 
та смороду на мить його приголомшив, але потім, по часі, 
втратив свою гостроту. Він не бачив, бо його повіки були 
закриті й потребувалось багато сил та волі, щоб їх 
відкрити. Проте, нічого не змінилося, бо навкруги була 
густа темрява. Він не відчував болі та не знав, холодно 
йому чи гаряче, не відчував рук, ніг та тіла та не розумів 
чи є у нього язик, щоб відчути якийсь смак.  

Було ще щось, якась загадка, якесь відчуття, якась 
сила, те що підкорювалося думкам, та він не міг цим 
скористатися, бо ще не розумів, що це таке. Зовсім 
випадково йому удалось ворухнути рукою з допомогою 
цієї сили, хоча не відчував м’язи руки, що нею 
управляють. Невелике тренування навчило його простих 
рухів і через деякий час він уже володів рукою, яка стала 
обмацувати простір навкруги та виявила, що тіло 
знаходиться в якомусь замкнутому ящику. Після такої 
гімнастики він став відчувати м’язи руки, яка ще була 
слабкою та рухалась за допомогою тої сили, якою 
керувала голова.  

Він не відчував часу, якого не було, і його замінили 
віхи, коли він опанував першу руку, потім другу, а далі 
відчув ногу, хоча рухати її так і не зміг. А ще він помітив, 
що його відчуття та сила діють на відстані, то ж став 
посилати ті відчуття якомога далі, опановуючи кожний 
сантиметр простору. Перше, що він дізнався: це те, що 
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його оточує якась тверда оболонка за якою знаходиться 
пухка та розсипчаста субстанція, в якій існує життя, доволі 
мізерне, але численне.  

Ця субстанція розподіляється нерівномірно у всі 
сторони: зі спини йде не зовсім далеко, бо впирається в 
досить тверде та в’язке середовище, де у життя не таке 
розмаїття, як ближче до оболонки; в боки розсипчаста 
субстанція тягнеться доволі далеко, то він повертався 
назад, бо боявся загубити свої відчуття десь у далині; від 
обличчя м’яка субстанція поширюється теж не дуже 
далеко, а закінчується пустотою.  

Пустота схвилювала його, бо відчуття рухались в 
ній досить швидко та безперешкодно поверталися назад. 
Він почав відкидати м’яку субстанцію над собою в різні 
сторони, щоб ота пустота з’явилася ближче і це дійство 
йому вдалося, бо зовсім скоро від м’якої субстанції нічого 
не залишилось. 

Він відкрив очі й відразу хутко закрив, бо осліп від 
голубого спалаху. Тільки через деякий час чорна пляма 
перед очима трохи ослабла і він наважився трошки 
відкрити одне віко та побачив яскраво-голубе небо. Ця 
назва, «небо», з’явилася в пам’яті природним шляхом, 
наче ховалося в якійсь комірці та вигулькнуло при потребі. 
На небі він побачив білі хмари, підсвічені яскравим 
світлом, а по краю цю картинку облямовували гілки дерев 
з жовтогарячим листям. «Як шерсть рудого кота!» — 
несподівано згадалося минуле, хоча, де він бачив «кота», 
було невідомо. 

Він хотів піднятися, але стукнувся лобом в прозору 
стінку, яка розділяла пустоту поряд з пустотою навкруги. 
Він спробував зняти прозору стінку тою силою, що 
допомагала йому, й вона розсипалася на друзки, які 
дощем посипалися на нього. Піднявшись на тремтячі ноги, 
він хотів вибратись з ями, але упав на стінку, бо зовсім не 
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мав сил. Полежавши трохи на пухкій та розсипчастій 
субстанції, що називалася «земля», бо її назва сплила в 
пам’яті, він таки виповз з ями та присів відпочити на 
«траву». Забуті слова мимоволі з’являлися в пам’яті, 
даючи надію згадати все. Він відпустив розум, 
довірившись пам’яті тіла, яке шкутильгало по полю, а 
потім з’їхало в яр, який через зарослі дерев вивів на 
дорогу. Він довго йшов, поки не добрався до міста, по 
якому його тіло дійшло до центру, а потім завернуло до 
якогось ринку. 

Непримітна крамниця привернула його увагу, але 
ноги привели в бар з відкритою верандою, де молодий 
чорнявий бармен пригощав постійних відвідувачів пивом 
та наливав стражденним чоловікам чарки. Бармен якось 
дивно поглянув на нього, а потім витягнув телефон та 
кудись подзвонив: «Чи не могли б ви приїхати до мене?» 
— спитав він когось, та знову глянув на нього. Через 
деякий час, коли він уже трохи відпочив, та закусив 
бутербродом з салом, який мовчки подав бармен, навіть 
не питаючи грошей, на відкриту веранду зайшов сивий 
чоловік, який, тільки побачив його, так відразу підійшов до 
столу та сказав: — Доброго дня, Хасан! 

«Хасан? Отже, мене звуть Хасаном!» — подумав 
він, а сивий чоловік представився: — Мене звати 
Михайло. Я тебе підвозив до Маріїної гори, а потім відвіз у 
Київ. Ти пам’ятаєш? 

Він похитав головою, бо цього не пам’ятав. Боги, 
якщо вони є, добре зробили, що послали цього чоловіка. 

— Ти не міг би мене … — почав Хасан, не знаючи, 
що говорити далі. 

— Відвезти тебе в Київ? — знайшовся Михайло та 
сказав: — Не має питання … а що з тобою трапилось? 
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— Не пам’ятаю, — відповів Хасан, а Михайло 
порадив: — Перевір кишені, можливо, тебе обікрали, хоча 
тут це рідко буває… 

Хасан поліз до кишень, та витягнув все, що у нього 
було: якісь гроші купкою, паспорт громадянина України на 
ім’я Хасан ібн Алі аль-Каїн та якийсь обруч, який Михайло 
сприйняв за новий гаджет з навушниками. 

— Ти пам’ятаєш, що у тебе було? — спитав 
Михайло, а Хасан похитав головою. 

— Гроші та паспорт є, то може в Києві, де ти був, 
тобі допоможуть згадати, — сказав Михайло та підійшов 
до бармена, якого звали Ваня, та щось попросив. Через 
хвилину той виніс пакунок, а Михайло сказав: 

— Поїхали?  
Вони сіли в автомобіль і Михайло дав йому пакунок 

та сказав: — Підкріпись! — а сам завів двигун та виїхав на 
центральну дорогу. Хасану не хотілося їсти, бо його тіло 
черпало енергію з якогось іншого джерела, але запах 
смаженого спровокував смакові рецептори й рот 
наповнився слиною. 

Після того, як він закусив куркою та попив якогось 
соку, Хасан пересів на переднє сидіння та попросив 
Михайла розказати все, що твориться у світі. Слухаючи 
його розповідь, Хасан ніяк не міг поєднати події на Землі 
зі своїм життям. Все ж таки, розповідь Михайла допомогла 
трохи Хасану, бо він вже не відчував пустоту навколо 
себе, а знав, що якимсь чином залучений до життя 
планети.  

«Я можу почати з чистого листка!» — подумав 
Хасан та відразу засумнівався, бо відкидав добрий 
шматок минулого задля невідомого майбутнього. Він 
чомусь знав, що якщо відпустити події, то вони приведуть 
туди, де головне, тому відпустив думки та дивився за 
вікно.  
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Осінь уже охопила землю, бо дерева в посадках 
жовтіли та скидали листки, а трава втратила блискучий 
зелений колір, перетворюючись на брудне руде лахміття. 
Коли трохи проїхали, то після Миронівки попали в густий 
туман, від чого Михайло стишив швидкість та припинив 
балакати. Машина рухалась в тумані, наче навкруги, крім 
нього, нічого не було, то Хасан подумав, що це подібно до 
його нинішнього стану, бо минулого нема, а майбутнє в 
тумані. Коли під’їжджали до Обухова, то туман пропав, а 
вже саме місто затонуло у ньому.  

Після Обухова пішов ліс, який ще не вкрали. Це 
уточнення, яке невідомо чому з’явилося в пам’яті, 
привернуло увагу Хасана і він мимоволі спитав себе: «Я, 
що, крав ліс?» Він, чомусь, не хоті бути дрібним 
злодюжкою, бо це йому чогось не личило.  

Як не дивно, коли вони вже в’їхали у вечірній Київ, 
то Хасан нічого не згадав, бо це місто було йому чуже. 
Навіть Хрещатик у вогнях ліхтарів, по якому Михайло 
поїхав спеціально, не викликав у Хасана якихось відчуттів, 
тому автомобіль завернув на Богдана Хмельницького, а 
потім по Лисенка до Золотих Воріт, де зупинився на 
забитій Золотоворітській. Довелося вийти з автомобіля та 
пішки повернутися назад. 

Хасан вдивлявся в Золоті Ворота, будівлі навкруги, 
щоб щось згадати, але в оновленій душі нічого не 
ворухнулося, немовби те, про що розказував Михайло, 
відбувалося зовсім з іншою людиною.  

Михайло підвів Хасана до дверей, біля яких вони 
попрощалися в минулу зустріч, але добротний дерев’яний 
вхід в під’їзд не викликав у асасина ніяких асоціацій. 

— Мені залишитися? — спитав Михайло, бо було 
цікаво, хто зустріне Хасана в цій будівлі, але той коротко 
сказав: — Ні! — та потягнувся до кишені. 
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— Не треба грошей, — заперечив Михайло та 
пояснив: — Ти першого разу дав доволі. 

— Тоді прощай, — сказав Хасан і Михайло побачив, 
що йому заважає, тому кивнув, сів в автомобіль та поїхав 
в сторону Софіївської площі. У дзеркало заднього виду 
Михайло бачив, що Хасан так і стояв коло дверей, не 
наважуючись щось робити та подумав чи не рано 
залишив його. Повертатися додому вже поночі не 
хотілося, то Михайло придушив свої сумніви та звернув в 
сторону майдану Незалежності, щоб вискочити на 
Наддніпрянське шосе та їхати в сторону Обухова. 

Хасан стояв перед дверима, невідомо чого чекаючи 
та, мабуть, стояв би досить довго, якби двері не 
відкрилися і якась дама вийшла з будинку. Хасан 
придержав двері, а дама подякувала, прийнявши його за 
якогось гостя. Вхід був вільний, то Хасан мусив зайти та 
став підійматися по сходах. На другому поверсі було дві 
квартири, то Хасан мусив вибрати якусь з них, але 
інтуїція, якщо вона в нього була, нічого не підказала. Він 
подзвонив у дзвінок на дверях першої ліпшої квартири, та 
побачив, що хтось заглянув у скляне вічко на дверях. 
Двері відкрила якась жіночка та спитала: — Ви з 
Київенерго? 

— Ні! — сказав Хасан. 
— То що вам тут треба? — заклопотано спитала 

жіночка. 
— Нічого, — відповів Хасан, а жіночка сердито 

крикнула: — Маніяк! — та зачинила двері. 
Залишалася друга квартира, а Хасан подумав що і 

там його можуть не пізнати, а може треба йти ще вище. 
«Не треба!» — відчув він незрозуміло чому, то підняв руку 
та натиснув на дзвінок. 

У квартирі почулися кроки  
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Двері рішуче відкрили, навіть не глянувши у вічко на 
дверях, і на порозі з’явився великий добродій, який, 
побачивши Хасана, схопив його за шию та крикнув:  

— Я тебе вб’ю! 
Це виявилося правдою, бо чоловік придушив горло 

Хасана, і він побачив в очах зелений туман. 
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Реплікація десята. Маргіна 

Повернувшись із забуття, Відьма несподівано 
опинилася в глюдожері, а вірніше в душі Богдана, що не 
одне і теж, бо залишитись в душі на самоті, то 
відповідальність перед тілом, а тут вона була в гостях та 
могла заглянути в самі затишні й потаємні куточки чужої 
душі. Хоча Відьма давно не була романтиком, та ця 
подорож в душу Богдана після забуття була для неї 
незвичним казковим подарунком. 

Перш за все Відьма зрозуміла, що купається у 
хвилях кохання, яке огорнуло її з усіх сторін. Таку навалу 
приязні до себе вона ніколи не відчувала у своєму житті. 
В такому сенсі Відьма наново знайомилась з Богданом 
та розуміла, що пропустила найглибше кохання, яке 
буває бодай раз у житті. Їй навіть стало соромно та 
гидко за те, що вона поміняла таке велике кохання на 
бездушний секс зі Скворцовим.  

— Тобі добре? — спитав Богдан і його голос 
лоскотав Відьму такою теплою ласкавою хвилею, що 
вона спромоглася тільки підтвердити: — Так! 

Спочатку вона подумала, що їх посадили в одне 
тіло, щоб по черзі спати та воювати, але б тоді вони 
разом би бовтались в тілі й Відьма давно би прибила 
Богдана та сама залишилася керувати глюдожером. 
Потім вона догадалася, що опинилася в душі Богдана за 
його згодою, а, можливо, по його проханню. 

Перш за все вона не відчувала аль-Кацапа. 
Відьма не встигла про це спитати Богдана, бо той був 
зайнятий вилазкою у Цвітні Піски, де вони збиралися 
вибити «сепарів». Їй стало навіть смішно, що вона 
знаходиться в організмі, який воює проти московітів, а 
вона сама воювала проти України. 
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«Це, видно, таке випробування Творця, що б я 
відчула душу ворога!» — посміхнулась Відьма та відразу 
відчула норов в душі, бо збиралася спитати чи згодний 
Богдан ради неї покинути укропські війська та перейти 
до «сепарів». Відчувала, що не спитає, бо це зруйнує те, 
що вона випадково знайшла: оте його несамовите 
кохання й було б гріхом загасити його полум’я, яке він 
проніс через все життя та зараз запалив в її душі 
маленьку свічечку надії, а вона у свої останні дні 
нап’ється, захлинаючись, кохання. 

*** 

Цвітні Піски взяли майже без бою. Перелякані 
московіти тікали в Лугань, а за ними місцеві, бо ніхто не 
хотів, щоб його з’їли глюдожери. Кілька танків, 
поставлені в ряд, щоб відбити атаку, Богдан знищив 
один під прикриттям Мето, який навіть не встиг мечем 
махнути, як глюдожер схопив лапами всі танки та став 
гамселити їх одне об одне. Досить було це побачити, а 
ще те, як глюдожер демонстративно жере танкістів, які 
встигли виповзти з залізної шкатулки, то у сепарів 
раптово зникла необхідність воювати за будь-що, а 
бажання їсти що-небудь на протязі наступних днів 
пропало на невизначений час.  

Московіти підняли в пресі гавкіт про це жахіття, 
стверджуючи, що Україна використовує у війні невинних 
тварин, яких не годує та травить ними прихильників 
свободи Лугані та Донбасу. На сесії ООН московіти 
закликали ганьбити українських фашистів за жорстоке 
поводження з тваринами та їх жахливими методами 
ведення війни. В цьому ж зверненні Московія 
пропонувала закрити міжпланетний центр в 
Бернардсвілі, щоб прибульці не знищували планету 
Земля. Насправді Даша таки пожаліла Богдана та дала 
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йому сіточку, щоб він не лопав чужих корів та людські 
трупи, чим були невдоволені обидва бабусі, які казали 
їй, що цей монстр з дімензіальним захистом стає зовсім 
невразливим. Воно так і було, бо Богдан, коли по ньому 
напряму вдарили з «Града», підняв свої лапи та 
жбурляв ракети назад. 

Маргіна, після вилазки у Цвітні Піски, підійшла до 
кота та сказала: — Зроби що-небудь, та заміни цього 
бовдура Плутіна, досить уже цієї бійні та й дівчат можуть 
ненароком покалічити – он, з Трутте, що зробили! 

Туманний Кіт, як завжди в останній час, був з 
Андрієм Воданом, який сипав коту на вухо анекдоти, як 
воду в пісок, видно гіпнотизував кота, бо той щирився на 
32 зуби та закочував зелені баньки. От і зараз він 
відірвав свою пику від Водана, та зверхньо кинув: — Я 
не можу впливати на події, бо це мені заборонено! 

— Щоб ти здох! — спересердя сказала Маргіна та 
плюнула на кота, а потім подалася до дівчат. 

— Я можу нацькувати на неї Івана Баканюка, щоб 
не трясла тут цицьками, — шкірив зуби Водан, але коту 
цей жарт не пішов на смак, бо він розпанахав йому всю 
щоку, хряснувши по пиці, а коли той беркицнувся з 
копит, то підняв задню лапу та обіссав по-собачому його 
з ніг до голови. Ображений Водан поперся до 
Зелененько, але той вже охолов до його «совєтів» та не 
любив перебіжчиків, бо вже мав коло себе Тимофія 
Єрмака, який зможе підкорити «Сибірське ханство», 
тобто Московію. До того ж Водан вже давно псував 
президенту імідж, тому він принюхався та зневажливо 
спитав Андрія: — Чим від тебе смердить? Від кота 
набрався? 

Ще більше ображений Водан пішов скаржитись 
Івану Баканюку, але той давно не любив вискочку, тому 
з задоволенням врізав йому по пиці та презирливо 
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сказав: — Пішов звідси, вонючка! Їди крути хвости 
кішкам! 

Водан, ображений колишніми «друзями», поїхав у 
Дніпро, та скільки не мився, не міг змити котячу мітку, бо 
Коломойченко, коли Андрій з’явився на його очі, спитав: 
— Замість того, щоб займатися Приврат банком, ти 
валяєшся на якомусь смітнику? Якщо так і далі 
вестимеш мої справи, то цей смітник стане твоєю 
домівкою! 

Напевне, Туманний Кіт вірив у забобони, бо на 
другий день Плутін помер, як сумно казала в некролозі 
пані the Horse із МІД Московії. Маргіна в той же день 
приперлася до кота, обняла та поцілувала в довбешку, а 
потім погладила та промимрила:  

— Спасибі … я тебе люблю! 
Кіт підозріло хрюкнув, але Маргіна на це не 

купилася та сказала: — Спасибі! Я забираю свої слова 
та буду тобі винна! 

Оте «винна» коту найбільше сподобалось, бо він 
відразу ожив та крикнув їй в слід:  

— Ти сама це сказала! 
Маргіна відразу пожаліла, що це пообіцяла, бо той 

котяра таки щось придумає, щоб поставити її в глухий 
кут або забере щось цінне та дороге. «Тільки не Дашу!» 
— зойкнула Маріко та відчула, що кіт безсоромно сидить 
в її голові. 

Сепари унюхали, що запахло жареним, то стали 
тікати в Московію, якомога далі, в Сибір, де їм були 
зовсім не раді місцеві китайці, яким уже марилась China 
до самого Уралу. Вони вже давно споювали залишки 
місцевих жителів, щоб вони перемерли, а тут наїхали 
нахабні та горласті прийди.  

Зелененько, на цій хвилі, хвалився дійти до 
берега Тихого океану, відтворивши Україну в рамках 
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СССР. Після виступу Зелененько хор Мотузки вважав 
доречним заспівати «Союз нєрушімий» в новій 
інтерпретації:  

Союз нєрушімий рєспублік свободних 
Сплотіла навєкі із Кієва Русь. 
Да здравствуєт созданний волєй народов 
Єдін і могуч Українскій Союз! 
Славься, Отечєство наше свободноє, 
Дружби народов надьожний оплот! 
Зєлєная партія — сіла народная 
Зєлєной дорогой нас к счастью ведёт! 
 

Треба сказати, що Зелененько цей гімн назвав 
гімном та запропонував міністру культури розпустити 
хор Мотузки або відправити на вільний хліб. Ця пісня не 
сподобалась закордонним політикам, які прислали аж 
три ноти: від Білорусії, Японії та Китаю. Лукошенко, хоч і 
мав українське коріння, та хотів красти один, без всякої 
допомоги, тож не бажав вступати в Союз, а Японія та 
Китай мали свій апетит на Сибір.  

З цього всього виграв Трампс, який став бувати в 
Україні частіше, чим у своєму кабінеті, який він 
недолюблював та наказав знищити всіх комах навкруги 
Білого дому, особливо зелених. Його рейтинги вже 
перевищили рейтинги Байдена, то вони сиділи разом з 
Зелененько та смоктали трубку кальяну з чимось 
особливим. 

— Тобі треба побудувати стіну з китайцями, — 
запропонував Трампс, бо китайців він не любив ще 
більше, чим мексиканців. 

— Підтримую! — сказав Зелененько, міркуючи, 
скільки зелених доларів коштуватиме ця витівка, а 
Трампс пообіцяв: — Я допоможу! 
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Фантазія Зелененько пішла далі, бо він вже марив 
стати президентом США, то попросив Трампса: 

— Хай краще Україна буде 69 Штатом Америки! 
Цифра 69 була знайома Трампсу з еротичної 

сфери та сподобалась Трампсу, а от скільки штатів в 
Америці, він не пам’ятав. Та й думки Зелененько стати 
президентом США він не читав, бо тоді б Зелененько 
став для нього гірше Байдена. Така думка стала цікава 
Трампсу і він подумав, що приєднавши Україну до США, 
сенат простить йому всі гріхи, а вибори він неодмінно 
виграє. Тому відразу ж зібрався додому, в США, чим 
трохи розчарував Зелененько, бо гроші є, коли вони у 
кишені, а обіцянки цяцянки – то для дурнів. 

Тим часом і сусідні фронти широкою смугою пішли 
на Лугань та Донецьк. Московіти, тікаючи, присипали на 
дорогах пластмасові міни, ПМН, та натикали їх по 
лісосмугах. Виявити такі міни не так то просто, а 
спрацьовували вони від ваги у десять кілограмів – 
привести їх у дію може будь-яка дитина. Довелося 
прибульцям перетворитися на мінерів, щоб знешкодити 
ці зелені «хокейні шайби» та зробити шлях безпечним.  

Вподовж трьох днів лінія фронту перемістилася 
до Веселої Гори, Алчевська, Дебальцево, Єнакієво, 
Макіївки, Спартака, Піски, Мар’їнка, Оленівка, 
Докучаєвська, Роздольного, Бойківського та 
Новоазовська. Ейфорія, яка охопила українську армію 
закінчилась в день, коли тіло Плутіна замурували 
кремлівську стіну.  

Зранку, у вівторок, телебачення Московії показало 
трійку осіб, яка заявила про колективне керування 
країною. В тому нема нічого дивного, бо після Плутіна 
одноосібне керування країною виллється в бунт різних 
кланів та невідомо, чим закінчиться. Оскільки в трійку 
ввійшли всі «яструби»: Патрушев, секретар ради 
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безпеки Московії, Бортніков, директор ФСБ Московії, та 
Шойгу, міністр оборони Московії, то чекати миру не 
доводилося.  

Вже на другий день на Донбас потягнулися потяги 
з танками, 120 мм «Градами» та 220 мм «Ураганами». 
Йшли ешелони з військами, бо вже ніхто не ховався, а 
завдання було – знищити Україну та приєднати території 
до Московії, перетворюючи її в СССР.  

Маргіна поперлася до кота, щоб просити його 
якось утихомирити московітів. В цей час він знову 
злигався з обіссяним Андрієм Воданом, який уже не 
служив в офісі президента чи у свого спонсора, 
Коломойченко, а крутив сумнівні справи з котом.  

— Маргіна, ти все до мене ходиш та щось просиш, 
а що з цього маю я? — спитав Туманний Кіт після того, 
як вона озвучила своє прохання, та якось по особливому 
моргнув Водану, а той вишкірився, наче давився сміхом. 

— А що ти хочеш? — спитала Маргіна, розуміючи, 
що окрім якоїсь капості від кота добра не жди. 

— Могла б якось послужити мені, як гарна 
жіночка, — мурчав кіт, а Водан знову зайшовся сміхом.  

— Ти хочеш зайнятися зі мною сексом? — 
спитала Маргіна, яку сексуальні фантазії кота нітрохи не 
шокували, бо вона робила і не таке. 

— За мої послуги я хочу спонсорувати тебе гарній 
людині, — повідомив кіт, а гидкий Водан чи був п’яний, 
чи обкурений, бо знову зайшовся сміхом та захрюкав. 

— Кому ти хочеш мене спонсорувати? — спитала 
Маргіна, хоча про все догадалася. 

— Ось цьому гарному добродію, — сказав кіт, 
поцілував в лоб Водана та хвацькі сплюнув у сторону. 

— Щоб ви обидва всралися, — напророчила 
Маргіна та покинула кота, який сердито кинув їй вслід: 
— Через тебе я програв тисячу баксів! 
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Маргіна повернулася до прибульців, спитала: 
— Що будемо робити? Кіт грається у свої ігри й не 

хоче нам допомогти, а на фронті гинуть люди. 
— Щоб це зупинити, треба, крім Плутіна, прибрати 

нову трійцю, — запропонував Іджі, а Богдан сказав: — 
Хто б не правив Московією, то мусить продовжувати 
війну з Україною, бо тамтешній народ на інше не 
готовий. 

— Може знищити Москву? — спитав Мето. 
— Через пів години України не буде, — пояснив 

Богдан. 
— Я знаю, що робить! — сказала Даша і всі 

погляди зупинилися на ній. 
*** 

Генерал армії та шеф ФСБ Бортніков козирнув 
черговому офіцеру біля входу та швиденько піднявся на 
другий поверх, де лоб в лоб зіткнувся з Патрушевим, 
секретарем ради безпеки Московії. 

— Щось ви раненько, Микола Платонович? — 
витираючи лисину, спитав Бортніков, а Патрушев 
відповів: — Та і ви раненько, Олександр Васильович!  

В кінці коридору хтось клацнув ключем і 
Бортніков, штовхаючись, побіг туди, а за ним спішив 
Патрушев. Коло дверей в кабінет Плутіна стояв міністр 
оборони Шойгу та крутив ключа в замку. 

— А що це ви робите, Сергій Кужугетович? — 
підозріло спитав Бортніков. 

— Відкриваю двері, — відповів Шойгу. 
— А чи знаєте ви, Сергій Кукужугетович, що на 

столі лежать дуже важливі папери з грифом секретності, 
доступ до якого ви не маєте? — спитав Бортніков, 
навмисне спотворюючи ім’я по батькові міністра, на що 
Сергій Шойгу відповів: — Мені вони не потрібні, 
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заберете їх собі, а я повинен мати доступ до телефону 
головнокомандувача та атомної валізки.  

— В цьому кабінеті повинен сидіти я, як секретар 
ради безпеки Московії, — нагадав Патрушев. 

— Хіба вам тісно в сенатському палаці Кремля? 
— сміючись, спитав Бортніков. 

— Тісно, — сказав Патрушев, а Шойгу ліктем 
відсунув їх обох, та сказав: — Дайте мені відкрити мій 
кабінет! 

— Він таки ваш, як і мій! — напирав Патрушев, а 
Бортніков штовхнув його: — Та відсунься, бо ти 
наступив мені на ногу. 

Голосно прозвучав ляпас.  
Шойгу повернувся, та спитав:  
— Хто мене вдарив? 
Патрушев та Бортніков мовчали. Шойгу 

повернувся до дверей, а в цей час прозвучали два 
ляпаси.  

— Хто мене вдарив? — одночасно спитали 
Бортніков та Патрушев.  

— Не я! — відповів Шойгу і відразу одержав два 
ляпаси. Досить скоро ляпаси пішли по кругу, а вартовий 
офіцер внизу, почувши дивні звуки, нишком піднявся на 
другий поверх та виглянув в коридор. 

Те, що три керівники держави луплять один 
одного по пиці, вразило офіцера й він вирішив, що 
казати про це не буде нікому. 

— Досить уже, — сказав хтось, а Шойгу відповів: 
— Досить, так досить! — за що отримав ще одного 
ляпасу. Він підозріло подивився на Патрушева й 
Бортнікова та спитав: — Признайтеся, хто з вас останній 
ударив мене і я його прощу. 

— Останній раз ударив тебе я, — признався 
Бортніков. 
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— Отримай здачу! — сказав Шойгу і ляснув 
Бортнікова по вилощеній пиці. 

— А мені за що? — спитав Патрушев, тримаючись 
за щоку, а Шойгу сказав: — Я ударив тільки Бортнікова! 

— А мене, що, святий дух! — образився Патрушев 
і стукнув обох кулаком.  

Коли вони, безсилі та побиті, ледь трималися на 
ногах, Щойгу сказав: — Я закриваю цей кабінет. Мені 
здається, що нас лупцює Плутін. 

— Якби я вірив у потойбічне життя, то згодився б з 
тобою, — сказав Бортніков, — але я матеріаліст і не 
вірю у цю нісенітницю. 

Не встиг він закінчити, як отримав по пиці. 
— Тепер віриш? — спитав Шойгу. 
— То це ти бубном шаманив? — спитав Бортніков, 

а Патрушев таємниче сказав: — Я знаю, хто це! 
— Хто? — в один голос спитали Шойгу та 

Бортніков. 
— Шаман, Олександр Габишев, який іде з Якутії, 

— відповів Патрушев, — він обіцяв вигнати Плутіна? 
Обіцяв! Вигнав Плутіна на той світ! Тепер до нас 
добирається! 

— Треба його запросити в Кремль та вибачитись, 
— сказав Шойгу, який сам нацькував на шамана 
покидьків, які його побили. 

— Я, все ж-таки, в це не дуже вірю, — 
недовірливо сказав Бортніков та знову отримав по пиці, 
то вирішив мовчати та нічого не казати. Коли він 
з’явився дома, то з порогу спитав у дружини:  

— Таня, ти віриш у потойбічне життя? 
— Ні! — посміхаючись, відповіла дружина та 

отримала ляпас. 
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— За що? Що я не так сказала? — заливаючись 
сльозами, спитала дружина, а Бортніков прошептав їй 
на вухо: — Тобі краще мовчати! 

Вона не чекала від Бортнікова таких відносин, які 
шокували її, та задумалася над тим, що зовсім не знає 
чоловіка. Тому, поряд з ним, мов води в рот набирала, а 
Бортніков теж мовчав. Не міг же він відкрити їй службову 
таємницю, про яку не казав навіть друзям. 

Яких у нього зовсім не було. 
*** 

Білий шаман Олександр Габишев був у сестри, 
коли в дім зайшли якісь незнайомі люди в однакових 
капелюхах та плащах й наказали одягатися. Олександр, 
зовсім недавно битий за свій похід на Москву, зрозумів, 
що з цими людьми краще не сперечатися, тому 
одягнувся та вийшов разом з ними надвір. Біля будинку 
на них чекав автобус, куди його запхнули та посадили 
коло вікна. Він, через вікно, помахав рукою сестрі, а 
автобус швидко помчався по вулицях міста. Скоро 
автобус виїхав на Вілюйський тракт і Габишев подумав 
що вже настали останні хвилини життя, бо його везуть 
на Вілюйське кладовище, що б там відразу закопати. Він 
подумав, що його слова про вигнання Плутіна, коли він 
пішов на Москву, були зайвими, бо невдовзі повідомили, 
що президент від страху помер. Тепер докажи, що 
шаман до цього непричетний.  

Щоб приготуватися до смерті, Габишев прочитав 
Отче Наш, а вже тоді підняв голову до даху автобуса, та 
сказав Кок Тенгрі, Небесному Богу: «Бір тенгрі60!» Лисий 
вусатий чоловік, із тих, що його супроводжували, 
подивився на дах автобуса, намагаючись розгледіти, що 

                                                           

60  Бір тенгрі — Клянусь єдиним Творцем. 
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там побачив Габишев, а тоді підозріло глянув на нього, 
свердлячи в його лобі дірку.  

Мабуть, молитва дійшла до одного з богів або до 
обох відразу, бо автобус не доїхав до кладовища, а коло 
торгового центру «Йо-Хо-Хо» повернув наліво на 
Окружне шосе. «В лісі закопають!» — занепокоєно 
подумав Габишев, бо не хотів гнити в лісі – лісові 
мешканці розтягнуть його кісточки по всій окрузі. Він 
знову прочитав Отче Наш та підняв голову до даху 
автобуса й душевно сказав «Бир тенгри!»— не 
забуваючи Кок Тенгрі. Лисий чоловік задер голову, з якої 
злетів капелюх, але знову нічого не побачив, тому 
невдоволено відвернувся. Інші люди, які його 
супроводжували, зовсім не цікавились Габишевим та з 
відстороненим виглядом дивилися у вікно автобуса. 

Боги знову почули шамана, бо ліс безнапасне 
минули, але шаман згадав, що попереду Біле озеро, то, 
мабуть, смерть чекає його у воді. Шаман подумав, що 
боги можуть образитись, що він їх так часто турбує, а 
ніякої жертви не приносить. Тому він трохи відкрив вікно, 
а коли на нього ніхто не дивився, то викинув круглий руб 
та сухарик. 

— Стій! — крикнув лисий, а водій так швидко 
загальмував, що всі попадали на сидіння та погубили 
капелюхи. 

— Сємєнов, ти що, здурів? — сказав якийсь 
солідний тип, а лисий виправдався: — Товаришу 
полковник, він щось викинув! 

— Що ти викинув? — спитав полковник і шаман не 
став брехати: — Залізного рубля та сухарик. 

— Навіщо? — спитав полковник. 
— Дари богам, — сказав Габишев. 
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— Поїхали, — сказав полковник та повернувся до 
лисого: — Сємєнов! Якщо ти хоч слово скажеш, я тебе 
втоплю у цьому озері! 

«Пронесло!» — подумав Габишев, з 
задоволенням спостерігаючи, як автобус минає Біле 
озеро та їде далі. Потім почалося місто, то шаман уже 
не боявся, а коли привезли в аеропорт, то зовсім 
розвеселився. 

 
Правда, коли його затягли в літак, то шаман трохи 

злякався, бо ніколи у своєму житті не літав, але знову 
прочитав «Отче Наш» та сказав Кок Тенгрі: «Бир 
тенгри», — після чого вирішив, що цей величний 
залізний птах йому нічим не загрожує. Шамана 
прив’язали до крісла і він подумав, що його мають за 
злочинця, але виявилось, що прив’язуються всі. Літак, 
«Boeing 737-800 Winglets» швидко розігнався та злетів у 
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повітря й шамана приємно втиснуло в крісло. Він глянув 
у вікно, біля якого сидів, та побачив, як літак пробив 
хмари й у вікно вдарили сонячні промені. 

Всі стали розв’язуватися, і після десятої спроби 
Габишев теж розстебнув пасок безпеки. Вони летіли в 
бізнес-класі, тому стюардеса рознесла міцні напої. 
Шаман потягнувся до теки, де стояли чарки з коньяком 
та горілочкою, але полковник в цивільному одязі забрав 
у нього чарку та сказав: 

— У тебе зустріч, тобі не дозволено пити. 
Розчарований Габишев відвернувся до вікна, та 

дивився на хмари внизу, які білою ватою завмерли до 
горизонту. Щось закрутило в животі та захотілося по 
великому та малому, аж жарко стало, й шаман став 
крутитися на місці, аж полковник повернувся та спитав:  

— Що трапилося? 
— Забув на землі сходити в туалет … Хай літак 

сяде, бо більше не можу … 
Люди з команди полковника стали либитись, а він 

наказав: — Сємєнов, проведи! 
Лисий невдоволено повів Габишев до якихось 

дверей за якими виявився комфортний туалет. 
Задовольняючи свої потреби, шаман мало не заснув на 
сидінні, а потім раптом уявив, як його лайно летить до 
землі та попадає комусь на голову. «А якщо це якийсь 
святий!» — подумав Габишев та хутко піднявся з 
сидіння, підтягуючи штани. Стало соромно, та виникло 
питання, куди діти те лайно? Не забереш же його в 
кишеню! 

В цей час у двері стали грюкати. 
— Товаришу полковник! Шаман утік! 
Полковник глянув на лисого, як на ворога народу, 

а той повів його до дверей туалету та знову постукав:  
— Відкривай! 
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Габишев бідкався, що йому робити, бо двері не 
відкривалися, як він їх не крутив, а його лайно бовталось 
в туалеті. 

— Я ж кажу – втік! — виправдувався Сємєнов, а 
полковник нетерпляче наказав: — Покличте стюардесу. 

З’явилася стюардеса та відкрила туалет своїм 
ключем. Габишев ніяково вийшов, а полковник зловісно 
наказав лисому: — Сємєнов, спусти воду! 

«Спасибі тобі, Кок Тенгрі!» — шаман з 
задоволенням подякував своєму богу, який розв’язав 
його делікатну проблему. Далі він прихилився до вікна 
та заснув до самої Москви. Йому приснилося село 
Улахан-Ан та його люба дружина, Ірина, жива та 
здорова, яка посміхається йому та зливає воду на його 
замурзані руки кочегара. Іра приготувала субай-хаан61, 
тому подає його, як справжня господиня, нарізаючи 
запашні темно-червоні кружальця в його тарілку. 
Наївшись, Габишев тягнеться губами до Іри, щоб 
поцілувати її, але відчуває, що вона сердито відштовхує 
його та кричить: — Не дихай на мене! 

Ошелешений Габишев не може повірити, що його 
Іра, якій він, по її смерті, побудував вівтар, може отак 
відштовхнути його. Він дивиться на свою любу Іру та 
раптом бачить, як її лице спотворюється, 
перетворюючись на гидку пику Сємєнова. 

— Вставай! Уже прилетіли! — каже Сємєнов, а 
шаман здивовано дивиться в вікно, за яким видно той 
самий полудень, що й в Якутську. 

— Я спав цілу добу? — спитав Габишев, а 
Сємєнов насмішкувато відповів: — Ти спав шість годин. 

«Ми ж летіли на захід!» — згадав шаман, 
розв’язавши ребус з часом, а літак уже пішов на 
                                                           

61  субай-хаан — делікатесна кров'яна ковбаса. 



Реплікація десята. Маргіна 
 

272 

посадку. Габишев пристебнувся до крісла та став 
чекати, коли залізний кінь пострибає по землі, що, 
невдовзі, і сталося: літак покотився по бетонці, 
розтрушуючи пасажирів, а потім став гальмувати, та 
вирулювати на стоянку. «Все! Прилетіли!» — подумав 
шаман, не дуже остерігаючись майбутнього, бо якби 
хотіли вбити, то давно б це зробили. 

В Шереметьєво їх уже чекали, бо тільки-но 
спустилися з трапу, як під’їхав чорний автомобіль та 
забрав їх усіх. Вони помчалися в сторону 
Ленінградського шосе, по якому добралися до МКАДа, а 
там уже Ленінградське шосе перейшло в однойменний 
проспект та почалася Москва. У Габишева замерехтіло в 
очах від такої кількості будинків, а автомобіль і далі 
занурювався у бетонну клоаку стін, автомобілів та 
величезної кількості людей. Раптом він побачив щось 
знайоме, бо воно впізнаним кинулось шаману в очі й 
Габишев з подивом розглядав кремлівську вежу. 

«Мене везуть в Кремль!» — шарпонулося щось в 
душі й Габишев не розумів, добре це чи погано. Тим 
часом машина швидко майнула коло сучасної будівлі в 
якій він впізнав Палац З'їздів, а потім під’їхала до 
триповерхової будівлі, біля якої автомобіль зупинився. 

Їх уже чекали, бо полковник козирнув якимось 
типам та передав їм шамана. Габишева повели до 
входу, де його обшукали з міношукачем, а потім відвели 
на третій поверх. Пройшовши коридором, Габишева 
завели в якусь кімнату, де за столом сиділи три особи, 
які втупилися в нього поглядами, аж шаману стало 
жарко. Коли людина обтяжена владою, то її погляд 
змінюється, бо вона досить швидко звикає відчувати 
інших людей, як сміття або витратний матеріал. Шаман 
відразу відчув ці погляди, але, крім зверхності, в них 
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було щось друге, яке заважало їм відчувати себе 
комфортно. 

«Вони щось хочуть від мене!» — догадався шаман 
та відчув, що теж може дивитися зверхньо на цю трійцю. 
Звичайно, він їх впізнав, бо то був Шойгу, міністр 
оборони, Бортніков, директор ФСБ, та ще якийсь 
знайомий тип, прізвище якого шаман не пам’ятав. Цей 
тип простягнув руку і Габишев подумав, що він хоче його 
вдарити, то виставив ліктя вперед, щоб удар не 
потрапив в обличчя, але чоловік все ще тримав руку та 
сказав: — Мене звати Микола Платонович Патрушев, я 
секретар ради безпеки Московії. 

— Шаман Олександр, — сказав Габишев та 
побачив, як трійця здригнулася від слова «шаман».  

— Ми хотіли б почути від вас, що нам робити? — 
делікатно спитав Бортніков, про всяк випадок 
захищаючи обличчя долонями. 

«Кажи, щоб дали спокій Україні та залишили 
Крим!» — прозвучало в голові шамана і він, від 
несподіванки, упав на коліна та став шмагати себе 
кінським хвостом, який завжди носив при собі. Кінський 
хвіст не допоміг відігнати демонів, бо Габишев почув у 
голові: «Дурень! Вставай та кажи їм повернути Крим!» 
Шаман гарячково думав, хто це говорить: диявол чи сам 
Кок Тенгрі. «Ти не впізнав свого бога? Роби те, що я тобі 
сказав!» — сказав Голос. Видно, що бог розсердився, бо 
став бити по пиці не гірше поліцейських, які завернули 
шамана додому, коли він хотів скинути з трону Плутіна. 
Захищаючи обличчя від ударів, шаман крикнув у 
розпачі: — Я все скажу! — після чого встав та сказав 
кремлівській трійці: — Якщо ви не звільните Крим та 
Донбас, то вас чекає смерть! 
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Хоча мови про смерть не було, але, видно, богу 
сподобались слова шамана, бо він залишив Габишева 
та припинив бити його по обличчю. 

— Можливо, що ти не зрозумів бога, бо тобі 
потрібний бубон, — сказав Шойгу, витягуючи свого 
бубна, якого прихопив на всякий випадок. За свої слова 
Шойгу отримав серію ударів по пиці, після чого, 
відмахуючись, відповів: — Я все зрозумів! 

— То, що, віддаємо укропам Крим? — 
запопадливо спитав Бортніков, а Патрушев, який 
злякався, але не розумів такої поспішності колег, 
відповів: — Я би так не спішив! 

Серія ударів по голові якимсь твердим 
предметом, схожим на черевик, не скільки завдала 
шкоди, як налякала, тому Патрушев закричав: — Ви не 
зрозуміли, я кажу що поспішив би! 

— Сергій Кужугетович, ви, як наш 
головнокомандувач, знаєте, що робити далі, — сказав 
Бортніков, умиваючи руки. Шойгу щось роздумував, але 
гучний ляпас, який трохи перелякав усіх, змусив 
прийняти рушення по військовому швидко:  

— Наказ по відводу військ буде готовий через 
хвилину! — він покинув кімнату та пішов на другий 
поверх в кабінет Плутіна, де підняв трубку та сказав:  

— Всі війська з Криму та Донбасу повернути 
додому! Негайно! 

«Молодець!» — похвалив хтось в думках, та 
погладив Шойгу по голові, а потім засміявся.  

*** 

Хтось натиснув та тримав кнопку дзвінка, який 
розривався від того, що ніхто не звертає уваги на це 
неподобство та насильство. Маріко, яка чаклувала над 
вечерею, мало не випустила з рук сковороду, та 
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крикнула Тарасику: — То, мабуть, наш шкідливий кошак 
зголоднів та приперся додому! 

Тарас рішуче пішов до дверей, щоб навчити кота 
правил співжиття, а коли їх відкрив, то побачив на порозі 
Хасана, який невинно дивився на нього, наче не він 
мало не вбив Маріко. «Мабуть, знову за нею прийшов!» 
— подумав Тарас та простягнув свої великі клешні до 
горла Хасана. 

— Я тебе вб’ю! — сказав Тарас, а Хасан під його 
пальцями вже хрипів та висолопив язика. 

— Тарасику, не вбивай цього кота, я вас усіх 
зараз нагодую і все буде добре! — казала Маріко, але 
почула, що коло дверей щось відбувається. Вона 
виглянула в коридор та побачила Тарасика, який своїми 
великими руцями душив Хасана, а той уже посинів та не 
дихав. 

— Тарасику, залиш цього Хасана, не бери гріха на 
душу, — попросила вона Тараса. 

— Можна й залишити, бо він уже мертвий, — 
сказав Тарас, який задовольнив свою жадобу до помсти 
та дивився на Хасана, як на пацієнта лікарні. 

Зі своєї кімнати вибіг Жюте з Трутте та захоплено 
й радісно спостерігали, як Тарас душить ворога. Коли 
Хасан грюкнувся на паркет, Трутте перевірила чи він 
здох, та діловито спитала: — Труп віднесемо папухам чи 
розчинимо в кислоті? 

— У нас немає папухов і ніхто не буде розчиняти 
Хасана в кислоті, — нагадала Маріко та сказала: — 
Пішли вечеряти, бо все охолоне. 

— А що робити з цим Хасаном? — поцікавився 
Жюте, на що Маріко, сміючись, відповіла: — Віддамо 
твоєму Ворону, щоб він виклював йому очі. 

У Жюте та Трутте з’явився шалений апетит від 
того, що Тарас задушив ворога, та коли вже закінчували 
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вечерю, то у дверях з’явився Хасан, трохи пошарпаний, 
але живий. Незадоволені цим Трутте та Жюте відразу 
скисли та вже хотіли жбурляти у нього свої ножі, але 
Маріко нагадала: — У Хасана дімензіальна сіточка, його 
неможливо вбити!  

Вона поставила ще одну тарілку, та сказала: 
— Сідай, Хасан, повечеряєш, а потім будемо 

думати, що з тобою робити. 
— Може, йому дати грибів трутте? — 

турботливо спитала велелюбна Трутте, та Маріко 
нахмурилася: — Ти притягла цю гидоту на Землю? 

— Вона її навіть використала, — нагадав Тарас, а 
ображена Трутте нагадала: — Я вбила глюдожерів! 

Хасан уже оговтався після смерті та з цікавістю 
слухав розмови за столом. Маріко, яка потайки 
спостерігала за Хасаном, бачила зовсім іншу людину, 
чим ту, яка забрала у неї душу. Вона подумала, що дві 
смерті підряд пішли Хасану на користь, то у 
майбутньому, при нагоді, можна ще раз використати цю 
терапевтичну операцію. Залишилося тільки вирішити, 
куди його діти, бо якось не хотілося жити в одній 
квартирі з убивцею. Коли вона нагадала про це Тарасу, 
то він якось безтурботно сказав: 

— Хай ночує у залі, а завтра щось вирішимо. 
«Завтра перетвориться на завжди», — подумала 

Маріко, отримуючи нового пацієнта в домашній лікарні, 
але сперечатись не стала, а розстелила диван в залі 
для Хасана. Наступного дня Маріко прокинулась від 
того, що почула, як щось шкварчить на кухні, а коли туди 
зайшла, то побачила там Хасана, який готував сніданок.  

— Я подумав, що вам буде приємно поніжитись з 
Тарасом у ліжку, то взяв на себе сміливість приготувати 
всім сніданок, — з чарівною посмішкою сказав Хасан, а 
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Маріко нагадала: — Між іншим, Тарас тебе задушив 
руками. 

— Напевне, він мав на це причини, — сказав 
Хасан та додав: — Я не знаю свого минулого, щоб 
належно оцінити дії інших людей. Я був негідною 
людиною? — спитав він наостанок, а Маріко 
дипломатично відповіла: — Всі ми маємо якісь вади. 

*** 

Хоча Богдан мав дімензіальну сіточку, 
подаровану Дашею, але користуватися нею ще не вмів, 
бо не було кому його вчити: всі прибульці кудись зникли. 
Богдан вже не їв московітів, а користувався 
дімензіальною енергією Землі, та ще міг поставити 
прозору броньовану стіну, яку не могла пробити куля чи 
навіть снаряд, а як трансформувати тіло чи стати 
невидимим, як це робили прибульці, ще не умів. Та й 
цього було досить батальйону Вовка, бо живі побратими 
– то така дяка, що нарівні з молитвою Богу.  

Після того, як оточили Лугань, боїв майже не 
було: московіти, чомусь, масово тікали додому, а на 
кордоні з Московією поставили загороджувальні загони з 
кулеметами та нікого не пропускали, крім московітських 
військ. Місцеві «сепари» кидали зброю та тікали по 
домівках, а ті, у кого на руках було багато чужої крові, 
збивалися в загони та вперто відстрілювалися до 
останнього патрону. В повітрі вже чувся запах перемоги, 
але він мав гіркий присмак, бо ця війна ще довго буде 
чорною стрічкою перекреслювати людські долі. 

Ходили чутки, що кремлівський Тріумвірат після 
смерті Плутіна дав наказ військам відступати, а деякі 
говорили що Крим теж повертають Україні, але Богдан 
не мав на це віри, бо московіту обдурити, що раз 
свиснути. Що цікаво, центральне телебачення Московії 
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не працювало, бо якась стихія серед білого дня звалила 
останкінську вежу та порвало всі оптичні кабелі, які 
павутинням розходилося у всі сторони із Москви. Ця 
стихія вибірково погуляла по дата центрам, у зв’язку з 
чим по всій Московії не працював Інтернет. Те, що 
колись називали «Автономним Інтернетом Московії», 
виявилося пшиком, до того ж, чомусь упав мобільний 
зв’язок, хоча там базові станції з’єднуються в стільники. 

В Україні Інтернет працював і хлопці показували 
відео, як Дональд Трампс виступав в Лугані та казав: 

— Наші зусилля не пропали, бо ми мали ціль, до 
якої йшли. 

Йому аплодували, а Зелененько підбіг до 
мікрофона та голосно крикнув:  

— Ми зробили це разом! 
Богдан бачив на екрані Туманного Кота, який, 

позаду президентів, сидів на руках у Андрія Водана та 
обіймав його голову. Туманний Кіт на екрані нагадав 
Богдану про те, що його тіло так і не знайшлося, тому 
повернення в людську подобу відкладалося на 
невизначений час.  

Відьма уже освоїлася в його душі та іноді 
забирала керування тілом Богдана на себе, гралася, 
била Вовка по сраці, за те, що він її вбив, а той 
ображено витріщався на Богдана та обіцяв пристрелити. 
Розуміючи, що Відьма, граючись, колись підставить 
його, Богдан розповів все Вовку.  

— У своїй душі ти носиш душу тої Відьми, що тебе 
вбила? — не повірив Вовк. 

— Тої Відьми, яку ти вбив! — нагадав Богдан. 
— Я правильно зробив, — сказав Вовк та 

підвищив голос, щоб та, що сидить у Богдані, його 
почула: — І ще раз вб’ю, як її побачу! 
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Відьма сміялася над словами Вовка, бо вже ні на 
кого не мала зла, а Богдан дражнився та переказав 
Вовку: — Вона з тебе сміється, бо ти цілив в лоба, а 
попав Відьмі в цицьку. 

Вовк завмер на місці та чогось почервонів, а потім 
впевнено сказав: — Не може бути, я цілив в лоба! 

Коли насміялися, Відьма попросила:  
— Не називай мене Відьмою. 
— А як? — не зрозумів Богдан. 
— Називай, як раніше, Марією! — відповіла 

Відьма та затихла, а у глюдожера з ока скотилася 
сльоза, яка впала поряд з Вовком, забризкавши його з 
ніг до голови.  

— Це що, дощ буде чи що? — бідкався Вовк та 
поглядав на сіре осіннє небо, яке бавилося сюрпризами. 

Раптом голосно застукотіла «дашка»! 
Богдан ледь встиг поставити стіну, бо стріляли по 

ньому, а могли поцілити в Вовка. Всі розсипалися по 
полю, ховаючись в рівчаку, що навскоси тягнувся позад 
них. Стріляли з бетонного облізлого дзоту, якийсь з 
якогось лиха стояв у полі й Вовк, подивившись в бінокль, 
сказав: — Це ще з тої війни, німецький, робили на віки. 
Його міна не візьме. 

— Залишайтесь тут, я сам знищу цього «сепара», 
— сказав Богдан та пішов вперед. Кулемет торохтів, 
наче спішив посіяти в цю страждальну землю всі свої 
кулі, які дощем сипалися з дімензіального щита, що 
держав Богдан. 

— Там юнак, зовсім дитина, — сказала Марія і 
Богдан ошелешено спитав: — Звідки знаєш? 

— На відміну від тебе, я уважно слухала 
розповідь Даші, тому послала симпоту в цей дзот, — 
сказала Марія, а Богдан, зупинившись в полі, як 
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солом’яний дід на городі, здивовано спитав: — Що таке 
«симпота»? 

— Дірка в голову, — засміялася Марія та сказала: 
— Тримайся за мою думку. 

Богдан відчув, як думка рухається поряд з чимось, 
яке відчувало все, навіть більше, бо в цьому «всьому» 
був і розмір, і запах, і смак, колір і структура, відчуття 
дотику та ще щось, що ще не сприймав Богдан. Ця 
«симпота» потрапила в дзот через товстий бетон, наче 
він був з повітря, а тоді Богдан побачив та відчув думки 
юнака, ще дитини, як казала Марія. Ця дитина 
страшенно боялася, бо залишалася наодинці перед 
цілим батальйоном та хотіла віддати своє життя за щось 
дороге для неї, яке у її душі було безформною грудкою 
суперечливих понять. «Ватою!» — посміхнувся Богдан, 
хоча треба було плакати, бо ота вата – на все життя, яке 
понівечила оця війна. Правда для кожного – своя й 
одної на всіх не вистачить. Богдан знав, що не зможе 
переконати юнака у своїх цінностях, бо у них різна ціна: 
мале особисто пережите важить більше, ніж велике 
чуже, а Богдан був для нього «чужий». Суперечка не 
народить істину, а якщо народить, то вона нікому не 
потрібна.  

Богдан запустив дві лапи всередину, а Марія 
попередила: «Не убий!» — наче нагадала слова з Біблії, 
а юнак кричав та бив руками по двох зміях, які заповзли 
всередину дзоту. Раптом він став реготати так голосно, 
що навіть Марія спитала: «Що ти робиш?» — а Богдан 
відповів: «Лоскочу!» Він запустив ще одну лапу та 
відкрив люк ззаду. Через той люк Богдан витягнув 
юнака, який волав, наче його пиляли на дрова. 

Підійшли айдарівці, які дивилися на юнака, 
припертого до бетону, та мовчали. 

— Ти звідки? — спитав Вовк. 
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— З Лугані, — насупився юнак. 
— Іди додому, бо, мабуть, мати жде, — сказав 

Вовк, а юнак спохмурнів та сказав: — Матері, напевне, 
уже нема. 

— А де вона? — спитав Вовк. 
— В лікарні! Бандерівці вбили, — заскрипів 

зубами юнак. 
— Пішли до неї, я тебе проведу, — сказав Богдан 

та закинув юнака на спину. 
— Богдан! Ти повернешся? — спитав Вовк, а 

Богдан відповів, не обертаючись: — Не знаю. 
Марія плакала. 

*** 

Іджі не подобалось, що Даша заборонила йому 
летіти з нею, то мусив приєднатися до Колє та Мето з 
якими неспішно летів у Крим. Вони постійно сварилися, 
бо таку мали вдачу, а Іджі, через те, що був третій 
зайвий, виконував роль зручного зв’язківця.  

— Іджі, передай Мето, що він, крім своїх мечів, 
нічого не вміє, бо голова у нього пуста, як макітра, — 
заводила Колє, а Мето здивовано дивився на неї, та 
тихо питав у Іджі: — Що таке «макітра»? 

— Це глиняний посуд для тертя маку чи якогось 
збіжжя макогоном, — казав Іджі. 

— А що таке «мак», «збіжжя» і «макогін»? — знову 
запитував Мето. 

— Мак, це рослина у якої зерно сховано в 
коробочці; збіжжя, це зерна рослин, а макогін – 
дерев’яна товста палиця, якою перетирають мак чи 
збіжжя в макітрі, — пояснив Іджі та додав: — Потім 
товчене збіжжя замішують з маком в тісто та в ринці з 
тулійками ставлять у піч, щоб отримати зерновий хліб з 
маком. 
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— А що таке «ринка» та «тулійка»? — питав 
зовсім ошелешений Мето 

— Ринка, це неглибокий глиняний посуд з 
ручками, які називаються тулійками, — пояснив Іджі.  

— Звідки ти все знаєш? — тихо спитав Мето, але 
Колє почула та уколола: — Бо він запам’ятав все, що 
вкинула в його голову Морті, а у тебе в одне вухо 
влетіло, а в друге вилетіло, як у дірявому гарбузі. 

— А що таке гарбуз? — спитав Мето й Іджі з 
задоволенням пояснив: — Це плід рослини який дівчина 
дає хлопцю, коли він їй не любий. 

Колє так зайшлася сміхом, що мало не 
беркицнула вниз на землю, а Мето спитав:  

— А який він на вид, цей гарбуз? 
— Отакий, як он той плід внизу, — сказав Іджі. 
Колє, між іншим, полетіла вниз та стала посеред 

поля, на якому вже зібрали урожай, але залишилися 
незрілі плоди, які, по деякому часі, встигли вирости та 
дозріти теплої осені. Колє нагнулася та підняла 
здоровенний зелений плід. Іджі та Мето спустилися 
вниз, до неї, а Колє протягнула Мето плода та сказала:  

— Тримай! 
Мето аж позеленів, як плід, та приречено спитав: 
— Я тобі не подобаюсь? 
Задоволена Колє знову зайшлася сміхом, а потім 

сказала Іджі: — Поясни Мето, що це не гарбуз, а кавун!  
Мето нічого не розумів, а Колє сказала:  
— Розріж кавун на скибки! 
Мето витяг ножа та спитав у Іджі: — Скибки, це 

як? 
— Отак, — пояснив Іджі, та порізав кавуна, після 

чого роздав скибки. Кавун виявився смачним, то вони 
пошукали ще, поки не стали, як бочки з водою. Мето ліг, 
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виставивши надуте пузо, та хитро спитав у Колє, яка 
прилаштувала свою голову йому на живіт: 

— Якщо ти мені дала не гарбуз, а кавуна, то я тобі 
любий? 

— Любий … любий … — відповіла Колє, не 
відкриваючи очей, а Іджі, який хотів скоріше закінчити 
їхнє завдання, спитав: — А коли ми будемо брати Крим? 

— Ще встигнемо, бо вже ніч, — тихо відповів 
Мето, бо не хотів трусити Колє на своєму животі. 

Сонце, це правда, вже котилося за горизонт, то 
вони задрімали до ранку, а прокинулися від того, що 
Мето схопився та закричав. Колє, розбуджена таким 
підступним шляхом, незадоволено спитала: 

— Тобі, що, приснився макогін? 
— А якби й макогін, то що? — спитав Мето, якому 

приснилися глюдожери. 
— Бо це означає, що твоя люба зустрічається з 

кимось іншим, — позіхаючи, відповів Іджі. Мето 
подивився на нього і серйозно сказав: 

— Я тому «іншому» роги обламаю! 
— Іджі задарма непотрібна «твоя люба», бо він 

сохне за Дашею, — сказала Колє та пішла до кущів, бо 
вчорашні кавуни давили на сечовий міхур. Після цього 
вона, трохи полегшена, не спитавши хлопців полетіла в 
Крим. Видно, що московіти контролювали украдене, бо 
тільки-но Даша перетнула лінію розмежування, як 
з’явилися два Су-34, пілоти яких з подивом розглядали 
українських диверсантів, які на невидимій тязі летіли в 
сторону Джанкоя. Перший літак, Су-34, не жаліючи, 
полоснув кулеметом по ворожих літунах, бо ракетою 
шкода та ще й можна промазати. Як не дивно, кулі не 
завдали шкоди укропським літунам, бо вони підло та 
нахабно напали на другий літак, від чого він, з 
відрубаним крилом та з розбитим склом в кабіні, 
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перетворився на дзиґу, яка швидко полетіла до землі. 
Штурман встиг вискочити, а пілот пізно включив 
катапульту чи може зустрічний вітер йому не давав це 
зробити, але літак та льотчик довбонули в землю. 

Роздратований пілот першого Су-34 таки 
вистрілив ракетою, яка пролетіла поряд та не побачила 
теплової цілі, бо всі прибульці закрилися дімензіальними 
сіточками, а один з них, Іджі, осідлав ракету та по 
великій дузі завернув її на літак. Пілот намагався 
відхилитися та Іджі не дав йому шансу, поправивши 
курс, а тоді відштовхнувся та полетів у сторону. Його 
зачепило вибухом, бо кинуло, як гантель, в сторону, та 
дімензіальна сіточка врятувала від перевантажень. 

Вони безперешкодно добралися до Джанкоя і ще 
з повітря побачили аеродром. З краю стояла вісімка 
п’яти гвинтових Мі-35М, то Мето мечем пройшовся по 
гвинтах, відразу знищивши п’ять гелікоптерів, а Колє 
діяла ефектніше, бо била по баках, то три останніх 
гелікоптери вибухнули та запалали вогнем. 

Далі стояли ще дев’ять якихось Мі, то їх 
методично знищував Іжді, в якого першого почали 
стріляти з автоматів підоспіли бійці охорони чи пілоти. 
Шкоди йому не заподіяли, але розізлили, хоча він мав 
досить спокійний характер, тому витягнув меча, яким 
рідко користувався, та позносив мечем їм голови, чим 
перелякав більше, ніж знищенням гелікоптерів.  

Далі стояли Ка-52 то їх без ліку нищили та 
палили, а потім знову пішли Мі-шки. Почали вибухати 
ракети, навішені знизу, то аеродром перетворився у 
якийсь голлівудський бойовик. Кілька разів, від вибухів, 
прибульців жбурляло в сторону, та оскільки вони не 
отримали ніякої шкоди, то стали цим бавитись.  

З краю аеродрому одиноко стояла радіолокаційна 
станція, то її роздовбали та спекли в суцільний шматок. 
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Після цього Іджі витягнув з тапі якийсь мішечок, 
запустив туди руку та щось розвіяв по полю. 

— Що ти робиш? — спитала Колє й Іджі, 
посміхаючись, відповів: — Через місяць тут буде 
чагарник, який зруйнує будь-який бетон. 

— На Землі скоро буде зима, ти забув? — 
сміялась Колє, ще відчуваючи в собі бойовий дух. 

— Для цих кущів зима не існує, я робив його для 
нашої планети, щоб відродити ліси, — сказав Іджі з 
деякою погордою, на що Колє посміхнулася, а Мето 
наїжачився.  

Після розгрому аеродрому в Джанкої прибульці 
вирушили в сторону селища Гвардійського де окупанти 
розмістили сорок третій окремий морський штурмовий 
авіаційний полк. Летіли при самій землі, щоб не 
сполохати раніше, чим вони доберуться. Підлітаючи до 
селища, прибульці взяли вправо, та побачили дві Су-
24м та п’ять Су-25.  

— Бийте по корпусу від крила і далі, — нагадав 
Іджі, пускаючи блискаву в ближній літак, який вибухнув, 
піднявши гриб диму. Поряд вибухнув другий, який 
запалила Колє, наче змагаючись в кількості знищених 
літаків. Мето не став їх ждати, а полетів на дальню 
злітну смугу, де його чекали аж дванадцять різних 
«сушок» у тому числі четвірка Су-34. Що дивно, ніхто по 
них не стріляв і навіть не вийшов на поле. 

— Що, полетіли далі? — спитав Мето, з погордою 
позираючи на свої спалені літаки. 

— Щось мені не подобається, — сказала Колє. 
— Що тобі не подобається? — спитав Мето. 
— Я не бачу супротив, — пояснила Колє своє 

відчуття. 
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— Бо бояться, — наполягав Мето, але Колє не 
повірила та відправила свою симпоту в мережу 
Інтернету.  

Те, що вона прочитала, її вразило: Московія 
відізвала свої війська з Донбасу та Криму. «Мабуть, 
план Даші таки спрацював!» — подумала Колє з деяким 
розчаруванням, бо битися з залізяками не зовсім те, що 
вона хотіла.  

— Полетіли до наших! — сказала вона, а Мето 
спитав: — А де вони – наші? 

— В Києві! — сказала Колє, відшукавши Дашу. 
 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

287 

Реплікація одинадцята. Нестор 

Морті, Даша та Маргіна зі сміхом покинули 
резиденцію президента Московії, надіючись, що 
наляканий Тріумвірат не передумає та дасть спокій 
Україні, бо тоді доведеться повертатися та балакати з 
ними суворіше.  

— Щось зовсім не цікаво повертатися в Україну 
без чаків, — сказала Даша, а Маргіна спитала: — А що 
це таке? 

— Чаки, це цінності, які отримує переможець, — з 
прихованою радістю пояснила Морті, бо це ж вона жила 
на планеті Аре зі своєю внучкою, а не Маргіна. 

— Що до цінностей, то я знаю, де їх знайти, — 
сказала Маргіна та пояснила: — Пішли в Збройову 
палату, там цих цінностей, як лайна за стадом корів. 

Вони пішли шукати Збройову палату, а коли 
опинилися коло неї, то дізналися, що вона закрита. Це 
нітрохи не збентежило шукачів пригод, бо вони пройшли 
крізь стіну та стали бродити по музею. Даша натрапила 
на залу зі старовинною зброєю, то відразу почала її 
випробувати, махаючи перед собою та виконуючи 
вправи, яких навчив батько. Маргіна дивилася на це з 
посмішкою, а потім витягла якусь шаблюку та сказала: 

— Тримайся, бо я буду битися по-справжньому. 
У Даші загорілися очі від захвату, а Морті з 

сердитим обличчям пообіцяла: 
— Якщо з Даші упаде хоч один волосок, я тебе 

знову вб’ю! 
— Ба! Не починай! — скривилася Даша, а Морті, 

благаючи очима, подивилася на Маргіну, яка не 
звертала на неї уваги, а її очі світилися з таким же 
азартом, як і в Даші. Вони почали рубатися та так по-
справжньому, що Морті зайшлася серцем, особливо 
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тоді, коли Даша посковзнулася на паркеті, а Маргіна 
рубанула їй голову, та внучка ледве встигла 
відхилитися, хоча пучок відрізаного волосся залишився 
на паркеті.  

— Що ви тут робите? — почули вони за спиною, 
то мимоволі зупинилися. Якась робітниця музею уже 
похилого віку дивилася на них, як на ворогів народу, а 
Маргіна витягла з кишені папірець, та поставила на 
ньому печатку, яку теж витягла із кишені. Робітниця 
музею прочитала: 

«Дані товариші відряджені вилучити 
матеріальні цінності для потреб армії Московії. 
Будь-яке перешкоджання діям даних товаришів 

розцінюється, як саботаж і карається розстрілом 
на місці.» 

 
Побачивши внизу печатку з іменем міністра 

оборони, старенька пані, спромоглася сказати: — Я 
передзвоню директору, Олені Гагаріній … 
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— То я розстріляю вас разом, — сказала Маргіна, 
зняла якогось мушкета зі стенда та натиснула на гачок. 
Постріл прогримів несподівано, бо музейні експонати 
зазвичай не стріляють, а пані як вітром здуло з поля 
зору. 

— Ти де взяла печатку? — спитала Морті, 
задоволена тим, що бійка на шаблях закінчилася, а 
Маргіна відповіла: — Украла у Шойгу. 

Даша засяяла, бо її морхіна виявилась підступним 
злодієм, а Морті насупилась та стала похмурою, як 
дощовий ранок, бо підла Маргіна хоче звабити її Дашу. 

— А тепер пішли в Алмазний фонд, бо через суди 
Україна якщо щось отримає, то в наступному столітті, — 
сказала Маргіна, пірнаючи через стіну. Даша, обвішана 
шаблюками та пістолями, пірнула за нею, а Морті нічого 
не залишалося, як піти за ними 

Як не дивно, Алмазний фонд був закритий, то ж 
відвідувачів не було, але довелося блокувати систему 
сигналізації, замкнувши зали в дімензіальну оболонку, 
яку позичила Даша. Вони попали в залу старожитностей 
і Даша хотіла розбити скло на першій вітрині, але 
Маргіна попередила:  

— Не підіймай зайвої тривоги, бери, не 
пошкоджуючи скло! 

Даша витягла ще одну дімензіальну сіточку для 
того, щоб скласти туди всі скарби, бо тягти оті золоті 
вироби з діамантами, алмазами та сапфірами не під 
силу навіть трьом жінкам. Вона витягла три ланцюги з 
двоголових орлів, обсипаних діамантами, які носили на 
шиях царі, та кинула в дімензіальну сіточку, а потім 
червоний хрест, весь у діамантах, восьмипроменеву 
зірку з таким же діамантами та перлами, а потім в руки 
попав якийсь чорний двоголовий орел в короні теж 
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усипаній алмазами та діамантами, а посередині косий 
хрест, на якому розп’ятий якийсь чоловік. 

— Це цінний предмет? — спитала Даша, а 
Маргіна, витягуючи з сусідньої вітрини брошки, заколи та 
діадеми, заклопотано сказала: — Це Знак ордену 
святого Андрія Первозваного. Збирай все, а там 
побачимо! 

Коли вони обчистили всі п’ять вітрин залу 
старожитностей, то перетягли сіточку, повну 
коштовностей, в сусідню більшу залу де зберігалися 
сучасні коштовності та безліч алмазів. Даша крутила в 
руках капелюшок, покритий діамантами та рубінами, та 
вдягла його на голову, але досить скоро кинула в 
сіточку, бо він виявився заважкий для повсякденного 
носіння. Після того, як всі вісім вітрин залишилися 
пустими, дімензіальна сіточка виявилась затяжка, то 
Даша її запрограмувала, від чого вона товстою 
ковбасою бовталась в повітрі. Посередині зали 
зберігалося самородне золото та цінні метали великими 
шматками, то коли все забрали, то ковбаса стала вся в 
горбках та гулях.  

— Через стіну ми її не перетягнемо, — сказала 
Маргіна та подивилася на вхідні двері, але Морті 
заперечила: — За дверима охорона й сигналізація, то 
краще пробити дірку в стіні. 

— Нема нічого простішого, — сказала Даша та 
витягла з під тапі три куски мила. Морті та Маргіна 
дивилися на неї та не могли зрозуміти, що вона хоче 
сказати. 

— Не зрозуміли? Це я у Вовка випросила, — 
сказала Даша та пояснила: — Це тротил. 

— Ти носила це з собою? — обурилась Морті, а 
Даша сказала: — Це безпечно. Зараз зробимо дірку в 
стіні та закладемо туди тротил. У мене й запали є. 
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— Тоді відтягнемо в іншу залу цей мішок зі 
скарбами, — сказала Мотрі, хоч не була в захваті від 
ігор з вибухівкою. Вони перетягли сіточку зі скарбами в 
залу старовини, а потім Даша зняла сіточку з кімнат та 
підпалила шнур. Відразу спрацювала сигналізація, а 
через декілька секунд бабахнуло так, що позакладало 
уші, хоча дімензіальну сіточку всі увімкнули. В залі 
сучасних коштовностей все рознесло й обвалився дах з 
рейок, а долівку усипали залишки броньованого скла. 

Вони потягли ковбасу зі скарбами в дірку та ледве 
витягли її, бо підсобляли з двох сторін, а потім злетіли в 
небо. Поліцейські з охорони кремля стали стріляти, але 
марно, бо за якусь мить крадії були попід хмарами, які 
на цей сірий день нависли над Москвою зовсім низько, 
наче передбачали смуток московітів за втраченими 
коштовностями та ілюзіями.  

Даша була у захваті та носилася навкруги Маргіни 
та Морті, які тягли коштовності. Навіть Морті залишила 
свої страхи, що Маргіна, разом зі скарбами, вкраде її 
внучку, та посміхалася. Поки вони летіли до Києва, їх 
перейняв якийсь московітський літак, бо металеву 
ковбасу засікли радари, то ж послали пілота, щоб 
вияснити, що там відбувається. Пілот два рази пролітав 
так близько, що їх крутило в повітрі, наче дзиґу, то Морті 
розсердилась, та відрубала косою носа у Су-57, від чого 
той став хаотично падати, як шматок заліза. Правда, 
пілот встиг вистрибнути ще до того, як літак упав та 
зірвався. 

Коли підлітали до Києва, то Даша спитала: 
— А куди ми подінемо оці коштовні чаки? 
Від цього питання Морті та Маргіна завмерли на 

місці, а потім Маргіна впевнено сказала:  
— Завеземо до Маріко у квартиру, а там видно 

буде.  
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*** 

Маріко сама дивувалася тому, що в їх квартирі 
зібралася така дивно компанія, але, все ж таки, – 
гармонійна. Хасан, який втратив свою пам’ять чи душу, 
став зовсім іншою людиною – доброю, ввічливою, 
готовою зробити будь-яку люб’язність. Закохані один в 
одного Жюте та Трутте були красивим та романтичним 
фоном для Тараса й Маріко, які теж піймали хвилю 
кохання та неслись по ній, як завзяті серфінгісти. Тому 
дні минали дуже весело, бо Тарас з Маріко показували 
Жюте та Трутте потаємні куточки Києва, а Хасан йшов 
позаду, як мажордом, який чекає поруху сановної руки, 
щоб виконати послугу. Таке щасливе життя закінчилося 
зовсім несподівано раннім ранком одного дня, коли 
пролунав дзвінок, а потім у двері стали грюкати. 

— Маріко, відкривай! — почувся голос, який, як 
колись казала Маргіна, «смердів» котом. 

— Маріко, відкривай, кіт прийшов! — знову 
закричав Туманний Кіт та став так грюкати, що, мабуть, 
розбудив усіх сусідів. Тарас відкрив двері та став на 
порозі, затуляючи вхід своїм тілом. 

— Чого прийшов? — спитав він, дивлячись зверху 
на Туманного Кота, за яким стояв Водан та вишкіряв 
зуби, як обкурений.  

— Хіба так зустрічають друзів? — спитав кіт, а 
Водан нахилився та буркотів йому на вухо: — Пішли 
звідси, бо тут нам не дадуть розгулятися! У мене є 
чудовий номер в «Прем'єр Паласі». Там небесний 
ресторан на свіжому повітрі. 

— Я повинен побачити Маріко, — сказав кіт, наче 
теж напився чи накурився, та не ладнав з мізками: — Я 
хочу упевнитися, що з нею все гаразд і їй не загрожує 
Хасан. 
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— Крім тебе, їй нічого не загрожує, — сказав 
Тарас, не покидаючи поста на порозі.  

— Звісно, я можу тебе не питати, бо це й моя 
житлова площа, — сказав Туманний Кіт та додав: — Між 
іншим, я тут прописаний. 

— Хіба що в ветеринарній клініці, — сказав Тарас, 
все-таки пропускаючи кота в кімнату. За ним потягнувся 
невдоволений Водан, який зиркав по кутках, наче хотів 
щось украсти. Хасан, який, як завжди, готував сніданок, 
з’явився у дверях кухні та спитав у Тараса: — На кота та 
цього добродія готувати сніданок? 

— Ні, ці добродії зараз полишать нас, — відказав 
Тарас. Кіт, побачивши Хасана, закляк на місці, а тоді 
спитав: — З яких пір у вас кухарем працює Хасан? 

— Він становить меншу загрозу жителям цієї 
квартири, чим якісь коти, — відповів Тарас. 

— Мабуть, я поснідаю деінде, чим куштувати 
отруту з рук цього вбивці, — сказав Туманний Кіт, 
нарочито звертаючись до Водана. 

В цей час двері балкону відкрилися і напереваги з 
косою з’явилася Морті. Водан, побачивши її, метнувся 
до дверей та впав, зачепившись за ногу Тараса, яку він, 
мабуть, спеціально поставив. Водан розтягнувся на 
паркеті, а на нього впала Морті, від чого він заверещав, 
наче його й правда різали. На Морті звалилася довга та 
товста зміюка набита якимись блискучими цяцьками, які 
розсипались по всій підлозі. Зверху на це упала Маргіна, 
яка порізала руку об якусь корону, та хотіла її викинути у 
відкриті двері балкону, та заважала Даша, яка стояла в 
проймі дверей. 

— Всім доброго дня! — весело привіталася Даша 
та обвела поглядом гоп-компанію в залі. Водан 
припинив верещати та хутко вибрався з-під Морті, а кіт 
відібрав у Маргіни корону та надів навскоси на голову, 
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після чого заскочив на стіл, на який насипалися 
коштовності, та діловито спитав:  

— Де украли? 

 
 

— В Москві! — радо призналася Даша, начепивши 
на себе якісь ордени, та додала: — І не вкрали, а 
експропріювали в агресора. 

Маріко, яка вийшла зі спальні, спитала:  
— І навіщо ви притягли сюди оце добро? 
— На чаки, — сказав Жюте, з’являючись з Трутте, 

та теж поцупив якусь блискучу цяцьку. Трутте вибрала 
собі сережки та відразу захотіла проколоти уші, тільки 
не знала чим. Водан щось шептав Туманному Коту, 
надівши на себе золоту діадему якоїсь цариці. 
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— Ніякі це не чаки, а кошти на відновлення 
Донбасу та Криму, — сказала Маргіна та зняла з кота 
корону.  

— Я можу за гарні гроші все це продати, — 
запропонував Водан, на що Маргіна, зиркнувши на 
нього, відповіла: — Я б тобі не довірила навіть дохлої 
миші.  

— Треба це все передати уряду України, а вони 
знайдуть, як ці кошти використати, — запропонував 
Водан нітрохи не ображаючись на слова Маргіни. 

— Уряду України я довіряю ще менше, чим тобі, 
— сказала Маргіна. 

— То ви хочете, щоб оце все горою валялося тут, 
в кімнаті? — наїжачилась Маріко, якій зовсім не 
хотілося, щоб її квартира перетворилася на сейф для 
коштовностей. В цей час на балконі пролунав якийсь 
грюкіт, бо хтось звалився на нього прямо з повітря. 

— Вам, що, на тому балконі, медом намазано? — 
спитала Маріко, дивлячись, як Колє підіймається з колін. 
Її мало не збив Мето, який приземлився поряд, а Іджі, 
якому не було де сісти, зі сміхом приземлився на плечі 
Мето. 

— Я бачу, що тут не погуляєш, до того ж зовсім не 
раді мені, — сказав Туманний Кіт та пішов до дверей. За 
ним покотився Водан, який нагнувся до кота та став 
демонстративно розказувати: — Там такі дівчата … 

Кіт шмякнув мордою на долівку, усипану різними 
скарбами, бо наступів на якусь коштовність та ще уколов 
свою передню лапу, від чого вилаявся: «А щоб ти дав 
дуба!» Коли за котом та його другом закрилися двері, 
Колє трохи сумно сказала: — От все і закінчилося! 
Навіть трохи сумно! 

— Так! — сказала Морті та з надією 
запропонувала: — Можна їхати додому. 
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— Я думаю, що нам спішити не треба, — сказала 
Даша і її слова засмутили одну бабусю, але потішили 
другу. Хасан, який, як і раніше, стояв коло входу на 
кухню, раптом схопився за голову, а потім обвів усіх 
дивним поглядом, та промовив: — Я повинен йти! 

Він, навіть, не вдягнувся, а, хитаючись та мало не 
падаючи, відразу пішов до вхідних дверей, які зі стуком 
за ним закрилися в раптово виниклій тиші.  

*** 

Поява в Лугані глюдожера перелякала навіть 
бувалих бійців, які пройшли вогонь і воду, а що вже 
казати про звичайних жителів міста, які шарахались від 
цієї потвори, як від диявола, та хрестили лоба, щоб 
нічого від цієї гидоти не пристало до душі. Луганці не 
дуже патріотично сприймали цю війну й вважали 
неправильним, що Україна воює з Московією на їхній 
землі. Аби вона сталася десь в іншому місці, то 
відношення до війни ділилося б на отих кому однаково, 
хто там кого вбиває, на тих хто завжди тягнув руку за 
Московію та патріотів своєї країни. В тому ж разі коли ця 
війна у твого порогу, то винні всі, особливо своя країна, 
яка це допустила.  

Правда, коли Лугань звільнилася, то вже ніхто не 
хотів отих московітських «братів», але стали ще більше 
ганити Україну, яка по них стріляла, то ж повинна все 
зруйноване відновити та слізно просити прощення на 
колінах. Те, що Московія знищила ще більше, не 
бралося до уваги, бо вони «чужі».  

Зовсім іншої думки трималися ті, хто звільняли ці 
землі від московітів та від «прісоєдінівшихся», бо 
вважали луганців не зовсім прихильними до матері 
Неньки, називаючи всіх городян «сепарами». Як завжди 
ці оцінки були особистими, а з точки зору історії 
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сформується думка по часі, яка теж залежатиме від 
того, хто в той час буде при владі та що у тих людей 
буде в багажі особистого життя. Немає того, хто прийде 
та скаже: це добро, а оце зло, бо добро одних 
закінчується там, де починається зло іншим. 

— Нам сюди! — керував Нестор, бо вже трохи 
ожив від того, що йому не загрожує смерть, та радів, що 
побачить свою маму, яку вже й не надіявся видіти. Чутки 
про те, що жахливий бандерівський звір з’явився у місті, 
хоча наполохала городян, але викликала цікавість. Поки 
Богдан прямував до лікарні, то на них дивилися люди, 
які жахалися виду звіра. 

Вони пройшли мимо залізничного вокзалу та 
пішли вправо, в сторону сьомої міської лікарні. Дехто з 
містян подумав, що Богдан втік з луганського зоопарку, 
що розташований недалеко, на тій стороні залізничної 
колії, але не могли зрозуміти, що за звір.  

Блакитна будівля лікарні виділялася серед інших 
будинків і на її фоні Богдан не здавався таким великим, 
хоча міг заглядати у вікна третього поверху, а лапами 
дістати до шостого. Нестор сплигнув з Богдана та побіг у 
лікарню, а Богдан залишився його ждати. Те, що на 
нього зирили з усіх сторін не дуже його бентежило, тим 
більше Марія промовила: 

— Як би я хотіла побачити Нестора біля матері! 
Богдан спробував послати симпоту, але 

заплутався в стіні лікарні, то Марія нетерпляче 
попросила: — Давай спробую я! 

Вона справлялася з симпотою трохи вправніше, 
ніж Богдан, але знайти Нестора в семиповерховій 
будівлі лікарні не так просто, як би хотілося Марії. Вона 
облазила всі палати, починаючи знизу, але його ніде не 
було. «Що ж таке, куди він дівся?» — бідкалася Марія та 
випадково забрела в підвал. 
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І там побачила Нестора! 
Він стояв і плакав коло стола, на якому лежало 

жіноче тіло. Вона доторкнулася до Нестора і дізналася, 
що це його мати. «Ми не встигли!» — бідкалась Марія та 
стусонула Богдана: «Зроби що-небудь!» 

Зроби що-небудь? Що можна зробити з мертвим 
тілом? Оживити? Можливо це вміють прибульці, хоча 
Богдан в цьому сумнівався. Коли поранило Трутте, 
Жюте застебнув дімензіальну сіточку, щоб зберегти її 
тіло від тління, а лікував справжній лікар – Тарас. Коли 
Богдан став глюдожером, то зрозумів, що душа людини 
не належить їй і після смерті повертається до Творця. 
Душа матері Нестора покинула тіло, яке можна 
зберегти, але що це йому дасть. 

— Я буду матір’ю Нестору, — приголомшила 
Марія. 

— Ти хочеш отримати тіло матері? — спитав 
Богдан, хоч душа Марії була перед ним нарозхрист. 

— Я хочу бути матір’ю Нестору, — повторила 
Марія, — він мені сподобався і я буду не гірше рідної 
матері піклуватися про нього. 

— Напевне це останнє, що я можу тобі дати, — 
сказав Богдан та одягнув дімензіальну сіточку на душу 
Марії. Він майже фізично відчув, як вона обгорнула його 
з усіх сторін та промовила прямо в голову: — Я тебе 
кохаю так, як ніколи нікого не кохала. Правду сказати, до 
того, як я побувала в твоїй душі, я навіть не знала, що 
таке сильне відчуття може бути. 

— У тебе дімензіальна сіточка і ти будеш жити 
вічно, — сказав Богдан, а Марія відповіла: — Ні, без 
тебе я не хочу жити вічно, тільки підніму Нестора, то 
віддам йому сіточку, а сама полину до тебе. 

— Ми всі поєднаємося в Творці, — відповів 
Богдан, а Марія зупинила його уявною рукою та 
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попрохала: — Дочекайся мене, щоб ми побули трохи 
разом, а вже тоді, коли мусимо повернутися до Творця, 
то зробимо це рука об руку. 

Вона останній раз охопила його, а тоді 
придержуючись симпоти, посланої Богданом, 
занурилася в тіло матері Нестора.  

І відчула, як її охопив смертельний холод. 
Богдан не знав, що відбувалося далі, бо завмер 

коло входу, неначе пам’ятник, то деякі пацієнти та 
відвідувачі лікарні сприймали його, як скульптуру 
якогось художника-авангардиста. Вже настав вечір, коли 
з’явився щасливий Нестор та став розказувати, як на 
його очах ожила його мама. 

— Як звуть твою маму? — спитав Богдан. 
— Марія, — відповів Нестор, опустив голову та 

сказав: — Дякую тобі! 
— За що? — здивувався Богдан. 
— За те, що ти вилікував мою маму, — відповів 

Нестор. 
— Я не… — почав Богдан, але Нестор його 

зупинив: — Мені мама сама сказала. 
— То добре, — сказав Богдан та спитав: — То ти 

залишаєшся тут? 
— Так, — сказав Нестор та спитав: — Ти вже 

йдеш? 
— Йду, — сказав Богдан та побачив, як потемніло 

обличчя Нестора. 
— Не йди! — попросив він, а Богдан подумав: «А 

що я маю тут робити! Заважати чужому щастю?» — тому 
твердо сказав: — Так! Треба йти! Мене чекають! 

Нестор вхопився за одну лапу та обняв її, а потім 
відвернувся, та пішов у лікарню. «Плаче», — з гіркотою 
подумав Богдан, бо ті сльози аж запекли в душі. Він не 
пам’ятав, як вибрався з Лугані та блукав цілу ніч по 
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полям та дорогам, поки ледь живий не дійшов до 
розташування свого батальйону. Богдан ледве тягнув 
свої щупальця, неначе разом з дімензіальною сіточкою 
втратив всі сили та потяг до життя. Вовк, побачивши 
його в такому стані, стурбовано спитав:  

— Ти якийсь дохлий! Ти, що, загубив свою 
дімензіальну сіточку? 

— Віддав Марії, — відповів Богдан, звалився з ніг 
та через кілька хвилин помер. 

— Відьма, таки, доконала! — сказав Вовк та 
заплакав. 

*** 

На другий день після смерті глюдожера Богдана, 
коло скинутого пам’ятника Ворошилову на коні, 
навпроти міської адміністрації Лугані, стояв Зелененько 
та Трампс, які, після мітингу перемоги над московітами, 
чекали, коли подадуть машини. Зелененько, як загнана 
коняка, дрімав стоячи та бачив сон: 

«... вони, разом з Андрієм Воданом та Іваном 
Баканюком, ховаються за кущами коло адміністрації. По 
площі перед адміністрацією Лугані снують зомбі, 
вирячивши очі та протягуючи вперед долоні, наче сліпі, 
та щось шукають. Чується далекий гомін:  

— Зе…зе…зе…зе…зе…зе… 
Іван Баканюк повернувся до Зелененько та каже: 
— Кажуть, що вже три десятки зе…зе…зе…зе.. 
— Ти що, заразився? — з острахом питає 

Зелененько, на що Баканюк відповів: … зе-зе-зе-зелених 
депутатів з’їли… 

— Бе…бе…бе…бе…бе…, — почав Водан і 
президент вирячився на нього: — Ти теж? 

— То я від страху, — ікнувши, пояснив Водан та 
закінчив: — Бе-бе-брешуть, бо нікого вони не їдять! 
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— Якщо так далі буде продовжуватися, то я точно 
перейду до по…по…по…по…по… — почав Баканюк та з 
розпачем подивився на Зелененько, але той не 
зрозумів, що він хоче сказати. 

— Перейду до По-по-порощенка! — видавив з 
себе Баканюк, а Водан махнув руками, наче крилами, та 
почав: — А я до ко…ко…ко…ко…ко… 

— Курка чи курча табака? — не зрозумів 
Зелененько. 

— Яка курка! — образився Водан та пояснив: — Я 
перейду до Ко-ко-коломойченка. 

— Та ти від нього ніколи й не відходив, — хмикнув 
Зелененько та побачив, що їх, мабуть, знайшли, бо в 
напрямку кущів повзуть зомбі. Вони не стали чекати й 
чкурнули від здурілого електорату, аж захекались, а 
Зелененько махнув рукою та сказав: — 
По…по…по…по… 

— І ти йдеш до По-по-по-рощенка? — спитав 
Баканюк, на що Зелененько відповів: — Та ні! По-пора 
зав’язувати з цією по-політикою, бо точно з’їдять. 

Він відчув, як хтось його тягне за рукав та злякано 
закричав, бо думав, що це зомбі та від страху відкрив 
очі».  

Його, за рукав, смикав якийсь нахабний прохач. 
— Поздоровляю з Перемогою! — сказав прохач та 

подав конверт президенту зі своєю скаргою, а той 
спросоння не зрозумів, що він хоче. Коли заглянув у 
конверт, то трошки ожив та поклав конверт до кишені. 

— Бандерівці з’їли у мене 100 свиней та 20 корів, 
— пояснив прохач, а Зелененько спитав: — Свідки є? 

З юрби, штовхаючись, вийшли чотири мордаті 
дятли, які зухвало дивилися на Зелененько, начебто він 
їм щось винен. Зелененько взяв блокнота, якого подала 
Юля Мендельсон, що дрімала за ним, мало не падаючи 
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на президента. Зелененько витягнув ручку та написав: 
«Відшкодувати збиток від бандерівського насильства 
коштом держави», — після чого поставив підпис та 
сказав прохачу:  

— Держава вам відшкодує. 
— Що це він тобі дав у конверті – взятку? — 

зацікавлено спитав Трампс, переймаючи досвід. 
— Як так можна! — обурився Зелененько та 

витягнув з конверта вітальну листівку. Він віддав її 
Трампсу, а товстий конверт знову сховав в кишені. 

— А навіщо ти ховаєш конверт? — підозріло 
спитав Трампс. 

— У мене багато друзів, то я збираю конверти, 
щоб писати їм листи, — пояснив Зелененько, а Трампс 
подивився на листівку на якій було намальована 
московітська зірка та написано «День побєди!». 

— Тебе поздоровляють з чужим святом? — 
спитав Трампс, а Зелененько відповів: — Вони довго 
були під окупацією, то у них інших листівок нема. 

Трампс віддав листівку та нахилився до 
Зелененько:— Я чув, що ви продаєте землю, то я теж 
хотів би купити собі земельки десь під Уманню, — 
нагадав він. 

— В Умані не можна, бо там у селах всю землю 
скупили українці з Ізраїлю, — пояснив Зелененько. 

— Тоді в Вінницькій області, — сказав Трампс. 
— У Вінниці все викуплене українським 

шоколадним патріотом, — пояснив Зелененько. 
— А в Черкаській області? — спитав Трампс. 
— В Черкасах все викуплене українським курячим 

патріотом, — пояснив Зелененько та додав: — Ти забув, 
що іноземці у нас не можуть купляти землю. Тільки 
українці. 
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— То може я теж стану українцем? — спитав 
Трампс. 

— Я про це подбав, — сказав Зелененько, — ось 
тобі паспорт громадянина України. 

Трампс взяв паспорт, а потім поліз до кишені та 
витягнув ще один. 

— Я теж подбав про тебе, — сказав Трампс, 
жонглюючи паспортами, — то ти вже громадянин США. 

Зелененько взяв свого паспорта, відкрив та 
побачив фото Трампса. «Щось старий вже зовсім з 
глузду з’їхав, бо свій паспорт дав», — подумав 
Зелененько, збираючись якось тактично повернути 
документ. 

— На фото в паспорті я якийсь замірок, — 
невдоволено сказав Трампс, розглядаючи паспорт. 

— Ти держиш мій паспорт, а мені дав свого, — 
нагадав Зелененько, віддаючи український паспорт 
Трампса, та додав: — Тепер ти, як українець, маєш 
право купити 15 процентів землі в будь-якій області. 

— А ти можеш стати президентом США, — 
широко посміхнувся Трампс, глузуючи з Зелененько, 
який подумав: «Смійся, смійся, менше ніж через чотири 
роки я буду президентом США!» 

*** 

Раптовий біль, який охопив серце, так само 
швидко зник, але голова запаморочилася і Богдан 
відчув, як кудись відлітає. Цей політ не мав якоїсь 
локації чи прив'язки до місця, а був схильний до емоцій, 
які барвистим калейдоскопом випадали з усіх сторін. Він 
знову відчув у своїй душі Марію, яка несподівано стала 
не спогадом, уявою, а реальним персонажем душі 
Богдана. Знову з’явився глюдожер, який теж потребував 
емоцій та мав грати якусь роль у цій фантасмагорії 
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відчуттів. Картинки уявних вчинків перетворилися в 
стрічку, а стрічка в яскраве стерео кіно. 

Раптово відкрилося віко під чиєюсь рукою і хтось 
сказав: — Не реагує! — а потім Богдан зрозумів, що його 
підіймають та перекладають на щось тверде й він 
відчував кожну нерівність поверхні по який його кудись 
покотили. Потім знову переклали на щось м’яке. 

— Відьма, таки, доконала! — він почув слова 
Вовка, які пролунали десь близько, але не в тому 
приміщенні, де лежав Богдан. Раптом несамовитий удар 
зігнув Богдана і він відчув кожен м’яз у своєму 
людському тілі. Біль в м’язах стала затихати, 
змінюючись темрявою, а тоді знову Богдан отримав 
електричний удар, який несамовито затряс тіло. Разом з 
відчуттям болю в м’язах, по жилах потекла тепла кров. 
Відразу знову з’явилася ейфорія, а картинки самі по собі 
побігли яскравим феєричним життям.  

— Пульс є!, — сказав хтось з ангелів у білому, які 
кудись відлетіли та покинули його. А до обличчя 
наблизився рогатий Ібліс і Богдан відчув його 
смердючий, смертельний подих. Йому вдалося втекти і 
його понесли безтурботні хвилі безмежного моря 
спокою, в якому закінчився час та настала вічність. Ця 
вічність тривала так довго, що пам’ять стерла останні 
спогади і його душа стала безликою одиницею 
безсмертя.  

Раптом Богдан почув чийсь далекий голос, який 
чомусь сполошив його спокій, а хвилі безмежного моря 
раптово стривожились, як коні, що відчули небезпеку. 
Той голос здався знайомий Богдану і він напружив мізки, 
щоб згадати, та пам’ять відмовилась слугувати. 
«Богданику-Богданочку, я буду за тебе молитися …»— 
почув він та згадав, хто це каже, бо так називала його, 
сміючись, тільки одна людина в житті – Марія! 
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Він кинувся у ту сторону, бо здалося йому, що 
Марію треба рятувати, а хвилі відразу перетворилися в 
хащі, крізь які довелось пробиратися, роздираючи душу. 
«Я іду!» — прокричав Богдан, але не чув свого голосу, а 
голос Марії перетворився в маленьку зірочку, яка 
миготіла в такт словам та манила Богдана до себе.  

— Діво Марія! Дай йому сили найти шлях до 
світла, — казала Марія від чого та зірка ставала все 
ближче та ближче, а голос Марії голосніший та 
виразніший, поки зірка не перетворилася в яскраве 
світло, яке охопило Богдана з усіх сторін. 

— Богданчику, любий, я тут! 
*** 

Те, що Хасан покинув квартиру на 
Золотоворітській 15, ніяк не зв’язано з запопадливістю 
його нового характеру, бо у квартирі гостей, як бджіл у 
вулику, то з простої чемності треба відмовитись від 
гостинності господарів квартири та знайти якесь місце 
деінде. Справа була в дещо іншому, бо з Хасаном щось 
трапилось після того, як їх покинув Туманний Кіт. 

До нього повернулася його душа. 
Відразу виникла суперечка, бо одна душа уже 

була в тілі Хасана і мала себе за господаря, який, 
завдяки своїй впертості та розуму, зумів опанувати уже 
мертве тіло та довів його до ладу. Другу душу він 
вважав нечемною нахабою, яка, тільки-но потрапила в 
тіло, так відразу захотіла керувати кінцівками. Чи зробив 
це кіт навмисне чи випадково, то невідомо, але в тілі 
Хасана з’явилося наївне Добро і хитре Зло. Можливо, 
що кіт перевіряв чергову жертву на цю ефемерну 
властивість людської душі. 
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— Ти навіщо вкрав моє тіло? — спитав нахаба 
Другий Хасан, на що Перший Хасан відповів: — Я тут 
був завжди! 

— Чого ж я тебе не бачив? — підозріло спитав 
Другий Хасан, роздумуючи над тим, як йому вигнати 
Першого Хасана. 

— Нікуди ти мене не виженеш, бо я дома і це моє 
тіло, а ти приблуда, — відказав Перший. 

— Ти читаєш мої думки? — спитав Другий на що 
Перший відповів: — Тут всі думки мої, тому я їх читаю. 

Другий Хасан відчув, що не може читати думки 
Першого і це його дещо засмутило. Першого ж 
засмутило те, що він дізнався про минуле Другого, яке, 
на думку Першого, було гидким, бо Другий все минуле 
життя був вбивцею. 

Першого хвилювало те, чому з’явився Другий, без 
якого було так добре та затишно поряд з друзями: 
любою Маріко та добрим Тарасом, а ще з цікавими 
прибульцями: Жюте та Трутте, які багато розказували 
про свою планету Аре, та дивні звичаї жителів 
мурдеонів. До всього цього у Першого з’явився ще один 
друг: Ворон, якого він кожний день годував, бо Жюте, за 
любощами з Трутте, забував свого птаха. 

«Не інакше як це зв’язано з Туманним Котом!» — 
подумав Перший, бо наслухався розповідей Тараса та 
Маріко, які прощали коту капості, які він робив від 
нудьги. А ще Першого хвилювали наміри Другого, бо 
його бажання зробити свій Всесвіт, для цього укравши 
щось в цьому Всесвіті, зовсім не сподобались Першому. 
«То ж недарма кіт забрав з тіла Хасана душу, а я 
відродився сам і став окремою душею!» — думав 
Перший та зрозумів, що йому треба назватися інакше, 
чим Хасан. 
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— Я буду Миколою! — голосно сказав Перший, а 
якийсь дідок, що відпочивав на лавочці в саду Термена, 
глянув на нього та сказав: — Та хоч Хомою! 

«А, що, гарне ім’я, буду Хомою!» — подумав 
Перший, а Другий дорвався до рота та сказав:  

— Микола ібн Алі аль-Каїн – щось не дуже 
звучить! 

«А Хома ібн Алі аль-Авель звучить, як мелодія!» 
— подумав Перший, бо присвоїв собі нове ім’я та 
прізвище, взяте із Біблії, яку він перечитав геть до 
останнього листочка, тому вирішив, що це добре. Дідок, 
слухаючи Хасана, подумав, що той п’яний чи обкурений, 
тож трохи відсунувся, а потім взяв свого ціпка та 
подався до Золотих Воріт. 

— Так от, слухай, Микола… — почав Хасан, але 
Перший його обірвав і сказав: — Я не Микола, а Хома! 

— Послухай, Хома, — якось швидко згодився 
Хасан та попросив: — Я хотів би зустрітися з одним 
своїм товаришем. Ти не міг би мені допомогти? 

— Де знаходиться твій товариш? — спитав Хома 
ібн Алі аль-Авель, все ще смакуючи своє нове ім’я. 

— В Москві, — відповів Хасан, терпляче чекаючи 
відповіді Хоми. 

— Добре, з'їздимо в Москву, — сказав Хома та 
додав: — Тим більше, що я там ніколи не був. 

Він піднявся та пішов в сторону оперного театру, а 
Хасан спитав: — То куди ти йдеш? 

— На вокзал, купити квитка та їхати поїздом, — 
відповів Хома. 

— У тебе є дімензіальна сіточка з якою ти можеш 
літати, як птах, — сказав Хасан і попросив: — Давай я 
полечу, а ти поки відпочинь! 
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Хома зовсім не хотів віддавати тіло в руки Хасана, 
тому запропонував: — Ні! Можеш мене вчити, але не 
більше. 

— Добре, — підозріло швидко погодився Хасан. 
Вони злетіли за оперним театром поряд з 

пам’ятником композитору Миколі Лисенко і майже 
відразу мало не гепнулись на гранітний постамент, але 
Хома зумів вивернути і вони знову злетіли. Через кілька 
кілометрів у напрямку до Москви, коли вони вже 
залишили позаду Оболонь і підлітали до Вишгорода, 
Хасан, хоч і не мав тіла, але так упрів, що сказав Хомі:  

— З тебе літун, як з корови! Роби, що хочеш, а я 
пішов у п’ятку – там безпечніше. 

Він дійсно, забрався у п’ятку, та заснув, а Хома до 
самої Москви вчився літати. Коли вже до неї підлітали, 
Хома розбудив Хасана, який виліз зі свого сховища та 
спитав: — Де ми? 

— Підлітаємо до Москви, — відповів Хома, а 
Хасан сказав: — Бери вправо, летимо в Коломенське. 

*** 

Те, що мати так швидко одужала, здивувало не 
тільки лікаря, але й Нестора, хоча він напевне знав, що 
маму вилікував отой іншопланетний страшний звір, але 
не думав, що вже на другий день вона збереться 
додому. Лікар називав маму дурепою, і Нестор дав би 
йому по пиці за образу матері, аби не те, що й хірург 
таки витягнув з мами всі осколки від міни. Хоча після 
цього вона померла та її відвезли в морг, а, все ж таки, 
хірург намагався врятувати маму, а зараз залишає її в 
лікарні з добрих намірів, бо не вірить в чудо та те, що 
мертва може одужати на другий день. Їй не давали одяг, 
але коли вона сказала, що все одно піде хоч в 
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спідньому, то лікар дав їй якийсь папірець, де вона 
написала, що відмовляється від подальшого лікування. 

Коли вони добралися до своєї хати на вулиці 
Кам’яній 15, то мати посиділа в залі п’ять хвилин, а потім 
сказала: — Ми повинні його знайти! 

— Кого? — не зрозумів Нестор. 
— Богдана, Столярчука, — сказала мати, а 

Нестору здалась підозрілою однаковість імен глюдожера 
Богдана то якогось там Богдана Столярчука. Він з 
радістю відвідав би глюдожера Богдана, який врятував 
його матір, але для чого шукати того Столярчука. 

— Навіщо нам отой Богдан Столярчук? — спитав 
Нестор, підозрюючи, що для матері лежання в морзі не 
пройшло безслідно. 

— Бо я його давно знаю, — сказала мати і якось 
жалісно подивилася на Нестора, то він запідозрив, що 
має до цього якийсь стосунок. 

— Ти хочеш сказати, що він – мій батько? — 
здогадався Нестор, але мати хутко заперечила: — Ні! 

Рідного батька засипало в шахті, коли Нестору 
було півтора року, то він його не пам’ятав, а мати 
ростила сина сама, хоча їй довелося тяжко працювати. 
Були у неї спроби знову вийти заміж, які швидко 
закінчувалися, бо вона вибирала чоловіка по тому, як 
вони відносилися до Нестора. 

— Як ти хочеш його шукати? — спитав Нестор, 
надіючись, що мама таки оговтається та прийде до 
тями, але вона досить розсудливо сказала: — Знайду 
Вовка та дізнаюся, в яку лікарню він відвіз Богдана. 

— Звідки ти знаєш Вовка? — спитав Нестор, бо не 
розказував матері про друга Богдана. 

— Я тобі пояснила, що давно знаю Богдана та все 
про його життя, — сказала мама, а Нестор відчував, що 
мама, після поранення, стала трохи дивною, бо нічого 
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не пам’ятає зі свого минулого життя, а про життя якогось 
Богдана знає все.  

— Ну, що ж, тоді поїхали, — сказав Нестор, та 
пішов до гаража, де стояв «ГАЗ 31029» куплений ще 
батьком вісімнадцять років тому. Добре, що було дві 
каністри бензину, то Нестор заправив автомобіль та 
виїхав з гаража. Мати вже чекала, відкривши ворота, то 
сіла в автомобіль, а Нестор з Кам’яної повернув на 
Айдарівську, колишню Артема, потім на Сьому лінію, а 
тоді вже виїхав на вулицю Ігоря Момота, яка отримала 
свою назву відразу, по прибуттю президента Зелененько 
в Лугань. Далі пішла вулиця Лутугінська, по якій швидко 
покинули місто. Військові автомобілі, як і раніше, 
переважали в не дуже жвавому потоці машин, бо мирне 
населення чекало, що буде далі, хоч і раділи, що війна 
вже закінчилася.  

Дуже швидко доїхали до Новофедорівки, біля якої 
у дзоті глюдожер Богдан залоскотав Нестора, але, як 
з’ясувалося у місцевих жителів, «бандерівці» вже пішли 
далі, до Теплого. Довелося їхати туди, щоб наздогнати 
айдарівців. З окружної вони звернули на вулицю Проїзну 
та поїхали до центру міста. Айдарівців знайшли коло 
Свято-Володимирської церкви з дахом отруйного 
синього кольору та мідними куполами.  

— Мені треба Вовка та глюдожера Богдана, — 
сказав Нестор, коли його зупинили перед церквою. 

— Вовк спить! Нащо він тобі? — спитав вартовий, 
не досить радо зустрічаючи цивільного, а Нестор думав, 
що ж йому сказати. 

— Скажи, що приїхала дружина Богдана, — 
сказала мати, а вартовий та Нестор отетеріли та не 
знали, що сказати. Якщо Нестор ще міг якось пояснити 
слова матері її довгим перебуванням у морзі, то 
вартовий не уявляв сім’ї жінки та глюдожера, до того ж 
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цей звір-прибулець уже сконав на руках Вовка, а щоб 
його поховати в ямі, довелося підірвати пів кіло 
динаміту. 

— Я зараз, — пообіцяв вартовий та побіг у церкву, 
де спали айдарівці після походу. Піп, який зустрівся у 
дверях, так глянув на вартового, наче хотів спалити його 
пекельним вогнем, та мовчав, бо ці «бандерівці» не 
подивляться на його сан, а натовчуть пику та ще й на 
людях. Через якусь хвилину вийшов заспаний Вовк, 
який, побачивши Нестора, спохмурнів, але підійшов та 
спитав: — Що тобі треба? 

— А де глюдожер Богдан? — почав Нестор, а 
Вовк відвернувся та коротко кинув: — Помер … 

Звістка про смерть глюдожера вразила Нестора і 
з його очей мимоволі бризнули сльози. Вовк тільки 
глянув на нього, то відразу обійняв, а Нестор, як 
маленький, мочив його плече. Їхню скорботу перервала 
мати Нестора, яка спитала у Вовка: 

— В яку лікарню ти відвіз Богдана? 
Вовк здивовано подивився на Марію, а потім 

спитав: — Хто ви така?  
— Я Марія, дружина Богдана, — сказала Марія, а 

Нестор шепнув на вухо Вовка: — Мама трохи хвора. 
Вовк зрозумів Нестора, але відповів: 
— Я відвіз Богдана в Дніпровський обласний 

госпіталь. 
 — Поїхали! — сказала Марія і Нестор пішов до 

автомобіля. Марія глянула на Вовка та сказала:  
— Спасибі за все, що ти зробив для Богдана, — а 

потім обняла його та шепнула на вухо: — Я Відьма! 
Вона сіла в автомобіль і Нестор розвернувся коло 

церкви та помахав Вовку рукою, а той стояв та не міг 
втопати: чи то почулися слова Марії чи то справді була 
Відьма.  
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Нестор вибрав саму коротку дорогу, петляючи по 
селах, які через кожний десяток кілометрів з’являлися 
на чотирьохсот кілометровому шляху, читаючи знайомі 
назви та ті, які ще не знав. Шлях зеленою лінією 
звивався на екрані навігатора, попереджаючи про 
повороти та показуючи, де вони їдуть. Промайнуло 
Глибоке, Першозванівка, П’ятигорівка, Верхня Горіхівка, 
Петро-Миколаївка, Новофедорівка, Волнухине, 
Лутугине. Потім довго їхали до Маломиколаївки, далі 
Іванівка, Хрустальний, Сніжне, Чистякове, ще далі 
Шахтарськ, Сердите, Зугрес, Харцизьк, Макіївка, а потім 
по об’їзній дорозі навколо Донецька. 

Далі була Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, 
Курахівка, Гірник, Цукурине, Селидове, Новопавлівка, 
Покровськ, Андронівка, мимо Слов’янки, Миколаївки, 
Дмитрівки, мимо Олефірівки, Богуслава, Павлограда, 
Меліоративного. Потім міст через річку Самару, а далі 
вже Підгірне та Дніпро. 

В Дніпро приїхали вже вночі. Центральний міст 
двома рядами вогнів торував дорогу на західний берег 
Дніпра, а там уже по проспекту добралися до лікарні. До 
ранку ніхто не хотів з ними балакати, то Нестор 
забрався на задні сидіння та заснув, а Марія сиділа 
попереду, бо не могла спала: думками була поряд з 
Богданом. Найтяжче чекати зранку, бо сонце вже 
встало, а місто ще спить, не те, що село, бо там вже 
давно пораються біля худоби. Довелося чекати до 
дев’ятої ранку, а тоді вже шукати свого пораненого. 
Нестор запізно згадав, що не спитав у Вовка прізвище 
Богдана, то можливо, що це якийсь другий Богдан, а не 
Столярчук, про якого каже мати. Все ж таки, шукали 
Богдана Столярчука і Нестор оббігав усі відділення, поки 
зовсім випадково знайшов його в реанімації.  

Черговий лікар, який вийшов до них, спитав:  
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— Хто ви йому? 
— Дружина, — відповіла мати, а Нестор не став 

сперечатися та мовчав. Лікар провів їх до палати, де на 
ліжку лежав чоловік, окутаний трубочками та проводами, 
а на тумбочці блимав звивистою лінією на екрані якийсь 
комп’ютер та працював апарат штучного дихання. У 
чоловіка була сива голова, з красивим і мужнім 
обличчям, міцне тілом з розвиненими руками та тонкими 
пальцями, які видавали в ньому людину, не зайняту 
фізичною працею. 

— Це він, — сказала Марія, хоч Нестор ще й досі 
сумнівався в їх знайомстві.  

— У нього тяжке поранення і декілька днів назад 
ми мало його не втратили, але з коми вивести не 
вдалося, — сказав лікар, та додав: — Ще є час, то ви 
можете з ним побалакати, кажуть, що це, іноді, 
допомагає, але я, як лікар, попереджаю, що він з коми 
може не вийти, то вам прийдеться прийняти якесь 
рішення. 

Він залишив їх з Богданом, а Нестор розумів, що 
це «рішення» не що інше, як вибір між відключенням 
апарату штучного дихання або оплатою цієї процедури 
на невідомий час. Вони сиділи, та дивилися, як Богдан 
дихає, та щось попискував комп’ютер, відлічуючи 
секунди та спалахи на екрані світлої лінії з купою цифр. 

— Йди, погуляй, а я тут посиджу, — сказала мати 
й Нестор вийшов в коридор, а тоді пішов глянути на 
машину.  

— Богданику-Богданочку, я буду за тебе 
молитися, — сказала Марія і вперше в житті стала 
читати молитву, яку пам’ятала ще з дитячого будинку, 
бо вчителька української мови, Галина Петрівна, 
тихенько читала їм Біблію та вчила:  
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— Коли стане гірко на душі, помоліться Богу, то 
він подарує вам радість. 

Її по часі вигнали з дитбудинку, бо хтось доніс про 
її «божі» уроки, але «Отче наш» діти запам’ятали навіки. 
Марія шепотіла молитву та надіялась, що та любов, яку 
вона проґавила в житті, повернеться знов, коли Богдан 
одужає. Слова молитви лилися, як струмок, а вона 
повторювала її знову та знову, щоб той струмок 
перетворився в бодай річечку та приніс до Бога її 
прохання. Потім, коли молитва, повторена сотню раз, 
уже не мала тої життєдайної сили, як спочатку, Марія 
почала розказувати про своє життя в усіх деталях, 
згадуючи сама те, що колись робила. Вона не оцінювала 
своїх вчинків, бо то марна справа, картати себе за 
минуле, а шукала те, що допоможе їй у майбутньому 
житті.  

Тим часом Нестор повернувся та приніс матері 
гарячих пиріжків. Марія не хотіла їсти та тільки під 
тиском сина погодилась з’їсти один пиріжок. Нестор 
просив матір трохи пройтися, бо цей Богдан нікуди не 
дінеться, але Марія так на нього глянула, що син 
зрозумів – мати залишиться тут до тих пір, поки Богдан 
не одужає або вмре. Тому тільки сказав Марії: 

— Я знайду роботу та найму квартиру. 
З роботою він впорався досить швидко, бо в 

Дніпрі для програміста море роботи, а з квартирою 
довелося побігати цілий день, поки знайшов велику та 
затишну однокімнатну квартиру. З цією радісною 
звісткою Нестор приїхав до матері та побачив, що вона, 
разом з медсестрою, робить масаж Богдану, щоб не 
було пролежнів. Він діждався кінця цієї операції та 
повідомив Марії: — Мамо, у мене є робота і я найняв 
квартиру. Пішли додому та ти трохи поспиш. 
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— Я залишуся з Богданом, — сказала мати й 
Нестор зрозумів, що витягти її звідси до якоїсь розв’язки, 
як казав лікар, не вдасться. Тож поїхав додому та 
приготував з вечора гуляш, який зібрався зранку завезти 
матері, а вже тоді їхати на роботу. В цей час Марія 
сиділа коло ліжка Богдана та розмовляла з ним, як 
живим, коли це сестра принесла миску каші на вечерю. 
На її «я не хочу» медсестра суворо сказала:  

— Якщо не з’їси – підеш звідси, — то Марія хутко 
проковтнула кашу та помила миску, а вже тоді знову сіла 
до Богдана, та стала гладити його руку. Вона хотіла, 
щоб тепло її рук зігріло не тільки його руку, а дісталося 
до душі, щоб він відчув, що його хтось чекає. 

— Діво Марія! Дай йому сили найти шлях до 
світла, бо ти знаєш як це, дивитися на муки невинного, 
— шепотіла Марія, гарячково цілуючи руку Богдана, таку 
холодну, наче він уже вмер.  

Сестра, яка спинилася коло дверей, слухала 
голосний шепіт Марії та плакала, бо не могла отак 
говорити зі своїм сином, хоч би той був в комі, бо син 
загинув, розстріляний в Іловайському котлі, то вона 
навіть не знає, де його могилка.  

«Поїду і знайду!» — вирішила вона, витираючи 
вмить висохлі сльози та пішла писати заяву про 
звільнення. 

А Марія шептала про щось своє, потаємне про 
їхнє життя, в якому на пам’ять приходили якісь душевні 
хвилини та цілувала руки Богдану. Їй, навіть, здалося, 
що рука стала тепліша, а палець руки подав якийсь знак 
то вона хутко глянула на обличчя Богдана. Тамуючи 
серце, яке було здатне вискочити з грудей, вона 
побачила, що Богдан відкрив очі та розглядає світильник 
на стелі. 
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— Богданчику, любий, я тут! — сказала Марія, 
заливаючись сльозами. 
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Реплікація дванадцята. Іджі 

Плутін таки дав дуба! 
Тільки не в тому трагічному для людей випадку, 

коли помер та тебе закопають в могилу під сльози 
близьких чи спалять, витираючи хустинкою скупу сльозу, 
чи замурують тебе у кремлівській стіні, де таких, як ти, 
душогубів, ціла зграя, а може покладуть в Мавзолей на 
червоній від пролитої крові площі, викинувши звідти 
протухлий труп попереднього вбивці. 

Плутіна чекав зовсім інший сценарій смерті, бо він 
таки буквально дав дуба та потрапив в один з дубів в 
Коломенському, літній резиденції царів Московії. 

Те, що він потрапив у царське середовище, не 
було йому нагородою за довге служіння Антихристу, 
якщо цей житель Пекла мав якусь владу на Землі. Як 
завжди, в людське життя втрутилась випадковість, бо 
Туманний Кіт упав та настромив свою лапу на 
коштовність в квартирі Тараса, від чого капля крові кота 
упала на Знак Ібліса, який опинився на долівці, а кіт ще 
й вилаявся: «А щоб ти дав дуба!» Шайтан лизнув 
котячої крові та почув його слова, тому здійснив прохане 
– відправив душу Плутіна, яка залишилася в Знаку 
Ібліса, у перший-ліпший московський дуб, бо його тіло 
вже давно засмерділося.  

Цей товстий шістсот літній дуб багато бачив у 
своєму житті, бо попід ним ходили всі царські особи 
Московії, починаючи з Василя III, батька Івана Грозного, 
та закінчуючи останнім царем, якого вбили десь під 
Свердловськом, а потомки його вбивць ще й досі сидять 
у Кремлі. Під кронами цього дуба марив військовими 
«побєдами» ще сопливий Петро Перший, а в нинішній 
час цей дуб слугував туалетом для нових «побєдітєлєй» 
в тільняшках, після доброго «возліянія» за 
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«московітський мір». Мало того, ці нові «побєдітєлі» 
показували Плутіну середнього пальця, піддавшись 
пропаганді умовного противника та навчившись цього з 
американських фільмів. То для Плутіна було 
випробуванням недоброю славою, бо недарма Біблія 
каже, що кожний отримає по своїх справах. 

 
Тож, коли одного ранку Плутін побачив, що якийсь 

добродій з чималою сумкою чимчикує у напрямі дуба, то 
повернув свою душу сракою до цього пана, щоб не 
бачити, як цей волоцюга, нікчема та нездара буде 
дзюрити на нього. Добродій виявився зовсім не 
сцикуном, а навіть чемною людиною, бо постукав 
пальцем по дубу та сказав:  

— Плутін, досить спати, до тебе гості! 
— Непроханий гість гірше татарина, — відказав 

Плутін, повертаючи свою душу до добродія. 
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— Пошкреби московіта — знайдеш татарина, — 
відказав добродій, в якому Плутін впізнав Хасана, який 
разом з ним випадково вислизнув зі Знака Ібліса, бо 
крові кота вистачило і на нього. Хасан потрапив не в 
дуба, бо його тіло було ще живим. Так я дружби між 
ними ніколи не було, а Плутін ще пам’ятав, як колись 
Хасан відрубав йому голову, то він по діловому спитав: 
— Чого ти хочеш, Хасан? 

— Мені здається, що тобі надоїло сидіти у цьому 
дубі, — сказав Хасан. 

— То ти хочеш дати мені своє тіло? — глузливо 
спитав Плутін, на що Хасан відповів: — Нам самим в 
цьому тілі тісно. 

— То ти там не один? — радісно засміявся Плутін, 
аж гілки пішли ходором. 

— Не один, — погодився Хасан. 
— А яка мені з цього користь? — спитав Плутін. 
— А така, що я не спиляю тебе при корені, — 

сказав Хасан, виймаючи з сумки пилку «Дружба». 
— Я не боюся смерті, — сказав Плутін. 
— Я відчував, що ти таке скажеш, тому пропоную 

взяти участь у добуванні дімензіальної сіточки, — сказав 
Хасан. 

— Я тобі не вірю, — сказав Плутін. 
— Запорукою буде Хома, — сказав Хасан. 
— Хто такий Хома? — спитав Плутін. 
— Мій двійник у цьому тілі, — сказав Хасан. 
— Я не буду допомагати вам у цій афері, — 

сказав Хома, а Плутін дивився на Хасана, як на 
божевільного. 

— Хома, ти гарант успіху в нашій справі, — сказав 
Хасан: — Я хочу тебе покинути, як і Плутін – дуба. 

— Я згоден! — раптово сказав Плутін. 
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— От і добре, — сказав Хасан, — а тепер 
поговоримо про те, що ми будемо робити. 

— Шкоди не буде ніякої? — спитав Хома. 
— Яка шкода від американської гірки? — спитав 

Хасан, розкриваючи Хомі спогади про цей атракціон і 
той сказав: — Ніякої. 

— Тож я й кажу, що ніякої, — сказав Хасан та 
додав: — Для них це буде пригода, яку вони самі хочуть. 
А плата за це – зовсім дрібниця, як для них. 

Вони пошепталися з Плутіним, який по тому 
сказав: — Тільки у мене прохання: якщо тобі дадуть, що 
ти просиш, то все одно відправ гостинця у Київ. 

— Це я тобі обіцяю, — сказав Хасан, але відразу 
втрутився Хома: — Ми так не домовлялися! 

— Добре! Добре! — погодився Хасан та сказав 
Плутіну: — Це я тобі не можу обіцяти, — а сам 
підморгнув дереву. Потім Хасан та наївний Хома 
полетіли десь на північ. 

*** 

Мати Даші, Фате, таки мала рацію, коли казала, 
що її дочка, опинившись на Землі, не дуже спішитиме 
додому. Це й не дивно, бо відкривати для себе Землю 
набагато цікавіше, ніж відновлювати свою планету не 
покладаючи рук. Те, що планета Земля послідовно 
крокує шляхом планети Аре, не дуже цікавило Дашу, бо 
цієї планети їй вистачить на все життя. 

Щоб відразу не летіти додому, Даша рішуче 
взялась за вкрадені в Москві скарби, та цікавилась, що 
можна зробити для України за ці гроші. Даші хотілося 
створити щось грандіозне, на яке можна дивитися, 
затамувавши подих, та захоплюватися, але бабуся 
Маргіна думала зовсім прозаїчно: 

— Відбудуємо всі домівки, що порушені війною. 
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Як тільки про це дізналися жителі Донбасу та 
Лугані, то дійшло до смішного: деякі «потерпілі» 
трощили свій старий дах та робили дірку в підлозі, куди 
закопували не розірваний снаряд, яких було повно в 
окрузі, надіючись на новий ремонт своєї старої домівки. 

Коло них став крутитися Андрій Водан, який 
пропонував свої послуги у реалізації вкраденого добра, 
то Маргіна, щоб не возитися, довірила йому робити ці 
темні справи, після яких він приходив з мішком грошей. 

Цьому дійству неймовірно зраділа Маріко, якій ці 
скарби, що валялися по всій залі, вже муляли очі, бо 
навіть сусіди питали: — Ви продаєте коштовності? — на 
що Маріко сердито і коротко відповідала: — Ні! 

Полетіли з грошима на Донбас. 
Збиралися закуповувати матеріали на місці, але 

виявилося, що місцеві бізнесмени пронюхали та 
заломили такі ціни, що дешевше будувати золоті хати, 
чим майструвати з цегли. То Маргіна поговорила з ними 
зовсім не по-людські після чого вони прийшли на другий 
день та стали торгуватися.  

— Замовлення отримає той, хто дасть нижчу ціну, 
— сказала Маргіна, то та торгівля перетворилася на 
бійку, бо билися з тими, хто скидав. 

— Той, хто скине ціну, отримає мій захист на себе 
і свою сім’ю, — сказала Маргіна та позаписувала всіх 
охочих, а потім побувала на підприємствах, де 
виготовляли цеглу та обрала якісне виробництво. Водан 
і тут пропонував свої послуги, але Маргіна його жорстоко 
зупинила, після чого він набундючився, як індик, та 
мовчав. Досить сказати, що разом з Маргіною літала 
Даша та Морті, яку не дарма боялися, бо хтось уже 
пустив чутку про її гостру косу. 
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А далі вони почали відбудовувати хати та великі 
будинки разом з добровольцями та охочими з місцевих 
жителів. 

— Нащо було їхати на Землю, щоб працювати, як 
на планеті Аре? — бідкалася Колє, латаючи черговий 
будинок. Маргіна бачила таку обструкцію відновленню 
Донбасу, то стала ліпити на рукава тапі жовто-блакитну 
стрічку за кожний відремонтований будинок і ця хитра 
витівка загасила на деякий час невдоволення, бо всі 
змагалися за ці шматочки стрічки. 

Одного разу вони ремонтували будинок, в якому 
ніхто не жив. Дізнавшись про це, Колє, як завжди, 
сказала: — Навіщо його ремонтувати коли ніхто не 
живе? 

— Краще не сперечайся, бо Маргіна відправить 
тебе додому, — сказала Даша, бо вони разом з Колє та 
Морті ремонтували цей будинок.  

— Я вільна казати все, що хочу, — сперечалася 
Колє та показала свої руки: — Подивись, що з моїми 
руками! Це якісь відморожені граблі в цементі! 

Даша сміялася, бо Колє, щоб не сперечатись, то 
не може. Вони й заночували в цьому будинку, для 
комфорту розпаливши грубу. Коли на ранок, Даша 
встала та вийшла на двір до туалету, то побачила на 
порозі якийсь конверт. Вона його відразу відкрила та 
прочитала: 

«Даша, від тебе залежить, впаде на Київ 
атомна бомба чи ні! Чекаю тебе одну в Каневі на 
Княжій горі. Надіюсь, що Київ переживе п’ятницю, 
13-те, тому поспіши!» 

З конверта випало фото, на якому Даша побачила 
якусь величезну машину з довгою товстою сигарою на 
борту. Шістнадцять величезних коліс величиною з 
людину підтримували цю величезну смертоносну сигару. 
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Даша не знала, як до цього ставитися, тому, забувши 
про туалет, повернулася до кімнати, де спала, та 
доторкнулася до Морті, яка, ще не протерши очі, 
потягнулася до коси. 

— Мотя, що це таке? 
Морті глянула на фотографію, на якій була 

зображена міжконтинентальна балістична ракета PC-24 
«Ярс», та сказала: — Це смерть! Де ти взяла це фото? 

Даша показала листа, який Морті швидко 
прочитала та сказала: — Ти туди не підеш. 

— Якщо я не піду, то загинуть люди, — відповіла 
Даша. 

— Треба порадитись з Маргіною, — сказала 
Морті, хоч як їй не хотілося це говорити. 

*** 

Богдан отямився і перша, кого він побачив, була 
Марія. Ця незнайома для нього жінка вразила його 
своєю турботою, тільки він не розумів, чим має 
завдячувати їй за таку наполегливість. Вона тряслася 
над Богданом, як якась курка над єдиним курчам. 
Спочатку він сприйняв її, як волонтерку, але її очі, які 
світилися, поглядаючи на Богдана, бентежили його 
своєю настирливістю. Потім він дізнався, що її звуть 
Марією і така ідентичність з іменем його першої дружини 
додала деякої двозначності у їх відношеннях. Якщо вже 
говорити правду, то Богдан не розумів, чого ця жінка 
називає себе його дружиною та поводиться, немовби 
так і є, та ще й кохає його.  

Він не пам’ятав, коли познайомився з цією жінкою, 
бо пам’ять стерла добрий шматок життя, той, що він 
провів на війні. Кажуть, що війна вже скінчилася, а 
Богдан зовсім її не пам’ятав. Особливо тривожили слова 
жінки, які вона з жаром шептала йому: 
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— Богданику-Богданочку, я твоя перша дружина, 
Марія, ти пам’ятаєш? 

Цього не могло бути, бо його першій дружині, 
якщо вона ще жива, має бути десь під шістдесят п’ять, а 
цій молодиці не більше, як п’ятдесят. Вона розказувала, 
як Богдан був якимось глюдожером і вони разом були в 
його душі, а потім Богдан переніс її душу у мертву жінку 
на ім’я Марія. Жінка була явно хвора, бо це видно було 
по її сину, довгов’язому парубку, який тривожно дивився 
на маму, коли вона щось подібне розказувала при 
ньому. Син працював десь програмістом, бо мав до 
цього хист, хоча не мав вищої освіти та й по роках був 
ще молодим – всього десь вісімнадцяти років.  

Добре, що Марія не завжди сиділа біля нього, бо 
виявилася екстрасенсом та ставила діагнози точніше 
нікуди, тому зранку ходила в обхід з головними лікарями 
та була в лікарні, як якесь медичне світило. Хоча її 
діагнози суперечили діагнозам лікарів, останні воліли це 
терпіти, бо вилікуваний хворий, то найкращий показник 
праці лікаря. Марія казала, що діагнози ставить з 
допомогою дімензіальної сіточки, то Богдану ставало 
навіть смішно, коли уявляв, як вона трясе над хворим 
авоську та розказує діагноз. 

Богдан ще не ходив, бо лікарі та Марія 
заборонили це, але почував себе добре і якби не провал 
в пам’яті, то вже був би щасливий. Він попросився до 
звичайної палати, до можна поговорити з сусідами, а 
більше послухати, але йому й це заборонили. Богдан 
догадувався, що на цьому настояла Марія, якій в 
загальній палаті буде важче висловлювати свою любов. 
Ця любов стала непроханим додатком до одужання 
Богдана, бо сестри, які навідувались до нього, завжди 
шептали, що з коми він вийшов завдяки Марії. «Я ж не 
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можу кохати її тільки з вдячності!?» — думав Богдан, бо 
з кожним днем все більше відчував себе в золотій клітці. 

Якось, одного дня, в його палату зайшов якийсь 
бородач в накинутому на армійську форму білому 
халаті.  

— «Гоголь»! Богдан! Не пізнаєш? — спитав 
бородач, присідаючи на край ліжка, та поклав на 
тумбочку великий пакет, мабуть, з фруктами. 

— Не пізнаю, — сказав Богдан, бо в пам’яті навіть 
не цвіркнуло.  

— Я Вовк, твій бойовий товариш, — нагадав 
бородач, але його ім’я чи позивний нічого не казали 
Богдану. 

— Я не пам’ятаю війну, — наче вибачаючись, 
сказав Богдан. 

— Мабуть, це зробила Відьма, коли залізла у 
твою душу, — впевнено розказував Вовк.  

— Розкажи мені все, що знаєш, бо я нічого не 
пам’ятаю, — попросив Богдан і Вовк став розказувати. 
Його розповідь була схожа на сон чи казку, бо такого не 
могло бути в житті. В довоєнному житті. Поки він 
розказував, в палату пару раз забігали медичні сестри, а 
потім у двері влетіла Марія. Вона зиркнула на Вовка та 
беззаперечно заявила: 

— Вовк, Богдана не потрібно хвилювати! 
— Залиш нас, Марія, — твердо сказав Богдан, і 

вона кинула ще один сердитий погляд на Вовка та 
вийшла з палати. 

— Бач яка, — сказав Вовк, — спочатку тебе 
вбила, потім залізла тобі в душу, а потім в тіло мертвої 
жінки та ще й поцупила в тебе дімензіальну сіточку. 

— Кравчучку? То нехай, — засміявся Богдан, а 
Вовк подивився на нього, як на дурника, та пояснив: 

— З цією «кравчучкою» вона буде жити вічно! 
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— То хай живе, — сказав Богдан, — вона цією 
авоською лікує людей. Розкажи мені ще щось, бо я тут, 
як у в’язниці. 

*** 

Полігон, розташований за 100 кілометрів від 
Плісецька, жив своїм буденним життям, яке не 
порушувалося високим командуванням, бо чергове 
випробування міжконтинентальна балістична ракета PC-
24 «Ярс» відкладалося на невизначений час. Спочатку 
завадила смерть Плутіна, а потім плутанина після 
приходу до влади тріумвірату: Патрушева, Бортнікова та 
Шойгу. Поки ці пани розбиралися у своїх амбіціях, екіпаж 
PC-24 та його супроводження, включаючи взвод 
охорони, по осені годував комарів з сусідніх боліт, а 
потім зовсім без захвату чекав справжньої зими. Літом, 
хоч і комарі, та можна збігати до Квандозера та 
скупатися, а зимою в тайзі хіба що балакати з 
ведмедями.  

Як звичайно, кожного ранку майор Абасов 
виводив бійців на шикування перед машиною, яка 
здатна закинути за дванадцять тисяч кілометрів більше 
тонни радіоактивної вибухівки та зробити мертвим будь-
яке величезне місто з округою в сто чи двісті кілометрів. 
Воїни не відчували цієї жахливої сили, бо коли б перед 
їх очима постали всі убиті, то вони б, мабуть, зійшли з 
розуму. Щоб бійці не втрачали бойовий дух, майор 
змушував їх драїти все залізяччя, а взвод охорони ділив 
надвоє, щоб вони воювали між собою. Контрактник, 
старшина Овсєєв, водій машини МЗКТ-79221, яка 
транспортує «Ярс», пожалівся майору: 

— Вони мені всю фарбу зітруть, — на що Абасов 
відповів: — Як зітруть, так і пофарбують! 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

327 

Одного разу, втративши терпіння, майор зв’язався 
з командувачем РВСН генерал-полковником Сергієм 
Каракаєвим, та той, вислухавши Абасова, спочатку 
послав його на три знайомі літери, а потім, наче 
вибачаючись, додав: 

— Тут такі танці, що краще не рипатись.  
Майор пішов у свій вагончик, та витягнув пляшку 

горілки «Drova», яку збирався відкрити після вдалого 
запуску ракети. Наливши собі повну склянку, майор 
відкрив бляшанку з м’ясом, аж слина потекла в роті, а 
тоді неспішно випив, відчуваючи солодкий після смак. 
«Добре!» — відповіла зранена душа, а майор витягнув 
ложкою шматок м’яса та з задоволенням жував. 

Несподівано для Абасова двері вагончика 
відкрилися і він уже хотів крикнути: «Хто посмів?» — як 
побачив в проймі дверей Плутіна. 

— Добра горілочка! — сказав Плутін, наливаючи й 
собі склянку, яку теж випив, як Абасов, – повільно, 
смакуючи. Закусувати не став, а присів на стілець. 
Абасов схаменувся, схопився та виструнчився:  

— На ввіреному мені об'єкті без пригод! 
«Не інакше, як Каракаєв доніс, курва 

генеральська!» — подумав Абасов та почув: — Ні, 
Каракаєв нікуди не дзвонив.  

Тільки зараз Абасов прозрів, бо згадав, що 
Плутіна вже поховали, а це якийсь вишкварок його 
дурить. Він вже хотів витягти пістолет та пристрелити 
придурка, який сказав: — Ти помиляєшся, Абасов, я не 
помер, це прикриття для наших американських друзів. У 
мене для тебе є особистий наказ. Ти повинен пустити 
ракету на Київ!  

— Без пароля не можу! — раптом уперся Абасов і 
Плутін сказав: — Похвально, правильно дієш, надіюсь, 
ти пам’ятаєш пароль – «Аліна». 
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— Слухаюсь! — козирнув майор до пустої голови 
та хотів бігти віддавати команду екіпажу, але його 
зупинив Плутін: — Не зараз, в п’ятницю, 13-го, якщо я не 
дам відбій. 

— Відбій по паролю? — спитав майор і Плутін, 
глянувши на пляшку горілки, хитро посміхнувся, та 
сказав: — Пароль «Дрова». 

Абасов теж посміхнувся та з задоволенням 
сказав:  

— Слухаюсь! 
Плутін вийшов, закривши двері, а Абасов протер 

руками очі, бо все, що відбулося, нагадувало якийсь 
екшен з якоїсь гри, ніж дійсність. У двері постукали й до 
вагончика зайшов старший лейтенант Тихонов, який 
доповів: — Команда закінчила виконання завдання. 

— Готуйся, лейтенант, 13-го бойові стрільби, — 
сказав Абасов та таємниче спитав: — Бачив Плутіна? 

Тихонов мовчав, бо ніякого Плутіна він не бачив, а 
від майора тхнуло горілкою. Абасов багатозначно підняв 
пальця та сказав: — Отож, правильно лейтенант, про це 
треба мовчати, бо це – військова таємниця. 

*** 

«Париж коштує обідні!» — пафосно подумав 
Зелененько, з'являючись в Парижі з цілою свитою своїх 
помічників, серед яких яскравою рудою плямою 
виділявся Туманний Кіт. Парижани, не знаючи 
справжньої ролі цього кота в останніх подіях, думали, 
що він належить комусь з українських делегатів. 
Зелененько сам придумав сценарій примирення України 
з Московією саме в Парижі, де будуть присутні Меркельс 
та Макронс. Така міжнародна подія мусила підняти 
рейтинг президента, бо кляті порохоботи таки зіпсували 
так гарно намальовану картинку Зелененько-
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миротворця. Для московітів така зустріч теж мала 
велике значення, бо легалізувала тріумвірат, який не 
дуже поважали навіть в Московії. Макронс хотів 
виглядати світовою величиною на тлі безперервних 
страйків, тому теж радів цій можливості засвітити своє 
обличчя. Меркельс, на відміну від Макронса, нічого не 
отримувала від цієї зустрічі, бо боялась, що відновлення 
стосунків України та Московії може вплинути на 
Північний потік 2, який уже майже побудований. Що 
робив Туманний Кіт на цьому саміті – не знав навіть він 
сам, але Зелененько, Меркельс та Макронс, які його 
знали, тримались від нього чимдалі, хоча українському 
президенту не пощастило, бо кіт, як народна совість, був 
у нього за спиною.  

— Ми розблокували діалог з Росією і це 
позитивний факт, — захлинаючись, говорив Зелененько, 
думаючи про те, що в цих стінах колись отак говорив 
Наполеон, а потім почав про повернення території 
Донбасу та Криму, яку, де-факто, вже звільнили 
прибульці, а де-юре Московія наполягала на тому, що 
вона по добрій волі пішла з цих територій, щоб Європа 
зняла санкції. Про прибульців та їхню роль у визволенні 
України ніхто не знав та й Зелененько не дуже хотів, 
щоб всі лаври дісталися якимось іншопланетним 
вискочкам. Патрушев, Бортніков та Шойгу так 
набундючилися, що Зелененько здивовано ковзнув по 
ним поглядом та ненароком глянув під стіл і, замість 
трьох пар ніг, чомусь угледів одну. «Невже ці три пики 
ростуть з однієї сраки?» — глибокодумно подумав 
український президент і йому згадався триголовий Змій 
Горинич, а себе він мав не за Наполеона, а марив 
Добринею Микитичем, який скрутить роги цій потворі. 
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— Крим наш! — зруйнував його мрії капосний 
Лавров та нього шикнув Шойгу: — Мовчи, бовдуре, бо 
підеш на пенсію та будеш садити капусту на дачі. 

Це не дуже сподобалось Лаврову і він весь час, 
поки проходили переговори, кривив пику та нашіптував, 
наче хотів щось наворожити. Меркельс, слухаючи 
Зелененько, дивилася у високе вікно кудись у даль на 
Єлисейські Поля і там перебувала зі своїми думками, а 
Макронс думав, коли закінчиться цей потік 
словоблудства.

 
Після саміту Макронс і Меркельс збиралися з 

задоволенням покинули Зелененько на поталу 
триголовому Змію Гориничу: Бортнікову, Шойгу та 
Патрушеву. До них хотів приєднатися Лавров та його 
швидко спровадили, щоб не претендував на квартет. Кіт, 
який заліз у голову президента та пасся в уяві 
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Зелененько, побачив триголового змія і плигнув на 
тварюку, попавши на лисину Бортнікова, якому в цей час 
тільки-но подзвонили та сказали, що білий шаман 
Габишев знову йде на Москву. Бортніков закричав від 
страху, розуміючи, що вже діє прокляття, а кіт, 
витягаючи скривавлені пазурі з лисини, опам’ятався та, 
як ні в чому не бувало, поважно повернувся на місце, 
задерши трубою хвіст. 

— То, що, поговоримо? — сказав Зелененько та 
подивився на папірець, який йому сунули помічники. 

— За те, що ви наробили в Україні, десять років 
безплатний газ, — прочитав він, а Лавров з заднього 
ряду обурився: — Це чистий грабунок! 

— Хто не згоден, тому спалимо хату!, — нагадав 
Зелененько, а Лавров задимів смердючою сигаретою, 
спеціально пускаючи дим на українського президента, та 
бундючно нагадав: — Моя хата в Лондоні!  

— Ти думаєш, що в Лондоні хати горять гірше, 
чим в Гореничах? — насмішкувато сказав Зелененько та 
додав: — Добре, що про Лондон нагадав, ти будеш 
горіти там другим. 

— Ми згодні, — сказав Бортніков. Патрушев та 
Шойгу хотіли обуритися на таке самоуправство та 
Бортніков нашептав їм на вухо новину про шамана, то 
вони відразу згасли та мусили згодитись. 

Туманний Кіт, збираючись летіти додому з 
комфортом, спитав у Зелененько: — Коли летимо? 

— Ти можеш летіти зараз, — відповів той і 
збрехав, навіть не червоніючи: — Я не все проговорив з 
Макронсом. 

Кіт, пораючись у його думках, прочитав, що 
Зелененько хоче завтра зі своєю жіночкою відвідати 
Ейфелеву вежу, попри те, що це небезпечно, бо кляті 
добровольці, особливо жінки, так і хочуть позбавити 
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його життя, підпилявши пилкою «Дружба» Ейфелеву 
вежу. Не кажучи вже про жовтих жилетів, які можуть 
запросто стати зеленими, щоб піти за своїм новим 
кумиром, а від їхньої ваги вежа завалитися.  

Коту було нассати на вежу та президентів будь-
якого штибу, тому він відразу полетів через вікно, 
перелякавши Меркель, яка в те вікно дивилася, та 
попрямував в Україну, яка стала рідною домівкою на 
якусь хвильку його вічного життя. 

*** 

З раннього ранку Даша прилетіла в Канів та стала 
шукати Княжу гору, питаючи у заклопотаних перехожих, 
де її знайти. Перехожі, здивовано розглядаючи її опес, 
здебільшого знали стільки, скільки й Даша, а може 
спішили на роботу, то вона отримала тільки напрям: 
«Десь там!» — та полетіла в сторону Тарасової гори. 
Покружлявши в повітрі, немов шуліка, яка вистежує на 
землі здобич, вона побачила на одній горі розкопану 
яму, біля якої блищав на сонці якийсь довгий предмет. 
Коли Даша підлетіла ближче, то роздивилася, що це 
розбита скляна труна. Вона знала, що на Землі 
використовують такий спосіб ховати людей, але скляну 
труну бачила вперше.  

«Це, мабуть, і є Княжа гора?» — спитала у себе 
Даша та отримала відповідь: «Так! І припини зі мною 
балакати!» Вона приземлилася на пагорбі, розглядаючи 
розбиту труну, та оглянулася, але ніде нікого не 
побачила. Дерева вже втратили листя, то через їх 
частокіл виднівся Дніпро та голий острів Круглик, а 
справа проглядало якесь село. Десь сховатися було 
проблематично і Даша зрозуміла, що напевно прилетіла 
рано, бо той, кого вона чекає, ще спить, а може й зовсім 
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не прийде, бо написаний для Даші лист, то мерзенна 
витівка якогось недолугого жартівника. 

— Ти помиляєшся, бо я давно вже тут та чекаю на 
тебе, — сказав чийсь голос і Даша повернулася на нього 
та побачила якогось лисого немолодого добродія. 
Кинута нею симпота підтвердила, що добродія 
захищала дімензіальна сіточка, хоча Даша не мала 
наміру його знищити, бо не знала, що він хоче та чи є у 
нього спільники. Добродій теж з цікавістю розглядав 
Дашу й відразу помітив по її очах, що окрім цікавості та 
безглуздої сміливості, у іншопланетної дівчини за душею 
нічого нема. 

— Те, що я писав у листі – чиста правда! — сказав 
добродій та пояснив: — Ти не повіриш, але мені брехати 
нічого – все, що я роблю, заради мого друга Хоми. 

Його обличчя якось засмикалось не знати чому: 
чи то через те, що він вболівав за друга чи ще з якоїсь 
причини, але добродій пустив сльозу. Даші не 
подобався цей слинько, й вона, задерши носа, сказала: 

— Допомога другу не причина, щоб убивати 
людей! 

— Я нікого не хочу вбити, але прошу дати моєму 
другу Хомі дімензіальну сіточку, щоб він міг вибратись з 
мого тіла та існувати без мене, а інакше я змушений 
знищити Київ, — сказав добродій, а у Даші теж 
засмикалися лінії опеса на обличчі. 

— Я не зможу дати тобі дімензіальну сіточку, бо 
тоді ти наробиш ще більшого лиха, — сказала Даша, а її 
обличчя ще більше засіпалось. 

— Тоді я дзвоню своєму другу і через пару хвилин 
Києва не буде, — жорстоко сказав добродій та включив 
кап на руці. 

— Дзвони, — сказала Даша і її впертість зовсім не 
сподобалась добродію. Він зробив виклик і на 
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віртуальному екрані з’явився якийсь військовий, якого 
застали зненацька, бо на столі стояла почата пляшка 
горілки з дивною назвою «Дрова», а коло неї повна 
склянка. Видно, що військовий хотів випити та завадив 
дзвінок від добродія, який якось швидко змінився 
обличчям та нагадував Даші якогось типа в Галакнеті.  

— Бажаю здоров’я, Володимир Володимирович, 
— сказав військовий та спитав: — Пора? 

Добродій хотів щось сказати та не зміг, бо коса, 
яка виникла в одну мить перед ним, знесла йому голову 
разом з рукою, на якій був кап. З Даші випали дві дами, 
одна з яких була Морті з косою, а друга – Маргіна. Вона 
теж змінилася обличчям і стала схожою на те, яке було 
у добродія, якого військовий кликав Володимиром 
Володимировичем. 

— Відставити! — сказала Маргіна чужим голосом, 
а військовий зітхнув та спитав: — Що, хохли здалися? 

— Здалися, — погодилась Маргіна, а офіцер 
сказав: — Повинен спитати у вас пароль, Володимир 
Володимирович. 

Маргіна напружилась та уважно дивилася на 
екран, а потім сказала: — А «Дрова» тобі не заважають? 

— Зрозумів ваш жарт, Володимир 
Володимирович, — заусміхався офіцер та перепитав: — 
Отже, відбій? 

— Відбій, — сказала Маргіна, а офіцер хутко гасив 
свій кап, бо аж в горлі пересохло, так хотілося випити. 

— Як ти впізнала пароль? — спитала Морті на що 
Маргіна відповіла: — Я не впізнала. Я хотіла його 
насварити за те, що п’є на службі. 

— А хто це такий? — спитала Даша, 
роздивляючись відрубану голову добродія, яка 
відкотилася далеко від тіла та впала у якусь яму. 
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— Це Хасан, убивця, яких пошукати, — відповіла 
Маргіна.  

— Він казав, що всередині його – дві душі, — 
нагадала Даша, на що Маргіна згодом відповіла: — 
Дійсно, там дві душі, але обидві – Хасана. 

— Як таке може бути? — спитала Даша.  
— Не знаю, — сказала Маргіна та додала: — 

Мабуть, це витівки кота. 
— Він хотів врятувати душу іншого, — нагадала 

Даша, бо її цікавило, що на це скажуть бабусі. 
— Ми не духівники, щоб рятувати душу, — 

відповіла Маргіна, а Морті сказала: — Я не вірю, що в 
душі Хасана залишилася якась частина добра, щоб 
треба було її рятувати. 

— Полетіли в Київ до Маріко, — сказала Маргіна, 
піднімаючись в повітря, та крикнула Даші, яка 
роздивлялася голову Хасана: — Ти чого там застряла? 

— Я вас дожену, — крикнула Даша.  
Вона догнала їх аж над Канівською ГЕС. Морті, 

яка хотіла заглянути в її душу, уперлася в глуху стіну. 
Маргіна, яка зробила це раніше, тільки насмішкувато 
пробурмотіла: — Ну-ну! 

Коли вони прилетіли в Київ, то спустилися до 
квартири Маріко та Тараса. Як тільки без ключа 
проникнули в квартиру, відразу побачили Туманного 
Кота, який, виваливши пузо, повернув голову та спитав: 
— Прирізали Хасана?! 

— Винесли вирок! — сказала Маргіна та мстиво 
зіпхнула його з дивану.  

— Отаку я люблю тебе найбільше, — сказав кіт, 
навіть не збираючись вставати з підлоги. 

*** 
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Покинуті Дашею прибульці не дуже втішалися 
тим, що роблять, бо чим далі в ліс, тим суворіші хащі. 
Мова йшла не про ліси, а душі тутешніх жителів, які, 
навіть для прибульців, були з іншої планети. Вони 
вірили в «московітський мір», який і в самій Московії 
розпадався на болючі шматки, бо там уже тямили, що 
так «добре» жити не можна. Тріумвірат тримався на 
ниточці, бо всі розуміли, що треба хоча би якась влада, 
аби держава не розпалася. Вже пішли демонстрації, які 
не спиняли правоохоронці, бо знали, що завтра за це їх 
можуть судити, а гірше – позбавити життя. Як завжди 
при слабкій владі виліз з підворіття кримінал та пішли 
вбивства тих, хто багатіший, а далі не цуралися всіх. Ті, 
хто мав капітал, поспішили в європейські країни, щоб 
переждати негоду, а здебільшого, там залишитися, бо 
діти давно вже жили в Європі.  

Жителі Донеччини вірили у старі казки, які до сих 
пір віщали з телевізорів «ватні браття», тому 
відношення до прибульців було таке, якби вони приїхали 
з Америки. Все б нічого, але хтось став творити диверсії 
та спеціально руйнував відбудоване. 

— Я так не можу! — у розпачі сказала Колє, коли 
одним ранком побачила, як відновлена стіна будинку 
була по варварському розвалена. 

— Вбив би, заразу! — пообіцяв Мето, вихоплюючи 
меча, щоб знищити варвара. 

— В чому ж річ, — сказав Іджі, — це легко 
зробити! 

— На що ти натякаєш? — нахмурився Мето, бо 
слова Іджі його дратували. 

— На те, що ти можеш знайти, хто це зробив, — 
відповів Іджі. 

— Як ? — не зрозумів Мето. 
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— Зовсім просто, — сказав Іджі, — пустити 
симпоту по його слідам. 

— Або перевернути дімензіальну сіточку та 
діждатися ночі, — нагадав Жюте. 

— Досить перевертати сіточку, — не згодилась 
Трутте, — бо знову вскочимо в якусь халепу. 

— То вже веди нас Наполеон, — єхидно сказав 
Мето, дивлячись на Іджі. Той зосередився та пішов 
вздовж вулиці, а за ним потягнулися Колє, Мето, Трутте 
та Жюте. Зовсім скоро Іджі звернув на другу вулицю та 
пройшов по ній, а потім повернув знову, наче хотів 
замкнути квадрат. 

— Довго нас будеш водити? — спитав Мето, а 
Іджі спокійно сказав: — У цьому будинку живе варвар. 

Колє гупала у закриті двері хати до тих пір, поки 
на порозі з’явився дорослий хлопець, який смоктав у 
кутку рота цигарку.  

— Что нада? — спитав він, а Колє нахмурилася 
та теж спитала: — Ти зруйнував стіну? 

— Я вашего бандеровского язика не панімаю! — 
зверхньо сказав хлопець, а Колє розсердилась та 
підняла його вгору. Той закричав, як дурний, бо видно 
боявся висоти, а Колє сказала: 

— Поки не признаєшся, будеш висіти!  
— Убівают! — закричали із сусіднього двору і 

зовсім скоро коло прибульців з’явилася юрба місцевих 
жителів, які кричали на них та обзивали матюками, але 
підійти ближче не наважувались. Хтось кинув камінь і 
попав Колє по голові, то вже Мето скористувався 
дімензіальною сіточкою, від чого всі попадали. З дворів 
посипалися екзальтовані жителі села, інфіковані 
московітською пропагандою, які лементували, лаялись, 
обзиваючи прибульців бандерівцями та фашистами. 
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— Ми фашисти, — згодилася Колє, торкаючи 
закривавленого лоба, та продовжила: — А ви – гниди, 
бо живете на українській землі, а говорите мовою 
окупантів. Ми, прибульці, розмовляємо українською 
мовою, а ви за все своє життя нічому не навчилися та 
ще й шкоду робите, хоча ми відбудовуємо ваше житло! 

— Катороє ви самі разрушілі! — озлоблено 
кричав хтось із жінок, а Колє витерла кров з лоба та 
спитала: — Невже ви такі тупі чи вам не вистачає мізків, 
як павуку цехісу, щоб вивчити хоча б три слова: дякую, 
добрий день, до побачення? То ж для вас я використаю 
шокову терапію – той, хто скаже хоч слово мовою 
московітів, пожаліє про те, що народився. 

— Даже дєті? — спитав, піднімаючись з землі, 
якийсь похмурий дядько з завітреним та закопченим 
обличчям, бо десь «засмагав» на якомусь блокпосту. 

— Навіть діти! — суворо сказала Колє, а похмурий 
чоловік завив не своїм голосом та схопився за голову. 

— Кожний може відчути таке задоволення, як 
оцей дядько, — сказала Колє та повернулася до 
варвара, який порушив стіну: — А ти будеш ремонтувати 
будівлі! 

— Я нє умєю, — похмуро сказав хлопець і завив, 
як дядько, хапаючись за голову, а коли Колє його 
відпустила, то він гепнувся з висоти на землю та побіг 
від своєї хати деінде.  

— Вони у тебе будуть німі, — прошептав Мето на 
вухо Колє, на що вона жорстоко відповіла: — В земних 
фільмах прибульці роблять і не таке. Хай краще лають 
та звинувачують нас, ніж щирих українців. Я, мабуть, 
полечу до Києва та почну транслювати свої накази 
звідти, щоб вилікувати усіх прихованих московітів, — 
замислилась вона, а натовп, завиваючи, швидко 
розбігся по хатах. Досить скоро прибульці побачили, як 
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жителі тікають з села, бо розмовляти звичною їм мовою 
московітів ніхто не міг, а української мови вони не знали.  

— Я таки полечу в Київ та змушу усіх розмовляти 
українською, — замислено сказала Колє, а Мето відразу 
підтримав: — Я з тобою ... буду тебе охороняти. 

— А ми що, залишимося будувати для цих … — 
скривилася Трутте, а Жюте її підтримав: — У неї ще 
рани не загоїлись. 

— Якщо вам так непереливки, то їдьте, — сказав 
Іджі, — а я залишуся тут. 

— Тебе одного тут уб’ють, — попередила Трутте. 
— Я зумію себе захистити, — відповів Іджі. 
Вони полетіли в Київ, відчуваючи спинами погляд 

Іджі. Хоча це не суперечило правилам життя на планеті 
Аре, але якийсь неприємний осад залишився на душі 
кожного, бо тут, на Землі, з’явилися якісь інші цінності, 
несумісні з життям на планеті Аре. 

*** 

Богдан відкрив очі та відразу взяв записну книжку, 
щоб записати свій сон, який, переплутаний з дійсністю, 
малював незвичну картинку чийогось уявного життя. 
Навіть не життя, а думки та слова, які торували це 
життя, визначаючи той шлях, по якому воно йшло. До 
останнього часу він використовував тверді московітські 
слова, які рубаються сокирою, але тепер не міг їх 
спокійно сприймати, та потребував рідної мелодійної 
мови, яка у своїй глибині не містить насилля, а, навіть, 
лайку висловлює ніжно, як якийсь докір. 

Записавши те, що хотів, Богдан сховав записну 
книжку, яку він виявив зовсім недавно, коли медсестра 
принесла речі, що знайшлися в кишенях його одягу. 
Богдан піднявся з ліжка, та сходив в туалет, щоб 
освіжити заросле волоссям обличчя. Богдан не мав чим 
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побритися, бо потрапив в лікарню з тим, що було в його 
кишенях. Тут, у тилу, він не мав кого попросити, щоб 
придбали якийсь станок та леза «Gillette», бо в його 
кишенях не було грошей, щоб щось придбати. Просити 
про це Марію йому не хотілося, бо цим він повинен був 
підтримати її зазіхання на його свободу та підтвердити її 
любов до себе. Вона вже не сиділа кожного дня в палаті, 
бо Богдана перевели в загальну палату, та казала, що 
уже працює, поки чекає його одужання. Вовк, його 
бойовий товариш, якого він не пам’ятав, повернувся на 
фронт, хоча казали, що війна вже закінчилася. Він казав, 
що у Богдана є син, Ігор, та на своє горе він не пам’ятав 
навіть його обличчя. 

— На процедури! — оголосила сестра і до 
процедурних кабінетів потягнулися поранені, ті, що 
можуть ходити, а до лежачих розбіглися три сестри, які 
кололи та ставили крапельниці. Богдан зайняв чергу, 
щоб лягти під крапельницю, бо уколи йому вже не 
робили. Молоді хлопці попереду чекали черги на уколи 
та ділилися анекдотами. Раз у раз вони гучно сміялися, 
то строга медсестра виглядала з кабінету та лаялась:  

— Жеребці, а ну припинили іржання, бо зроблю 
вам боляче! 

Звичайно, її слова зі схованою усмішкою зовсім не 
зупиняли хлопців, бо куди діти молоде завзяття, щоб 
надолужити проґавлене із-за війни залицяння та любов. 
То через якусь хвильку веселощі починалися знову… 

— Яковенко! Ану іди, лягай, то я вже тобі зараз 
дам по сраці! — сказала медсестра, штовхаючи в спину 
молодого хлопця, який, ще не закрилися двері, 
демонстративно спустив лікарняні штани та дочекався, 
що медсестра таки ляснула його по сідниці, а потім з 
посмішкою закрила двері.  
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Коли Богдан повернувся в палату та приліг на 
ліжко, в палату забігла медсестра та з посмішкою 
повідомила: — До вас ваш син. 

Богдана наче струмом трусонуло, бо син його 
перша рідна душа. Як колись казав батько, рідний при 
біді, хоч не заплаче та скривиться. Марію він не вважав 
сім’єю, бо Вовк розповів, що вона з’явилася у житті 
Богдана досить дивним чином та пояснив: — Видно, 
вона в тебе шалено закохалася з першого разу! 

У Марії був син, якого Богдан не пам’ятав та й не 
бачив, але то все пусте, бо зараз прийде його рідний 
син. 

У двері палати постукали й Богдан крикнув: 
«Заходьте!» — та встав з ліжка. Двері відкрилися і 
Богдан побачив зовсім молодого хлопця, який тримав в 
руці повний целофановий пакет та розгублено дивився 
на Богдана. 

— Заходь, син! — сказав Богдан, простягаючи 
руки, і юнак розгублено підійшов до нього. Богдан 
обійняв його і відчув, що син прихилився до нього та 
обійняв вільною рукою. Богдан тримав в обіймах сина і 
йому здалося, що в його душі з’явилося джерело 
невичерпної сили, завдяки якому є для чого жити. Він 
пам’ятав, що його син воює, тому спитав: 

— Як там, на війні? 
— Тут війни немає, — сказав син, неначе був 

невдоволений тим, що вона обминула це місце, а 
Богдан сказав: — Нічого, війна скінчилася, то заживемо. 

Вони трохи помовчали, стоячи коло ліжка, а потім 
Богдан схаменувся та сказав:  

— Постав пакет на тумбочку. 
Син став витягувати з пакета яблука, банани, 

добрий шматок сала від якого у Богдана потекла слинка 
та стримався. Коли син витягнув ще якусь курку та інші 
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наїдки, то Богдан не втерпів та сказав:— Та нас тут 
добре годують! 

— То наказали занести, — беззаперечно сказав 
син, а Богдан спитав: — Розкажи краще, як ти? 

— Я працюю програмістом, місце хороше і мене 
цінують, — відповів син і від того, що у нього все добре, 
Богдану теж стало добре. Син не розказував, чому 
полишив воювати, видно далися старі рани, але добре, 
що знайшов роботу та ще й цікаву. Одне погано – він 
нічого не пам’ятав про сина та ще здавалося, що він 
занадто молодий. Богдан розповів, що втратив пам’ять 
та не все пам’ятає з минулого, щоб син не ображався, 
коли він щось спитає не до ладу. 

— То нічого, — сказав син, — ви, головне, 
поправляйтесь, бо мама вас любить, а я люблю її, — 
пояснив син, а у Богдана навіть сльозу навернуло від 
його слів, бо якщо син любить маму, то, мабуть, любить 
і його, Богдана. «Яку маму?» — перебігла дорогу дурна 
думка, від якої Богдан отетерів, але не встиг додумати, 
бо у дверях з’явилася медсестра та з посмішкою 
сказала: — Богдан, ви сьогодні нарозхват, бо до вас ще 
один син! 

Її відсторонив чоловік, який з посмішкою зайшов у 
двері та поставив пакет на сусіднє ліжко, а сам, з 
розкритими обіймати, пішов на Богдана. 

— Тату! Як же я тебе люблю! Оце тільки дізнався, 
що ти в госпіталі, то кинувся сюди! Ти чому мене не 
сповістив? 

— Я, мабуть, піду, — сказав перший син, 
посміхаючись, а другий син весело сказав: — Спасибі, 
що провідуєш мого батька! — а Богдан отетерів, та 
нічого не казав, бо не розумів, звідки у нього другий син. 
Богдану здалося, що він пам’ятає цього сина, що 
залишився. Він розказував про те, як воює, про своїх 
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товаришів, імена яких Богдану здавалися знайомими, а 
ще згадував дім у Каневі та розказував, як вони 
заживуть з батьком, коли війна закінчиться. 

— Розповідай, як ти тут у лікарні, бо лікарі кажуть, 
що йдеш на поправку, то коли тебе випишуть, я 
відпрошусь з фронту та відвезу тебе додому, — 
розказував Ігор, а Богдан згадав та сказав: — До мене 
на днях приїздив Вовк, то ми з ним теж довго балакали. 

— Тату, Вовк не міг до тебе заїхати на днях, — 
заклопотано сказав Ігор. 

— Чому не міг? — здивувався Богдан. 
— Тому що він загинув, — сказав Ігор та з сумом 

додав: — Через неділю після того, як стріляли у тебе. 
— Я бачив його на власні очі, — з деяким 

розчаруванням сказав Богдан, але Ігор його заспокоїв, 
взявши за руку: — Тату, то, напевне, далися взнаки ліки. 

Богдан і сам зрозумів, що так, бо було марення чи 
сон, хоча досить хороший. Жаль, що найкращий друг 
загинув, та добре, що син живий. 

— А що то за юнак приходив? — зацікавлено 
спитав Ігор, то Богдан, який тільки зараз зрозумів, що то 
був син Марії, почервонів та сказав: — То син тої жінки, 
Марії, яка мене тут у лікарні відходжувала. 

— Тато, ну ти й донжуан, — сміявся Ігор, — не 
встиг попасти в лікарню, а вже знайшов собі жінку. Я 
тобі ніколи цього не казав, але знаєш, наша мама була б 
рада, якби ти знов одружився. 

— Правду, синку, кажеш, — сказав Богдан, — 
наша мама Галя так би й сказала. 

Вони проговорили до самого вечора про минуле 
життя, загадали щось на майбутнє, а вже коли вечоріло, 
то Ігор сердито сказав: 

— От мені уже й пора, забіжу ще до лікарки, яка 
тебе оперувала, а тоді вже з волонтерами до своїх. Ось 
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тобі телефон, держи зі мною зв’язок, якщо щось 
потрібно – дзвони. Гроші я залишу у лікарки, вона тобі 
буде купляти, що треба, так що ти у мене на контролі, — 
посміхнувся Ігор та притис Богдана до грудей. 

— Не скучай тут, забирай Марію з сином у Канів, 
нам місця вистачить, якщо треба, то прибудуємо, — 
наставляв Ігор Богдана, як маленького, а той тільки 
сказав: — Головне, щоб ти повернувся живий. 

Коли син пішов, Богдан ліг у ліжко та закрив очі, 
бо думки заполонили його мозок, не полишаючи його 
душу. Добре душі, що на світ не родилася, бо вона знає 
тільки Боже тепло та не має того клопоту, що відчуває 
земна душа. Ото ж воно і є, що душа без Бога не може 
створити на Землі подібний Божому Рай, та поводиться 
на Землі не краще, ніж варвар, немовби знаючи, що це 
тимчасово. Думки летять і летять, не маючи спину, 
окутуючи Богдана з усіх сторін, а потім, зовсім 
розбещені свободою, линуть у фантастичне марево, яке 
приємне душі, але далеке від дійсності. 

Богдан не помітив, як заснув. 
*** 

Колє знайшла на Подолі чепурний молочно-білий 
будинок студії каналу «Ґ+Ґ» з гранітним першим 
поверхом й він зачарував її, бо був побудований зі 
смаком. Та справи не могли чекати, то вона 
приземлилася прямо за залізним парканом. З будинку 
вибігло з десяток охоронців, збираючи їх затримати, але 
Мето акуратно, рядочком поклав їх спати на мокрий 
асфальт, бо у цю новорічну ніч у Києві йшов дощ. 
Залишалося кілька хвилин до нового року, то Колє 
поспішила, щоб скористатися цією нагодою та 
дорватися до екрана. Мето укладав в штабелі 
охоронців, яких в цій будівлі виявилося занадто багато, 
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бо в цей час Зелененько привітав на камеру усіх 
українців з новим роком. Коли поруч з ним з’явилася 
Колє, то президент дуже здивувався та в прямому ефірі 
спитав: — Хто вас сюди пустив? 

Колє не зовсім чемно посунула президента та 
повідомила: — Як тільки проб’є північ, усі жителі України 
будуть розмовляти тільки українською мовою. Це буде 
мій подарунок Україні! Для тих, хто не захоче цього 
робити, буде приємний сюрприз. Цей приємний сюрприз 
буде супроводжувати всіх від сьогодні й навіки! 

Зелененько, вважаючи, що цей сюрприз зробили в 
студії, весело додав: — Я теж хочу сюрприз! 

Годинник пробив північ і Зелененько підняв келих 
з шипучим напоєм та промовив у екран:  

— С новим годом! — після чого скрутився в 
калачик.  

— Какая а-а-а-а-а-а разніца а-а-а-а-а-а, как а-а-а-
а-а-а гаваріть а-а-а-а-а-а, — кричав Зелененько, 
тримаючись за голову, а Колє, сміючись над ним, весело 
сказала: — Звичайно, яка різниця, коли розмовляєш 
українською мовою! 

В студії лементували оператори та освітлювачі, а 
ті, хто промовчав або промовив: «З новим роком!» — 
сміялися, дивлячись на невдах. Половина населення 
України схопилася за голови, бо забули мову своїх 
предків, насильно чи по своїй волі. Та й добре, що 
схопилися за голови, бо перш ніж щось бовкнути, треба 
думати! Ця витівка Колє мала незвичні наслідки, бо 
багато людей покинуло Україну, не бажаючи розмовляти 
українською мовою. Трампс, перебуваючи у вічному 
імпічменті, розпорядився давати всім українським 
євреям американське громадянство, то туди чкурнули 
навіть ті, хто добре володів українським словом та не 
був євреєм. Угорщина приймала тих, хто не знав ніякої 
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мови, окрім угорської, але багато залишилося тих, хто 
не хотів виїздити та терміново вчився. Колє придумала 
всеукраїнські курси по вивченню мови на яких сама 
викладала, бо це їй подобалось. Переучувалися 
львів’яни, бо кожний день мати головний біль, то не 
краща справа. Самі болючі були східні райони та 
південь, бо там у містах українською розмовляли 
одиниці. Трохи краще трималась Лугань, бо у тутешніх 
селах багато хто розмовляв рідною мовою. А от Харків, 
Дніпро та Одеса спорожніли, бо багато люду виїхало в 
інші країни шукати кращої долі.  

В Європі говорили про права людини, які в Україні 
потерпають утиску, бо кляті бандерівці-прибульці 
знущаються з бідолашного народу, хоча ті ж угорці, 
молдавани, білоруси, євреї чи татари, які залишилися, 
зовсім скоро зрозуміли, що питання мови не коштує 
виїденого яйця, коли ти цю мову знаєш. До того часу 
вже всі навчилися українського слова і навіть президент 
вільно розмовляв на нерідній йому мові, то Колє 
запропонувала уряду продати всім українцям по півтора 
гектара землі за одну гривню. А тоді вже відкрити ринок 
землі. Але автор трішки спішить, бо у цю новорічну ніч 
Україна глянула на себе в дзеркало, та побачила, що 
треба умитися від тисячолітнього бруду та показати 
свою щиру вроду. 
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Реплікація тринадцята. Каїн та Авель 

З ним таке уже було!  
Він пам’ятав, як опановував себе, як тягнувся до 

світла, поки не вибрався зі скляної труни, тому зараз не 
злякався смерті, яка його так несподівано знайшла. Цей 
підлий удар по шиї вирубав тіло Хасана, від чого Хасан 
та Хома втратили свідомість. Хоча вона повернулася в 
досить обмеженому вигляді, але вимагала багато часу, 
щоб очухатись. Для Хоми це був пройдений етап, тому 
він знав, що потрібне терпіння, якого у нього завжди 
вистачало, та тренування мертвого тіла, щоб воно 
переступило ту межу, де закінчується тлін та настає 
життя. В цьому Хомі Авелю допоможе дімензіальна 
сіточка, яка багато разів рятувала Хасана Каїна від 
неминучої смерті. 

До речі, Хома не бачив Хасана навіть з 
допомогою дімензіальної сіточки, то ж, мабуть, той 
якимось чином помер чи ще знаходиться в 
непритомному вигляді. То, навіть, краще, бо не буде 
заважати Хомі відновлювати тіло. Він почав сіточкою 
розминати м’язи, щоб трохи розігрітися, залатати рани 
на тілі та якось завести серце. Хоча спочатку треба 
зробити ревізію та дізнатися про рани, тому Хома 
залишив кам’яні м’язи та пустив симпоти назовні тіла. 
Ковзаючи по тілу, він добрався до кінцівок ніг, а тоді 
повернувся назад, тихенько обмацуючи себе, щоб 
зрозуміти, якої шкоди завдала тілу ота Даша, яку Хасан 
вважав дурепою, а вона взяла та й вбила їх тіло. Хома 
дійшов аж до плечей, але відразу зупинився, бо відчув 
рану. Велику рану! Аж навкруги шиї. 

А далі тіло закінчилося! Його не було! Хому 
охопив жах, бо без голови яка то людина. Від цього жаху 
Хома сховався у глибину пам’яті, звертаючись до 
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першооснови, родового джерела. Воно відгукнулося 
дивним чином та нагадало те, що відбувалося в цьому 
місці, до якого так прикипів Хасан, понад тисячу років 
назад. 

«Його дід Мухаммед ібн Хусейн аль-Каїн лежав у 
тіні шовковиці, тримаючи руку Хасана та розповідав про 
своє минуле, яке, на погляд Хасана, хитромудріше за 
казки бабусі.  

— Можливо це літо моє останнє, то мусиш знати, 
що твій дід походив по світах, та багато що бачив. Твою 
бабусю, Галзэр, я знайшов в далекій країні Русі, а ще я 
бачив королів та ставав їм у пригоді, — сказав Мухамед 
та додав: — Ось слухай же, як це було з королем: 

«П’ятдесяти двох річний король Владислав важко 
відкинувся на крісло та уважно дивився на смаглявого 
іноземця, родом десь з Азії, намагаючись прочитати 
його обличчя та, попри все, нітрохи йому не довіряв. 
Посланець імператора Священної Римської Імперії, 
родом з поляків, на ім’я Тадеуш, який стояв збоку від 
крісла, пів години тому ручався за перса, хоча називав 
цього іноземця не інакше, як бусурманом.  

Розказував, що цей перс сповідує таємну релігію 
ісмаїлітів, яку жоден поляк не відрізнить від сунітів, 
шиїтів, суфіїв, алфавітів та багато інших відомих 
Тадеушу напрямків ісламу. Не називаючи імен, Тадеуш 
хвалив перса у вирішенні делікатних справ.  

Якщо вірити Тадеушу, цей воїн за добрі гроші 
робив чудеса, тож король мусив найняти його, бо рідний 
зять, Святополк, не здатний навіть повернути свій трон, 
а не те, щоб визволити із полону свою жінку і дочку 
короля, Марію, яку тримав десь у себе хитрий і 
підступний Ярослав. На переговори король Владислав 
навіть не надіявся, бо той Ярослав повбивав рідних 
братів, Гліба та Бориса, то що йому дочка польського 
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короля. Коли Ярослав вдруге пішов на Київ, то Болеслав 
навіть не рипнувся допомагати зятеві, бо той супостат 
відразу відрубає Марії голову. Де Ярослав її тримає, 
ніхто не знає, то вже краще віддати гроші супостату, 
аніж потім рвати на голові сиве волосся. Король 
звернувся до Тадеуша, щоб той переклав персу: 

— Спитай у нього чи він впевнений в тому, що 
знайде мою дочку, та звільнить її з полону? 

— Я вам це гарантую, але гроші – вперед, бо 
після того, як вона повернеться додому, у мене не буде 
можливості та бажання вас бачити, — сказав араб на 
чистій польській мові, від чого у короля відвисла нижня 
щелепа. 

— Що ж, домовились, — сказав король 
Владислав, надіючись на волю Божу, а служка приніс на 
теці приготований товстий гаманець, який перс 
перерахував, після чого кивнув королю головою і відразу 
вийшов. 

— Ні грошей, ні Марії я більше не побачу, — 
розчаровано сказав король, але Тадеуш запевнив його: 

— Слово дане цим персом, важить набагато 
більше, чим балачки якогось князя чи короля. 

Слова римського посланця не заспокоїли короля й 
він спитав: — До речі, як звати цього перса? 

— Мухаммед ібн Хусейн аль-Каїн, — відповів 
Тадеуш та побіг доганяти перса. Той чекав біля виходу з 
палацу, коло навісного моста. Вони трохи відійшли від 
моста туди, де вже ніхто їх не бачив, а вже тоді, очі 
Тадеуша аж заблищали від вигляду монет, які віддавав 
йому Мухаммед. Звичайно, хотілося більше, але перс, 
відрахувавши обумовлену суму, заховав гаманця за 
пазуху. 

— Коли тебе чекати? — спитав Тадеуш, не дуже 
надіючись на порядність Мухаммеда: він таки підбрехав 
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королю, бо знав перса всього по одному ділу, яке він 
виконував для імператора Генріха Другого. 

— Через сорок днів чекай мене біля Ґнєзно на 
цьому місці: я буду з дівою Марією, живою чи мертвою, 
— сказав перс, а Тадеуш з повагою подумав: «Цей перс 
таки знайде принцесу Марію! 

Після довгих пошуків Мухаммед ібн Хусейн аль-
Каїн таки знайшов Марію, бо гроші роблять все: в шинку, 
всього одна срібна монета з князем Святополком на 
лицьовій стороні допомогла розговорити у Києві 
конюшого князя, який прохопився під час розмови та 
сказав: « … як панну Марію везли в Родень». Купивши 
коня, Мухаммед поїхав в Родень та трохи 
потоваришував з рибаками, які продавали рибу в 
фортецю, то вже з ними попав на Княжу гору. 

Те, що Марія сидить у в’язниці Роденя, держали в 
секреті, то, навіть, вартові не знали, кого охороняють. 
Але все ж знайшлася добра зачіпка: панні Марії 
прислужувала одна молода дівиця, на ймення Галя, яка 
відповіла на палкі погляди незнайомця, та, для більшої 
своєї важливості, все розповіла про ув’язнену. 
Наступного ранку, коли молодиця пішла у в’язницю до 
Марії, один вартовий, по звичці, ущипнув Галю за сраку, 
а вона дала такого ляпасу, що той відлетів аж до тину. 
На сміх інших вартових, скривджений сердито відповів, 
чухаючи щоку: — Вона стала якась не така! — на що 
інші вартові відповіли веселим реготом. Коли Марія 
побачила Галю, то засміялася та спитала: — Хто ти? 

— Я прийшов за твоєю душею, — сказав 
перевдягнений Мухаммед та дав Марії якусь кульку, яку 
витягнув із-за пояса: — Пожуй оцей цукат, щоб тобі було 
легше. 

Марія поклала в рота запропоновану кульку і 
через короткий час стала сміятися, роздивляючись щось 
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на стінах, та балакаючи з тими, кого не було в її 
дерев’яному кутку.  

 
Поки вона сміялася, Мухаммед витягнув із-за 

пояса Знак Ібліса62 у вигляді рогатого козла з крилами та 
курячими ногами, а замість очей – чорна бездонна яма. 
Цей Знак, вирізаний із чорно-коричневого дерева, 
Мухаммед відібрав після бою у якогось послідовника 
єзидів63. Мухаммед не знав всіх властивостей Знаку, але 
про одне відав напевно: він забирає душу людини, яку 
потім, давши краплю крові, своєї чи чужої, можна 
повернути назад, в людину, а можна душу надіслати у 
тварину чи якусь комаху. Так йому розповів послідовник 

                                                           

62  Ібліс — Диявол, Сатана в ісламі. 
63  єзиди — одна з релігій Східної Азії. Помилково 
вважають, що вони поклоняються Іблісу.  
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єзидів, а Мухаммед відразу перевірив, забравши його 
душу, яку потім переніс в собаку. Вона так гавкала на 
нього, що Мухаммед, не пожалівши своєї крові, 
повернув душу єзида назад, в його тіло та вбив, щоб не 
мати клопоту. Мухаммед витягнув руку зі Знаком Ібліса в 
сторону Марії. Зі Знака, зовсім несподівано для 
Мухаммеда вилетіла зелена муха, та стала кружляти 
навколо голови Марії, яка, раптово, припинила сміятися, 
та побачила себе у зіницях очей Диявола, від чого 
знітилась та закрила очі, а потім, як підкошена, впала на 
долівку. Мухаммед встиг її підхопити та послухав серце 
чи спинилося, а потім поклав Марію на ліжко та вийшов 
з темниці. Скривджений вартовий провів молодицю 
важким поглядом, а «Галя» подалася до своєї домівки 
за частоколом фортеці, де вона жила з матір’ю. Коли 
«Галя» з’явилася у землянці, справжня Галя стривожено 
запитала про те, що сталося. Галі сподобалось, як 
Мухаммед дав відсіч за розпущені руки, а потім 
заклопотано спитала: — Що буде далі? — на що 
Мухаммед, перевдягаючись у свій одяг відповів:  

— Ми йдемо з Роденя. 
Вони вешталися коло Родня три дні, поки не 

поховали Марію, а тоді, вночі, відкопали її, а Мухаммед, 
з допомогою Знаку Ібліса, повернув її душу назад, в тіло. 
Коли Марія отямилась та скаржилась, що болять руки й 
ноги, то Мухаммед не дивувався цьому, бо пройти через 
смерть – не в Дніпрі скупатись. Не гаючи часу, вони 
пішли до підземного ходу, який починався в яру коло 
Родня, а закінчувався на горі в Каневі. Відваливши 
присипану ляду та запаливши смолоскип вони хутко 
бігли під землею. Тільки видно, що щастя відвернулося 
від них, бо коли пройшли половину шляху, підземний хід 
раптово осунувся й придавив Мухаммеда, який ішов 
позаду, до того ж йому на голову звалився камінь. Його 
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якось витягла Галя та довела таки до Канева. Коні, які 
завчасно купив Мухаммед, понесли їх на захід, в 
сторону Ґнєзно.  

Мухаммед та Галя попрощались з Марією у воріт 
Ґнєзно. Як вона не запрошувала Мухаммеда в гості, він 
на пропозицію Марії не пристав. Вони рушили до 
Руського моря, а через рік, в рідній Персії, Мухаммед 
тримав на руках свого сина, Алі ібн Мухаммеда аль-
Каїна».  

— А як же Знак Ібліса? — спитав малий Хасан і 
дід відповів: — Коли твоя бабуся витягувала мене з-під 
завалу, то він випав із-за поясу, та, видно, там і 
залишився. 

— Ти не пробував його знайти? — спитав Хасан. 
— Не думаю, що він кому-небудь приносить 

щастя, — усміхнувся Мухаммед та закрив очі: він 
стомився, розказуючи Хасану про минуле». 

Картинки з минулого раптово зникли, бо Хома 
відчув, що до нього повертається свідомість. Робити 
нічого, то треба ремонтувати тіло, хай і без голови. Все 
ще трохи ужахаючись, Хома закупорив кров’яні судини 
на шиї, щоб не втрачати кров, а вже тоді став заводити 
серце, яке довелося довго відігрівати. Коли воно 
забилося, а Хома вдихнув через шию перший ковток 
свіжого повітря, то відразу сп’янів, наче випив келих 
якогось вина. Хома не міг нічого бачити, бо не було 
голови, то дімензіальна сіточка, відправлена навкруги, 
сповістила його про те, що поряд з ним хтось є. Це його, 
чомусь, налякало. 

Дімензіальна сіточка роздивилася істоту, яка 
з’явилася поряд з Хомою. Це виявився Ворон, який 
якимось чином відчував Хому, та своєю присутністю 
віддячував йому за доброту. Хома піднявся та 
потихеньку почвалав до дороги, а вже потім, хитаючись, 
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пішов у Канів. Якась собака пристала по дорозі та 
обнюхала його тіло. Видно, запах їй не сподобався, бо 
вона стала гавкати, від чого у Хоми розболілася відсутня 
голова. Появу на вулицях Канева безголового дядька 
люди сприйняли, як новорічний маскарад і з 
задоволенням з ним фотографувалися, а незнайомець, 
ходив між натовпом коло міської ялинки та питав:  

— Ви не бачили мою голову? 
Це виглядало так натурально та смішно, що усі 

навкруги голосно реготали, а бідний Хома Авель, як він 
себе називав, не розумів причину сміху та дивувався 
людській черствості. Він, дійсно, не знайшов свою 
голову, хоча облазив дімензіальними симпотами весь 
Канів та Канівський район. Не довіряючи симпотам, 
Хома завітав до Пекарів, Хмільної, Михайлівки, Конончі 
та Гамарні, які були ближче до Княжої гори, бо може хто 
вкрав голову для якоїсь потреби та тримає її у себе. Не 
вдовольнившись цим, Хома зробив другий круг та 
політав над Межиріччю, Бабичами, Полствином, 
Яблуневим, Степанцями, а далі завітав у Ковалі, 
Литвинець, Тростянець, Грищинці, Бобринець, 
Студенець, Бучак, Григорівку та Трахтемирів. 

Люди по селах, які бачили безголового чоловіка, 
що летів над їхніми головами, спочатку не втопали, що 
це таке та лякалися, а потім хрестилися, бо то 
Антихрист літає, щоб вкрасти чиюсь душу. Місцева 
газета, «Дніпрова зірка», отримуючи купу листів з 
проханням пояснити, що в небі літає, запросила до себе 
місцевого етнографа, який пояснив, що це забобони, бо 
люди бачать ворон та вигадують нісенітниці. 
Кореспондент, що з ним розмовляла, поправила свої 
окуляри, показала на вікно та спитала: — А це що таке? 
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Безголовий чоловік за вікном стукав у шибку 
пальцем і щось питав, то кореспондент, із цікавості, 
відкрила вікно. 

— Ви не бачили мою голову? — спитав чоловік, а 
етнограф, щоб нічого не говорити, вдав, що втратив 
свідомість. 

— Ми не бачили, — сказала кореспондент, а 
безголовий чоловік чемно відповів: — Дякую! 

— А як вас звати? — спитала кореспондент і 
чоловік відповів: — Хома! 

Залишаючи розгублену кореспондентку та 
розуміючи, що таким чином він нічого не знайде, Хома 
вирішив звернутися до першоджерела, Даші, яка відтяла 
йому голову. Вона, мабуть, мала на те якусь причину, то 
Хома подумав, що два рази не вб’ють, та пошукав 
симпотами Дашу. На свій подив він знайшов її десь на 
Донеччині, то, не гаючи часу, полетів напрямки туди. 

*** 

Іджі сумував, що залишився сам, але не міг 
кинути те, на що підписався: будинки потрібно 
ремонтувати, бо хай цього року зима тепла, але з 
дірками в стіні у будинку ще холодніше, чим надворі. Він 
далі латав стіни, а жителі, які повтікали з села після 
маніпуляції Колє, стали повертатися, бо з подивом 
зрозуміли, що можуть вільно, хай з помилками, 
розмовляти рідною мовою. Видно, Колє не дуже 
присікувалась до вимови, але це дало змогу тутешнім 
жителям згадати недалеке минуле. Якісь покидьки знову 
ламали стіни, але Іджі принципово не повертався 
латати, а відновлював порушене війною. 

Оте хуліганство закінчилося досить несподівано. 
Іджі ремонтував хату якійсь тітці, яка жила у сусідів і 
коли він полатав вікно та відновив стелю з дахом, хтось 
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знову розбив вікно. Тітка Олена, яка збиралася 
перебратися у свою хату на другий день, побачивши 
зранку таке неподобство, схопила якусь ломаку та 
побігла селом. Іджі, який перебрався до другого 
будинку, почув в кінці села лемент та лайку, то з 
цікавістю пішов туди. Коло якоїсь хати стояв натовп, а 
всередині гурту стояла тітка Олена та гамселила 
якогось дядька по спині. 

— Щоб ти в животі перевернувся, коли тебе мати 
носила! — шмагала тітка Олена та приказувала: — Щоб 
тебе чорти занесли в болото та втопили, — а дядько 
відмахувався та кричав: — А хай не лізуть у наші 
справи! 

— То моя хата, бо в ній мені жити, — шмагала 
тітка Олена, — а ти, паскудо, мені вікна побив. Зараз 
спалю твою хату, то будеш в конурі з Рябком спати! 

Вона стала шарпати по кишенях, та найшла таки 
сірники, після чого пішла під хату. Намостивши солому, 
тітка стала чиркати сірниками, але вони, їй на зло, тільки 
цвіркали та ламалися, бо, напевне, були вогкі. 

— У мене запальничка є, — сказав сусід тітки 
Олени та пішов до неї, щоб допомогти. 

— Ви хочете мене спалить? — здивувався 
побитий дядько, бо не вірив в таке закінчення скандалу. 

— А щоб більше не ламав чуже! — сказав сусід, 
чиркаючи запальничкою. Юрба схвально загуділа: 
«Правильно! Нам тут жити!» — і невідомо, чим би 
закінчилась ця справа, якби не машина з цеглою та 
дошками, яка під’їхала до натовпу. 

— Хто тут буде Іджі? — спитав водій. 
— Я! — відповів Іджі. 
— Куди цеглу розвантажувати? — спитав водій. 
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— Їдь он до того будинку, — сказав Іджі, а сусід 
тітки Олени крикнув: — Пішли допоможемо, бо для нас 
же людина працює. 

Іджі міг і сам за одну мить зняти з машини цеглу, 
але не став цього робити, щоб не зіпсувати настрій 
людям, які бажали допомогти. Всі потягнулися за 
машиною, а ззаду йшов побитий дядько, який кричав:  

— Тітко Олена, я засклю вікна! 
— Що ти засклиш, нездаро, — сердито сказала 

тітка Олена, — у тебе руки зі сраки ростуть. 
Іджі посміхнувся та подумав, що відступить від 

принципу та засклить ті злощасні вікна тітці Олені.  
Що цікаво, після цього випадку місцеві жителі 

стали допомагати Іджі та досить скоро ремонтні роботи 
у цьому селі закінчилися.  

Треба було йти в інше село. 
Іджі неспішно йшов дорогою, не чекаючи на 

попутний транспорт, бо міг дуже швидко летіти, але 
хотів трошки пройтися та подумати. Іджі, навіть, не 
повернувся, коли почув, як позаду їде автомобіль. Водій 
надавив педаль газу та перегнав Іджі, а потім зупинився 
попереду. З нього вийшла чарівна дама в червоному 
одязі, яка щиро посміхнулася та спитала: 

— Ви хочете під’їхати з нами? 
— Дякую, я хочу трошки пройтися, — сказав Іджі й 

відчув удар по голові. Втрачаючи свідомість він почув: 
— Дурнику, це не запрошення, а наказ! 

*** 

Щось йшло не так. 
Вона так мріяла знайти Богдана та стати тою, 

єдиною, яка буде його обожнювати, а він буде кохати її, 
що спочатку не помітила його відчуження. Богдан 
втратив пам’ять і це було добре, бо давало шанс Марії 
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ввійти в його життя природно та гармонічно. Якби не оте 
відчуження Богдана. Мабуть, того, що вона виходила 
його, було не досить, щоб завоювати серце Богдана. 
Можливо, далася взнаки її настирливість, бо хто ж 
любить, коли тебе кохають насильно. Вона стала 
згадувати минуле, щоб знайти той невірний хід, після 
якого Богдан відхилився від неї.  

Почалося з того, що її старша по віку подруга, 
Відьма, з якою вона мимоволі познайомилась, коли та 
лікувала рану від кулі, призналася про свою колишню 
любов з бандерівцем і це була б просто жіноча плітка, 
якби вона не так гарно розказувала про своє родинне 
життя з ним, аж Марія позаздрила. А якось, по часі, 
побачила свою подругу сумною, а коли спитала, то та 
розказала, що сама, своїми руками підстрелила 
укропського снайпера, який виявився її колишнім 
бандерівцем. Вона, навіть, заплакала, а через декілька 
днів з’явилася, рада більше нікуди, та показала 
укропську замітку в Інтернеті, де писалося про якогось 
Богдана, якого підстрелили, але він виявився живучим, 
хоч залишився в комі.  

— Це він! Його оперували, то він лежить в 
госпіталі у Дніпрі — сказала Відьма та додала: — Кину 
все та завтра до нього поїду! 

Відьмі не пощастило, бо її, як снайпера, засікли й 
того ж вечора вбили. Її завезли в морг, то Марія забрала 
всі її документи та довго роздивлялася фото молодого 
хлопця, який колись був чоловіком Відьми. Його звали 
Богдан Столярчук. 

Марія взяла відпустку в лікарні, де вона робила, а 
потім заїхала у своє село, забрала сина Нестора та 
поїхала в Дніпро. Розшукувати Богдана довелось довго, 
а коли знайшла, то сиділа коло нього та балакала про їх 
з Відьмою минуле. Цей чоловік їй, таки, сподобався і 
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вона, вже не молода, але й не стара, як він, захотіла 
прожити з ним решту життя, щоб відчути те, що колись 
покинула Відьма. На її щастя Богдан ожив, а ще втратив 
пам’ять, то їй зовсім легко вдалося всіх обдурити. Сину 
сказала, що то її стара любов, а він і не сперечався, бо 
то материна справа, а він вже знайшов у Дніпрі роботу 
не по роках, бо був у неї розумником. Добре, що 
забрала з собою, бо в тій ДНР могли забрати в їх армію, 
чого Марія аж ніяк не хотіла, бо сама була в тому болоті 
та мріяла виїхати звідти назавжди. 

Вона незчулася, як опинилася біля лікарні, то 
добре, що встигла, поки не зачинили двері. Їй вдалося 
добратися до третього поверху, де лежав Богдан і вона, 
важко зітхнувши, постукала у двері. Ніхто не відповів і 
вона відкрила двері та спитала: — Можна? 

— Заходь, — впізнала вона голос Богдана. 
Поставивши пакет з наїдками, вона стояла коло ліжка, а 
Богдан відповів: — Сідай! Нас тут добре годують, то не 
треба приносити так багато. 

Марія сіла та сказала: — Пробач мені, що я така 
настирлива, то я тобі розкажу правду, а ти уже вирішуй, 
як тобі зі мною бути. 

Вона гарячково й довго розказувала те, про що 
перед цим думала, та про Відьму, про свого сина та про 
себе. Виговорившись, Марія глянула на Богдана та 
сказала: — Тепер ти все знаєш! Спочатку я хотіла 
відчути те, що й Відьма, а потім закохалася в тебе, як 
дівчинка, то вже роби, що хочеш. 

— Кажуть, аби не ти, то мені не жити, — після 
деякої паузи спитав Богдан. 

— Аби ти не хотів жити, то я б не допомогла, — не 
згодилась з ним Марія та додала: — І це не привід, щоб 
на мені одружуватись … 
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— Я чув, як ти мене кликала, то я йшов на твій 
голос, — сказав Богдан. 

— Як тебе кликати, мені розказала Відьма, — 
відповіла Марія та спитала: — Ти, правда, так її кохав, 
як вона розказувала? 

— Правда, — підтвердив Богдан, — та вона тоді 
мене не кохала, а от кликала мене ти. 

Вони трохи помовчали й ця тиша не була 
напруженою та нітрохи не заважала. 

— Дай мені трохи часу, щоб я розібрався в собі, 
— сказав Богдан, — бо я втратив пам’ять та багато чого 
не пам’ятаю. І спасибі тобі, що ти зі мною щира, бо це 
коштує дорогого. 

— То я вже піду, щоб сестри не лаялись, — 
сказала Марія, та цмокнула його в неголену щоку, а він 
придержав її за руку та сказав: — Спасибі тобі за твою 
терплячість. 

Вона вийшла з палати та пішла до виходу. Марії 
здалося, що хтось сховався за рогом та вона на це не 
звернула уваги. За хвилину із-за кутка коридору 
появився Нестор, який швидко пішов до палати, де 
лежав Богдан. 

— Щось трапилось? — спитав Богдан, коли 
Нестор з’явився в палаті. 

— Я до вас, Роман Васильович, — сказав Нестор. 
Богдан запропонував йому присісти та він відмовився:  

— Спасибі, Роман Васильович, ви не думайте, що 
я вам буду заважати жити з мамою. У мене гарна робота 
в Дніпрі, мене цінують і я буду тут жити, а вас не 
турбуватиму. Хіба що, коли-не-коли, подзвоню та 
дізнаюся, як мамі живеться. Вона вас кохає та 
заслужила пожити з вами в любові, оскільки майже все 
своє життя посвятила мені, бо я ріс без батька. То ви її 
не відштовхуйте, вона дуже добра людина. 
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Слова Нестора розчулили Богдана і він сказав:  
— Я теж вдячний твоїй матері, що вона витягла 

мене з того світу. Якщо ми з твоєю мамою будемо 
разом, то ти нам не завада. Дай мені оговтатись від ран, 
та найти свою душу, а тоді вже розберемося у наших 
стосунках. Добре, синку? 

— Добре, тату, — сказав Нестор та пішов, бо 
сестра заглянула в палату та сказала: — Час відвідин 
давно закінчився, а вам, хворий, треба йти на 
процедури. 

— Зараз іду! — сказав Богдан та зітер з куточка 
ока несподівану сльозу. 

*** 

Хасан Каїн відчув, що він є. 
Це було досить дивно після того, як йому 

відрубали голову. Аби Хасан управляв тілом, то такого б 
не сталося, але цей сусід, який називає себе Хомою 
Авелем, такий дурний, що дозволив відділити голову від 
тіла. Хасан спробував знайти дімензіальну сіточку, але 
не відчував її, і це знання його не втішило. Погано те, що 
з тілом було щось не так, хоча воно підкорялося 
командам. Були, навіть, очі, які Хасан з задоволенням 
відкрив. Те, що він побачив, не зовсім йому 
сподобалось. Точка зору була якась низенька, немов би 
Хасан лежав на землі. Він міг, навіть, рухатись, що 
відразу й зробив, та побачив поряд себе якусь зелену 
жабу. Жаба відкрила свою пащеку та квакнула, а Хасан 
відчув, що теж хоче квакнути, що й зробив. На їх крик 
відгукнулися другі жаби, а Хасан, вперше в житті, 
втратив свідомість. Відразу виникла картинка, як він 
керує своїми пустими зеленими зомбі, які стояли на чолі 
урядів різних країн, а він, Хасан, тягнув час, поки всі 
планети, разом з Сонцем, стануть хрестом, щоб 
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зручніше ними маніпулювати, а вже тоді, з допомогою 
свого мобільного кільця реплікації, переправить їх у свій 
Всесвіт. Той, хто виживе на Землі в результаті цієї 
трансформації, залишиться жити, якщо дозволить 
Хасан, бо то буде його персональний Всесвіт, в якому 
він буде і Богом, і Творцем. 

Знав би Хасан напевно, хто керує Всесвітом, в 
якому він народився, то вбив би його давно, але той 
Творець замість себе підставляє якихось шахраїв чи 
дурнів. Чого коштує ціла планета, Перія, населена 
богами, які керують Всесвітами: один з них десятиніг, 
другий літає птицею, третя плаває крокодилом, а 
четвертий – здоровенний не сповна розуму дурник. Про 
інших і говорити не хочеться, бо там суцільний інцест, 
прикритий лицемірною необхідністю. Відразу ж згадався 
кіт, який називає себе Туманним. Ото вже повне гуано 
на тарілочці, але його хтось використовує, 
прикриваючись рудим котячим хвостом.  

Від згадки про кота, Хасан розсердився, бо той 
відібрав у нього Знак Ібліса, без якого всі справи робити 
трохи важко, але треба. Цей викид адреналіну в його 
тіло відразу повернув йому свідомість і Хасан подумав: 
«Ну, що ж, я буду богом Жабою, якщо вже так сталося і 
це не гірше за якогось крокодила чи десятинога, чи 
отого противного рудого кота!» Всього, що треба, це 
забрати мобільне кільце реплікації, яке було у Хасана в 
кишені. Треба найти тіло мертвого Хасана та поцупити 
кільце, а заодно і дімензіальну сіточку, а тоді вже 
відшукати Знак Ібліса, щоб забрати у людей їхні душі. 
Для цього слід вибратися з цього болота та дістатися до 
Княжої гори, де лежить тіло Хасана. 

Виявилось, що це досить велика проблема, бо де 
знаходиться тіло жаби, Хасан не знав. Якби він літав, то 
піднявся б у небо, та оглянув навколишню місцевість, а 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

363 

у вигляді жаби зробити це проблематично. Хасан так і 
не зрозумів, яким чином його душа потрапила в жабу на 
якомусь маленькому болоті, яке ще не замерзло, але не 
став цим перейматися, бо в роздумах нема ніякого 
сенсу, а треба щось робити, щоб вибратись звідси. 
Перш за все треба поїсти, бо холодна жаба може тільки 
спати, то ж Хасан цілу ніч полював на всіляких комах, 
блискавично викидаючи довгого язика. Боги таки почули 
його молитву, бо Хасан, вибравшись зранку на берег 
невеличкого болота, відчув, як його підіймають вгору та 
побачив внизу острів Круглик, а боги, які його тримали, 
понесли Хасана в сторону берега Дніпра. Хасан бачив 
село Пекарі та пам’ятник Тарасу Шевченку трохи далі по 
курсу, а внизу з’явилася так потрібна йому Княжа гора. 
Єдине, що Хасан хотів, це побачити труп на Княжій горі, 
але він кудись запропастився, що дуже засмутило жабу. 

Бог, який його тримав, зрозумів його думки та 
пішов на приземлення, від чого Хасан побажав усім 
богам доброго здоров’я, надіючись на взаємність. Бог 
опустився на гніздо, яке знаходилося на вершині 
засохлого дерева і тільки тоді Хасан побачив, що 
стирчить у роті лелеки, який вирішив ним закусити. 
Розбиратися, якого біса цей чорногуз не полетів у теплі 
краї, а залишився у цьому місці, не було часу, бо Хасана 
от-от мали з’їсти. Можливо, чорногуз був поранений чи 
якийсь збоченець, який втратив інстинкт, але треба було 
щось робити. Дістатися до його очей, щоб видерти, 
Хасан не міг, бо короткі лапи, а більше нічого придумати 
не міг. Він зігнувся та став шкрябати чорногузу в дзьобі, 
напевне схопив за язика, але це не допомогло, бо 
лелека потряс його, як якесь кошеня за шкоду, та 
підкинув вгору, щоб розкритою пащекою зручно 
проковтнути жабу. «Доведеться померти молодим!» — 
подумав в польоті Хасан, який прожив на світі майже 
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вісімсот літ, а тепер мусив перетравлюватися в шлунку 
якогось гусака. 

*** 

— Прирізали Хасана?! — сказав Туманний Кіт, 
коли Даша, Морті та Маргіна з’явилися у квартирі 
Тараса та Маріко. 

— Винесли вирок! — сказала Маргіна та зіпхнула 
кота з дивану, на який сіла сама, а поряд з нею Даша та 
Морті.  

— Отаку я люблю тебе найбільше, — сказав кіт, 
навіть не збираючись вставати з підлоги. Він зміряв їх 
поглядом, а потім сказав: — А я шукаю Знак Ібліса, бо 
десь загубив. Ви не бачили? 

— Ні! — сказала Даша, а Маргіна додала: — Якби 
я його побачила, то перш за все забрала би твою душу 
та кинула б її у якусь жабу. 

Даша хіхікала в кулак, а Туманний Кіт звернувся 
до Морті: — Мотя, ти не знаєш, де Знак Ібліса? 

— Я нічого не знаю! — сказала Морті, та 
відвернулася до вікна, наче щось побачила. 

— Що ви тут шукаєте? — спитала Маріко, 
з’являючись з філіжанками кави на теці. Крім кави на 
теці стояла миска з м’ясом, яку Маріко поставила перед 
Туманним Котом, то він забув про Знак Ібліса та 
встромив свою пику в миску. 

— Нащо ти його годуєш, ще й м’ясом? — 
бідкалася Маргіна: — Він же за твоє добро зробить тобі 
якусь капость! 

— Я вже звикла до цього, — відповіла Маріко, 
наче кота й не було у квартирі, а потім додала: — Він 
трошки схожий на мого Тарасика, то я його годую. 
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В цей час на балконі щось загуркотіло і всі 
побачили там Колє, а поряд з нею Мето, Жюте та 
Трутте. 

— Що ви тут робите? — спитала Даша, 
відкриваючи балконні двері та почула сердиту відповідь 
Колє: — Те, що й ви – у нас відпустка! 

— А де Іджі? — спитала Даша. 
— Він залишився відбудовувати Донбас, — 

відповіла Колє та похвасталась: — А ми з Києва зробили 
українізацію України. 

Ніхто не похвалив Колє, що її засмутило, хоча їй 
самій уже надоїли ці уроки української мови, які вона 
проводила з глядачами каналу «Ґ+Ґ». Даша мовчала, бо 
вона в цей час кинула свою симпоту на Донбас та 
побачила, що Іджі ні живий ні мертвий. Вона мовчки 
пішла на балкон та злетіла в повітря. За нею, також 
мовчки, пішла Морті, а потім, наче прив’язана, й 
Маргіна. 

— Я бачу, що всі уже показилися, — сказала 
Маріко та запропонувала: — Дівчата й хлопці, сідайте, 
хоч пообідайте, а вже потім будете розбиратися з 
ділами. 

— Після обіду я можу вас зводити на танці, — 
відкрив одне око Туманний Кіт, — у мого друзяки є зайві 
контрамарки. 

Ніхто на це не зреагував, то кіт закрив око та 
продовжив дрімати. Повернення в Київ, яке бачилося, як 
розвага, перетворилося на якесь покарання, то Колє 
піднялася та сказала Маріко: 

— Спасибі, люба Маріко, але ми, напевно, 
повернемося на Донбас, бо на Землі ми потрібні тільки 
там. 

Вона пішла на балкон та пурхнула в небо, а за 
нею потяглися всі прибульці. 
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— Ну от, секунду назад була ціла купа гостей, а 
тепер ми залишились одні, — сказала Маріко, присівши 
на долівку, та погладжуючи кота, який аж замурчав від 
захвату, а вона, несподівано, схопила його за вухо та 
спитала: — Що відбувається? Це ти зробив якусь 
капость? 

— Щоб наробити дурниць не обов’язково бути 
котом. Коли це люди були взірцем розумності? — 
відповів кіт, надіючись, що Маріко продовжить масажні 
процедури, що вона й зробила, бо замислилась та 
спитала у кота: — Може й мені політати та зануритись у 
сьогоднішнє життя? 

— Ти один з острівків надійності в цьому світі, 
тому береш участь тільки у самих особливих випадках, 
— відповів кіт, отримуючи чергову порцію блаженства, 
та вигинаючи спину під теплою рукою. 

— Ти мені зраджуєш!? І з ким! З котом! — сказав 
Тарас, нишком з’являючись на порозі кімнати, а Маріко, 
здригнувшись від несподіванки, зайшлася сміхом, 
упавши обличчям на руду і м’яку величність. 

— Щось ти стала важкенька, — сказав кіт, бо не 
любив фамільярності зі своїм тілом та спитав: — Ти, що, 
вагітна? 

Тарас театрально вирячив очі на кота, а потім на 
Маріко та грізно спитав: — Від кого? 

— Дурнику, звичайно ж не від кота, — сказала 
Маріко, здивована не менше Тараса, та занурила у себе 
симпоти, перевіряючи слова кота. 

В цей час Даша підлітала до місця, де губився 
слід Іджі. Це було досить дивно, бо у нього була 
дімензіальна сіточка, яку вона не відчувала, а, крім неї, 
Даша не могла знайти його тіло. Було таке відчуття, що 
Іджі зник з цього світу.  

*** 
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Іджі отямився та побачив, що знаходиться 
зв’язаний на долівці в якійсь будівлі без вікон, в 
крайньому разі так здалося спочатку. Глянувши перед 
собою, він таки побачив закрите віконницями вікно, 
перед яким повісили червону ганчірку, яка виявилась 
прапором, а в шпаринку внизу пробивалося світло. На 
прапорі була намальована перевернута зірка на якій 
приліпили ще одну червону зірку, а вже на ній 
намалювали свастику. 

 
На нижній вершині зірки стирчав контур ведмедя 

чи рогатого козла. Між променями великої перевернутої 
зірки Іджі прочитав три літери «ССА», а що вони 
означають не знав, бо дімензіальної сіточки не було, 
видно хтось її зняв. Наскільки Іджі пам’ятав з 
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прочитаного про Землю, такі атрибути використовували 
сатаністи. На скрученому проводі зі стелі звисала 
шахтарська гасова лампа, яка заливала все приміщення 
непевним світлом. Перед Іджі були три придурки, один з 
яких сидів на якомусь стільці, а два інші стояли. Іджі 
здивували їх вирячені очі, наче ці придурки наковталися 
димедролу. Тонку шию довгого хлюща в чорній сорочці, 
що сидів на стільці, затягувала смугаста червоно-чорна 
краватка. Трикутне обличчя з великим лобом, 
поплямоване червоними плямами, яке, наче мухомор, 
стирчало на довгій шиї із чорного костюма, видавала в 
ньому одного з інтелектуалів, які, не маючи змоги 
чимось виділитись в середовищі шпани, засирають мізки 
іншим своїми божевільними ідеями. Зліва стояв 
напівоголений нікчема в окулярах, на миршавих грудях 
якого чорніла виколота фігня зі свастикою. Справа, 
склавши на грудях свої руки з великими кулаками, стояв 
відморожений дебіл, якому все одно, кого бити та за яку 
ідею. 

Всі вони дивилися на Іджі, наче він мав їм щось 
сказати, але прибулець не відчував потреби говорити, а, 
навпаки, хотів би послухати, де він знаходиться та що 
від нього хочуть ці шмаркачі. Іджі не відчував небезпеки 
від цих персон, бо якби не зв’язані руки, то вся трійця 
лежала б на долівці, але й зв’язаний він для них 
небезпечний. Треба послухати, що вони скажуть, та куди 
ділася дімензіальна сіточка, хоча, від довгого носіння 
сіточки, тілу Іджі не загрожує смерть. 

— Куди ти сховав свою чарівну оболонку? — 
спитав інтелектуал, і Іджі зрозумів, що справи кепські, бо 
ці нездари якимось чином зняли його дімензіальну 
сіточку, але, із-за своєї дебільності, десь посіяли. 

— Я хотів би спитати про це у вас, — сказав Іджі 
та збрехав: — Ви розумієте, що вам загрожує небезпека, 
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бо дімензіальна оболонка набагато розумніша за вас, 
дебілів, і може вам мститися, через ваше хамське 
поводження з нею? 

Трійцю вразили слова Іджі, бо навіть не звернули 
увагу на те, що він обізвав їх дебілами, а Іджі, щоб ще 
більше нагнати страху, сказав: — Ображена 
дімензіальна сіточка без власника буде ганятися за 
кожним із вас, поки не вб’є. Коли ви її зняли? 

— В автомобілі, коли їхали сюди, — сказав 
інтелектуал, а на питання, де автомобіль, відповів: — 
Ми його кинули перед тим, як сюди забратися. 

По пиках дурнів Іджі правильно зрозумів, що 
автомобіль вони вкрали. 

— А де ми знаходимося? — спитав, піднімаючись, 
Іджі та спокійно розпустив вузли на руки на подив трійці, 
а миршавий, чогось надіваючи військову сорочку, 
відповів: — В Бунге, на шахті «Юнком».  

Іджі порився в пам’яті та вияснив, що на цій шахті 
колись зірвали атомну бомбу, тому спитав: — Ви не 
боїтесь радіації? 

— У нас маються ліки проти радіації, — подав 
голос дебіл, якого, як з’ясувалося, звали Тимур, та 
загоготав, наче гусак, показуючи на стіл позаду, де 
стояла уже пуста пляшка горілки та три склянки з 
гранями.  

— Покажіть мені машину, — сказав Іджі, а 
інтелектуал, не піднімаючись зі стільця, спитав: — А що 
нам з цього буде? 

Раптом він підскочив, наче в стільці була пружина, 
та сховався за дебіла, який нічого не зрозумів та спитав: 
— Що трапилось? 

— Тут хтось є! — сказав інтелектуал, а миршавий 
перепитав: — Хто? 
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— Ота, як цей сказав, сіточка, — сказав 
інтелектуал, показуючи пальцем на Іджі. 

— Пішли, покажете мені машину, — повторив Іджі, 
а інтелектуал вискочив з кімнати, уже не ставлячи ніяких 
умов. Виявилось, що вони знаходяться на другому 
поверсі занедбаної будівлі шахти, від якої залишилися 
хіба що стіни. На самій верхівці шахтного ствола 
стирчали колеса підіймача. Вони обійшли шахту 
навкруги та опинилися біля терикону. Трійця розгублено 
дивилася по сторонах і Іджі зрозумів, що вони шукають 
покинутий автомобіль. «Уже встигли украсти по новій!» 
— подумав Іджі, роздивляючись сліди на брудному 
підталому снігу. Після розмови з трійцею, Іджі дізнався, 
що вони приперлися з Московії шукати прибульців, щоб 
вкрасти у них дімензіальну сіточку. Інтелектуал на ім'я 
Дмитро Булижніков, по прізвиську Комісар, десь 
вичитав, що сіточка знімається через вухо, то вони 
оглушили Іджі та мало не відірвали йому уші в пошуках 
сіточку, але нічого не знайшли. Тоді вони кинули 
автомобіль, та потягли Іджі в свою штаб-квартиру на 
шахту «Юнком». Булижніков перестав розказувати та 
втупився кудись за плече Іджі, а коли той повернувся, то 
здивовано побачив безголового чоловіка, який швидко 
рухався до них. 

— Хто це? — з острахом спитав Булижніков, 
розглядаючи безголового дідька, та зрозумів, що з 
прибульцями краще не зв’язуватись. 

— Це до тебе, — пояснив Іджі, бо, як з’ясувалося, 
оті три літери на їх прапорі «ССА» не що інше, як 
«Слов’янський союз Антихриста», який вони придумали. 

— Це, що, Антихрист? — досить швидко зрозумів 
Булижніков, а Іджі й далі брехав: — Так! Він іде по твою 
душу і душі твоїх товаришів по союзу.  
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Булижніков так чкурнув, що його ноги мало не 
стукали йому у потилицю, а нікчема зі свастикою по 
імені Славік виявився теж розумним, коли діло 
стосувалось його життя, та чкурнув за своїм фюрером, 
наче хотів попасти в олімпійську збірну по бігу. 

— А мені що робити? — спитав тупий бугай 
Тимур, на що Іджі відповів: — Тобі доведеться померти 
героєм, бо Антихрист, який до нас біжить, з’їсть тебе на 
обід. 

— А тебе? — все ще вагався здоровило, то Іджі зі 
сміхом відповів: — Мене він не з’їсть, бо я усередині 
залізний. 

Тимур не витримав і теж чкурнув, залишивши Іджі 
на поталу Антихристу. Не добігаючи до Іджі на декілька 
метрів, Антихрист сказав: — Даша, моя голова кудись 
закотилася, то я її не бачу. Ти не могла б мені 
допомогти, бо мені з допомогою дімензіальної сіточки 
досить важко орієнтуватися у просторі.  

— Іди сюди, сонечко, я тобі допоможу, — сказав 
Іджі, а коли Антихрист підійшов, зняв його сіточку та 
надів на себе. Сіточка була трохи затісна, але то нічого, 
от тільки, що робити з отим Антихристом, Іджі не знав. 

— Я нічого не бачу! — сказав Антихрист, а Іджі 
спитав: — Хто ти такий? 

— Я Хома ібн Алі аль-Авель, — відповів 
Антихрист. Іджі був невідомий даний персонаж, хоча він 
чув про ще одного не дуже порядного типа, тому спитав: 
— Ким тобі приходиться Хасан ібн Алі аль-Каїн? 

— Крадій, який хотів забрати у мене тіло, — чемно 
відповів Хома й Іджі йому майже повірив, тільки спитав: 
— Куди ти подів свою голову? 

— Коли Хасан був у моєму тілі, голову зрубала 
Морті, як я зрозумів, — розповів Хома. 
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— А чому ти звертався до Даші? — спитав 
головне Іджі й Хома відповів: — Бо вона коло тебе. 

Іджі оглянувся і побачив Дашу, яка була невидима 
для тих, у кого нема дімензіальної сіточки. Вона 
зареготала уже відкрито і сказала, сміючись: — Ти б 
бачив морду отого Булижнікова, коли я торкнулась його 
в їхній конурі, — заливалася сміхом Даша, а Іджі спитав: 
— Чого ж ти відразу не з’явилася. 

— Бо твоєї сіточки таки дійсно нема, то я хотіла 
дізнатися, що скажуть оці сопливі слуги Антихриста, — 
сказала Даша: — Сіточка пропала і не відзивається.  

— Бо в ній нікого нема, — догадався Іджі, — тому 
її не видно. 

— Добре, я дам тобі свою сіточку, — сказала 
Даша, — а цю віддай Хомі. 

— Я не хочу піддавати тебе небезпеці, — надувся 
індиком Іджі, а Даша засміялася: — Бери, у мене ще є. 

Іджі надів сіточку на Хому, що не так просто, бо всі 
сіточки одягалися через вухо, а у Хоми – коло шиї, а вже 
потім одягнув на себе. 

— Даша, я вибачаюся, а ти не скажеш, де моя 
голова? — спитав Хома у Даші, а Іджі, повернувшись до 
них, сказав: — А он вона йде! 

Хома та Даша з подивом дивилися, як по дорозі 
до них котиться голова, з зеленою жабою на маківці. 

*** 

Коли Даша полетіла, то Морті відразу кинутись за 
нею, але Маргіна її придержала: — Не спіши, хай Даша 
трохи пограється без няньок. 

Маргіна була таки права, тому Морті нічого не 
залишилося, як тихенько летіти. 

— Давай не будемо з-за внучки сваритися, я не 
збираюся красти її у тебе, — сказала Маргіна, а Морті 
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дивилася на неї та думала чи вона щиро це каже, чи 
придурюється. Маргіна, повернула голову до Морті та 
сказала: — Я дуже рада, що саме ти була поруч з 
Дашею усі ці роки. 

Вона підплила до Морті, та обняла її, а та думала, 
коли вже Маргіна буде її душити. Обійшлося, бо Маргіна 
відпустила її та навіть пустила пару сльозинок. Цього 
Морті не могла витримати, тому теж заревла та 
притиснулась до Маргіни. Отак, притискаючись одна до 
одної, вони шубовснули в воду. 

Крижану! 
Мабуть, всі в Полтаві злякалася, коли дві морхіни 

заревіли в унісон у два голоси, вискакуючи із річки 
Ворскли. Вони зі сміхом понеслися до берега та 
полетіли по дорозі до Харкова. Через якусь хвильку 
Маргіна побачила внизу коло дороги якесь кафе, то 
сказала: — Спинимось та зігріємося. 

Вони приземлилися та збігли по крутих сходинках 
до кафе, яке називалося «Forest64», що не дивно, бо 
знаходилось коло лісу.  

— З косою не можна! — сказав моложавий 
швейцар, побачивши мокрих дам, то Морті вже хотіла 
йому вкоротити голову, коли двері самі відчинилися. 

— Ви по мене…настав строк … — спитав чоловік 
у дверях та запитав: — Я можу перед смертю трохи 
оговтатись та почастувати вас в ресторані? — він 
пропустив дам та так глянув на швейцара, що той 
швидко зачинив двері, підштовхнувши добродія під 
сраку. Уже добре напідпитку, коротконогий та 
товстенький пан підвів їх до столика, за яким сидів до 
цього, але його вже прибрали, то офіціант запросив до 
столу добродія знову. 
                                                           

64  Forest — ліс (англ.). 
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— Ви любите зелений колір? Я ні! Дівчата, що ви 
будете пити – вино? — спитав пан, усаджуючи Маргіну 
та з пошаною Морті. Присівши сам, пан гукав офіціанта: 
— Панянкам …вино…найкраще…бо дами цього 
коштують, особливо з косою… А мені, як звичайно, бо 
потім загину від рук зелених … московітів …москітів…! 
Як швед під Полтавою! 

Офіціант приніс вино та налив в келихи. Видно, 
що цього товстенького пана знали, бо офіціант 
виконував всі його бажання та з нової пляшки налив 
йому в чарку якоїсь горілки. 

— Я колишній депутат Верховної Ради по цьому 
округу від …. — він зробив зупинку, наче згадуючи та 
продовжив: … від ого-го якої партії. У мене ці зелені 
забрали все: три автомобілі імпортні, … трьох водіїв … 
замшевих … дві дачі …вітчизняні… 

Морті та Маргіна ковтнули вина. Вино було таки 
хороше. Пан довго жалівся про своє життя, звертаючись 
особисто до Морті, яка притулила свою косу до стіни, 
слухала пана та сьорбала вино. 

— Он там … на вікні … сидить зелена жаба … на 
зрубаній голові … ці зелені…вже відрубали комусь 
голову … і посадили на неї свою жабу … бо їх жаба 
душить … що це не їхня голова … бо голова протестує 
… — бідкався п’яний депутат, показуючи пальцем на 
вікно. Морті не втерпіла та глянула на вікно, але там 
нікого не було, а депутат, помітивши її рух, сказав: — 
Уже нема … ні голови, ні жаби … зеленої … 

— Ми вже підемо, бо зігрілися, — сказала 
Маргіна, а пан встав та сказав: — Я вже теж готовий … 
втратити голову … тільки щоб моя голова була без жаби 
…— попросив пан, а Морті сказала: — Я прийду 
наступного разу … 
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— Дякую! Щиро дякую! — казав депутат, 
кланяючись, а Морті та Маргіна зі сміхом вискочили з 
ресторану. Вони полетіли в селище Бунге, недалеко від 
Єнакієво, бо там приземлилася Даша. Маргіна 
трималася за симпоту, яка закінчувалася коло двох 
величезних териконів, там, де знаходилася будівля 
шахта та висока вежа підіймача з великими колесами. 
Вони приземлилися та пішли пішки, щоб розім’яти м’язи, 
коли їм назустріч вилетіли три переполохані гицлі, які, 
побачивши Маргіну та Морті, наче засоромилися свого 
страху та з посмішкою сказали: — Будьте обережні, бо 
там бігають безголові мерці! 

Гицлі не стали затримуватися, а поспішили 
втекти, чим трохи насторожили Морті. 

— Якщо ці засранці щось зробили Даші, то я 
відріжу їм все, що можна і не можна, — пообіцяла Морті. 

— Мотя, заспокойся, — сказала Маргіна, — нічого 
з Дашою не сталося, бо я коло неї тримаю одну 
сигнальну симпоту. 

— І вона не здогадується? — зацікавлено спитала 
Морті. 

— Ні, — сказала Маргіна. 
— Як ти це зробила? — спитала Морті. 
— Симпота від Даші іде знову до неї, роблячи 

петлю, а тоді вже до мене, — розказала Маргіна. 
— Почекай! — сказала Морті, збираючись це 

зробити, але її зупинила Маргіна: — Не зараз, зроби це, 
коли ми будемо гуртом, бо вона помітить і тоді й тобі, й 
мені буде капець. 

Вони обминули ще одну будівлю та побачили 
Дашу, Іджі та якогось безголового ідіота. Його відрубана 
голова котилася по доріжці в їхню сторону. Коли вона 
опинилася ближче, то Маргіна побачила, що голова 
скаче, а не котиться.  
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Морті підняла косу, готова до бою!  
*** 

Чорногуз схибив, бо Хасан не попав йому в рот, а 
полетів вниз. Можливо чорногуза налякала велика 
ворона, яка перед цим каркнула, а коли Хасан полетів 
вниз, то хотіла його підібрати. Це їй не вдалося, бо 
Хасан махнув лапою, цілячись в око. Може й зачепив, бо 
ворона полетіла при самій землі, а чорногуз так і 
залишився в пустому гнізді. Добре, що зима була тепла, 
то ще якийсь зелений кущик трави стирчав при землі, 
тому Хасан спружинив на ньому та перекинувся на 
спину. Він бачив сіре небо, гніздо на сухому дереві та 
чорногуза, який, втративши свою поживу, застряв у 
гнізді, наче згадав про своє дитинство.  

Хасан волів би, щоб ця цибата птиця полетіла 
деінде, бо жабі сперечатися з нею без дімензіальної 
сіточки все одно, як напроситися їй на обід. Щоб втекти 
від смерті, Хасан, не зводячи погляду з гнізда, 
швиденько стрибнув у кущі та потрапив на гілку, яка 
зігнулася та підштовхнула жабу вбік. Все б нічого, тільки 
цей кущ ріс над урвищем, то Хасан полетів униз, та 
чвакнув в якусь яму з грязюкою. Хасан вигулькнув із 
грязі та задерся на якийсь круглий камінь, який стирчав 
із багнюки. Усівшись зверху на виступ, який стовбичив 
на камені, Хасан трохи посидів, щоб стекла грязюка з 
тіла і тільки тоді зліз з виступу, щоб підійти до краю 
каменя, та стрибнути на берег цієї багнюки. Що дивно, 
виступ був схожий на людське вухо.  

Навіть більше, це й було людське вухо! На голові, 
яка валялася в багнюці! Хасан не сумнівався, що це 
його голова. А ще його чекала несподівана знахідка: 
пом’явши жаб’ячими лапками мочку біля вуха, Хасан 
виявив цілу дімензіальну сіточку і відразу стягнув її з 
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голови та накинув на жаб’яче тіло. Тепер ніякий чорногуз 
йому не страшний. Залишилося вирішити, що робити з 
головою, бо це ж таки його голова, то може знайдеться й 
тіло. Хасан витягнув голову з багнюки та полетів до 
берега Дніпра, де обмив її, а потім сховав її під 
дімензіальну сіточку, усівшись зверху на голову. Таким 
чином голова не струхне, як старий пеньок. Хасан 
полетів на Княжу гору та перебрав її до кожної травинки, 
поки не побачив ободок портативного кільця реплікації, 
яке видно випало з кишені, коли Хасану відрубали 
голову. Це його дуже втішило, то він продовжив пошуки, 
але тіла таки не знайшов. Те, що у нього є кільце 
реплікації, давало змогу зробити задумане, хоча часу до 
20 січня залишалося зовсім мало. «Треба знайти моє 
тіло!» — подумав Хасан та послав симпоту у пошуках 
тіла. Хасан боявся, що тіло вже остаточно згнило, бо 
дімензіальна сіточка чомусь опинилася на голові. 

Його чекала несподіванка! 
Бо його тіло було живим та знаходилося десь на 

сході України! «Що за маячня?» — подумав Хасан, але 
дітися нікуди, треба летіти на той схід та забрати тіло. 
Він вже злетів та летів над Каневом, коли промайнула 
ще одна думка: «Тіло забрав Хома!» Від цієї думки 
стало зовсім не затишно, бо той дурник може й не 
пустити Хасана в їхнє тіло. «А що від там робить на тому 
сході?» — подумав Хасан, мимоволі опускаючись на 
дерев’яну лаву риночку у центрі міста. Якийсь 
чорноротий жартівник спитав у господині, яка продавала 
свинячі голови на холодець та й не помітила, що товару 
прибуло: — А скільки коштує оця кругленька голова? 

Продавчиня глянула на вибір покупця та й осіла 
на місці, бо зелений чуб мерця став ворушитися. 
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 — Ой боже ж ти мій! — тільки й промимрила вона 
та перехрестилася тричі, а навкруги зібрався гурт, то 
жінки жахалися, а чоловіки сперечалися, кого це вбили. 

— А на голові зелена жаба! — помітив хтось. 
— Це голова виборчої комісії, — сказав якийсь 

добродій, не уточняючи, про кого він каже: відрізану 
голову чи жабу, а якась жінка йому заперечила: — Та ні, 
у того вирячені очі, а у цього вузенькі та ще й моргає. 

— Як моргає? 
— Бо ще живий! 
— Та ні, то жаба моргає! 
— Як відрізана голова може бути жива? 
— У мене риба цілу ніч жива! 
— То риба, а то голова! 
— То жаба моргає, не видумуйте! 
Тим часом Хасан виповз зі своїх думок та побачив 

себе між свинячими головами, то трошки отетерів, бо 
хоча вже давно не сприймав будь-яку релігію, але 
згадав відразу до свинини з дитинства то здійнявся на 
небо під здивовані розмови покупців:  

— Ти диви, воно ще й літає! 
— То чиясь душа! 
— Яка душа, то голова грішника, якого з жабою не 

пускають в рай! 
Хасан не став слухати дурні розмови та полетів 

на схід через Дніпро, а далі степом…степом… 
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Реплікація чотирнадцята. Хасан 

Богдану часто снилися дивні сни. Видно, мав 
рацію син, Ігор, який казав, що то наслідки ліків, а ще, як 
думав сам Богдан, сни малювали другу, у чомусь 
фантастичну дійсність, щоб привернути увагу до того, як 
живеться зараз. Ті сни лякали та дуже відрізнялися від 
реальної дійсності, яка теж була жахлива: вороги-
московіти, як і раніше, обстрілювали Донбас, бо 
знешкоджувати старі запаси снарядів, у яких давно 
закінчився строк, набагато дорожче, чим відстріляти їх 
по Україні. То вже, крім «Камазів» з «гуманітарною 
допомогою», заходили ешелони московітської 
«допомоги» зі смертельною начинкою. Крим 
перетворився в суцільну військову базу і ті, хто чекали 
«благодєнствія» відчули його на собі в повному обсязі. 
Перебуваючи на фронті, Богдан не зовсім розумів, що 
твориться в тилу при новому президенті та що слід від 
нього чекати, хоча точно знав одне: там, на передовій, 
що б не трапилось в тилу, а фронті треба держати. 

Того ранку Богдан прокинувся від моторошного 
сну, в якому діяли фантастичні прибульці та люди: живі 
й мертві. Таку дивину він і раніше бачив, то відразу взяв 
свого блокнота, та записав те, що наснилося. «Треба у 
Людмили Василівни спитати, що то значить, коли 
присниться відрубана голова», — сміючись, подумав 
Богдан, хоча не сумнівався, що вона вислухає та 
пропише якісь заспокійливі пігулки. Богдан знав, що не 
тільки йому ввижаються такі сни, бо війна, то не іграшка, 
а зла мачуха, яка нівечить людські душі, перевіряючи 
людину на стійкість: зламається чи ні. Богдану 
подобалась Людмила Василівна, як хірург і як людина. 
То вона зробила Богдану складну операцію, яка 



Реплікація чотирнадцята. Хасан 
 

380 

врятувала його від смерті, бо не дарма медсестри її 
нахвалюють, як хірурга від бога. 

Не тільки Богдану подобалась Людмила 
Василівна, а й сину, Ігорю. Богдан не знав, про що 
говорив Ігор з Людмилою Василівною, але вона постійно 
приносила Богдану якісь овочі чи фрукти та не рідше 
одного разу в день провідувала свого хворого. З її 
розмов виходило, що робила вона це не з-за лікарської 
необхідності, а по цікавості, бо їй подобалися розповіді 
Богдана про Ігоря, то, мабуть, вона приходила саме за 
цим. «Невже між ними щось є?» — радів Богдан, бо 
Ігорю вже давно треба одружитися та подарувати 
Богдану внучат. Марія заходила все рідше та рідше й 
Богдан з подивом відчув, що її йому не вистачає. «Таки, 
домоглася свого!» — з посмішкою констатував Богдан, а 
думка про те, що його змусили закохатися в цю жіночку, 
зовсім його не хвилювала. Одного разу він набрав її на 
телефоні, а коли почув її голос, спитав: 

— Доброго дня, Маруся! Чого не заходиш?  
— У тебе щось нема? — заклопотана спитала 

вона, та Богдан її заспокоїв: — Ні, в мене все є, а от 
тебе – не вистачає. 

Вона мовчала якісь хвильку, а потім відповіла:  
— Я зараз прийду. 
Виявилось, що Богдан запросив Марію до себе, а 

сам був не готовий. Він побачив квіти на тумбочці у 
сусіда то відразу попросив: — Боцман, дай квіти 
поносить! 

Той, спочатку, не зрозумів, а потім розтягнув на 
неголеному обличчі посмішку до ушей, та спитав:  

— Дівчина? 
— Так! — сказав Богдан, а Роман з ліжка напроти, 

запропонував: — І мої візьми! 
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Богдан тільки склав букет та підійшов до дверей, 
щоб зустріти Марію в коридорі, коли вони відчинилися і 
на порозі стала вона. 

— Дуже радий тебе бачити! — сказав Богдан та 
простягнув їй букет, а Роман сказав: — Боцман, пішли, 
покуримо. 

— Я не курю, — не в’їхав Боцман, бо дивився на 
Марію та Богдана, а Роман настирливо сказав: — Мені 
треба тобі щось розказати. 

Роман покинув кімнату, підштовхуючи поперед 
себе Боцмана, а Марія та Богдан так і стояли коло 
порога. 

— Мені є що тобі сказати, — промовив Богдан. 
— Що? — спитала Марія, шукаючи на обличчі 

Богдана відповіді, а він сказав: — Виявляється, я без 
тебе не можу, бо ти полонила мою душу разом з 
серцем. 

Марія блиснула очима, наче там несподівано 
натекла сльоза, та з посмішкою відповіла: — Я не 
Наполеон, щоб когось полонити  

— А я б залюбки здався, — посміхнувся Богдан та 
обійняв її за плечі. Марія не пручалася та завмерла, 
немовби втратила здатність рухатись. Забіг Боцман та 
схопив свою куртку, то Марія відхилилася від Богдана, 
наче боялася, що хтось наврочить, а коли сусід вийшов, 
то спитала: — Мені можна іще з тобою побути 

— Можна, — відповів Богдан та тихенько додав на 
вухо: — Хоч все життя. 

— Спасибі, — сказала Марія та знову спитала: — 
Можна, я до тебе пригорнусь? 

— Пригортайся, — сказав Богдан та обійняв її за 
талію, а вона подалася до нього, й він відчув, як вона 
тремтить. 
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— Ти змерзла? — спитав Богдан, а Марія 
відповіла: — Ні, то від збудження.  

Досить скоро вона перестала тремтіти, може 
пригрілася, а Богдан сказав: — Я старий для тебе, — на 
що Марія відповіла: — То нічого, … зате у тебе молода 
душа…  

Він знайшов її губи, які потягнулися до нього і той, 
їх перший поцілунок, з’єднав не тільки губи, а і їх душі, 
бо між ними з’явилося таїнство, яке сильніше клятви чи 
якогось папірця, що дають в ЗАГСі. Знову забіг Боцман і 
Богдан матюкнувся: «А хай би тебе шляк трафив!» — а 
той вибачаючись, пробурмотів: — Ми там в карти 
пограємо. 

Не встиг Боцман піти, як Марія сказала: — Я вже 
теж піду! Бо у мене робота! 

Богдан хотів її затримати, але вона, потупивши 
очі, сказала: — У мене серце з грудей виривається. Я 
прийду, потім, дай мені час, бо аж голова йде кругом. 

Він таки провів її до виходу, а там вона 
поцілувала в щоку та шепнула: — Я тебе кохаю 

«Я теж!» — хотів сказати Богдан, та вона швидко 
збігла по сходинках й пропала за дверима. Богдан весь 
день ходив замріяний і, мабуть, проспав би обід та 
вечерю, якби не Роман, який тягнув його за собою та все 
намагався розпитати, що там у них було з Марією. 

*** 

Хома знайшовся на Донбасі в якомусь 
занедбаному селі, на ймення Бунге, біля шахти, яка 
давно не працювала. Від неї залишилися тільки 
порушені будівлі та два високих терикони, вже зарослі 
травою та кущами. Хасан впав згори на потріскану 
асфальтну дорогу, де попереду стояв Хома, а за ним 
Даша та якийсь прибулець. «Попалась, сучка!» — 
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подумав Хасан, бо ця Даша виявилась підступною 
тварюкою, яка відтяла йому голову. Як тоді зрозумів 
Хасан, вона сховала в собі Морті та Маргіну, які 
розправились з Хомою та Хасаном. Зараз Хасан не 
відчував Маргіну чи Морті, тому наодинці з цією Дашею 
у нього є фора, бо за плечем століття витончених 
вбивств. Збоку вискочили якісь три переляканих дурні, 
які, побачивши відрубану голову, підскочили на місці, та 
кинулися назад, але Хасан не звернув на них уваги, бо 
йому потрібна була Даша. 

— Я хочу з тобою миритися, — проквакав Хасан, 
бо голова, навіть під дімензіальною сіточкою, не те, що 
говорити, а поворушити носом не могла. 

— Так осьдечки твоя голова, — сказала Даша, 
звертаючись до Хоми, — ти що, не міг пошукати краще. 

— Це моя голова, — проквакав Хасан, — бо я її 
знайшов. 

— Я, мабуть, зробила помилка, пересадивши 
твою душу в жабу, — сказала Даша, та витягла з тапі 
Знак Ібліса. «Вона вкрала мій Знак Ібліса!» — 
розсердився Хасан, збираючись її вбити, та побачив, що 
Даша вколола палець рогом Знака Ібліса. «Тварюка! 
Забере мою душу!» — ужахнувся Хасан та кинувся 
тікати, прикрившись зверху мертвою головою. Тікаючи, 
він помітив попереду двох жінок, а коли одна з них 
витягла косу, то вже пізно було щось робити, то Хасан, 
залишивши голову, стрибнув у небо та за мить зник за 
горизонтом. Морті підібрала голову, а Маргіна, 
заглядаючи через плече, сказала: — Це ж голова 
Хасана! А що то стрибнуло у небо? 

— Хасан і стрибнув, — сказала Морті, — у вигляді 
жаби. 

— Хто з ним таке зробив? — спитала Маргіна, а 
Морті усміхнулася: — Я догадуюсь, хто! 
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— Я теж догадуюсь, — усміхнулася Маргіна та 
додала: — Треба у неї забрати ту іграшку, бо наробить 
шкоди. 

— Хтось дозволяв їй усе, — уколола Морті. 
— Я була неправа, — легко зізналася Маргіна і 

вони обидві засміялися, та пішли до трійці, яка на них 
чекала. 

— Це я підібрала Знак Ібліса, який загубив 
Туманний Кіт, — легко призналася Даша, а бабусі 
переглянулися та засміялися. Даша не розуміла, чого 
вони гигочуть, а Маргіна сказала: — Дай краще я його 
сховаю, бо з цим Знаком Ібліса одна біда. 

— Ні, підкинь його мені, — попросила Морті й 
Даша підкинула. Морті блискавично його розсікла і 
віддала одну половинку Морті, а другу сховала в тапи. 

— А що з цим будемо робити? — спитала 
Маргіна, тримаючи голову Хасана. 

— Віддамо її Хомі, він давно на неї чекає, — 
відповіла Даша та спитала у Морті: — А що, твоя коса 
рубає дімензіальну сіточку надвоє? 

Морті цього не знала, як і Маргіна. Даша віддала 
голову Хомі й той надів її на плечі, а через пару хвилин 
ожив та подякував: — Спасибі. 

— То що, пішли шукати дімензіальну сіточку Іджі? 
— спитала Даша. 

— А що, вона в нього загубилася? — спитала 
Морті та сказала: — Я її бачу. 

— Як ти можеш бачити, коли ми не бачимо? — 
обурилася Маргіна, а Морті сказала: — Бо вона мертва, 
а я бачу мертві душі. 

— Там нема душі, моя душа тут, — нагадав Іджі, а 
Морті показала на Хому та сказала: — А як же з’явився 
він. 
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— Ти хочеш сказати, що у мене будуть дві душі? 
— здивувався Іджі, на що Морті відповіла: — 
Дімензіальна сіточка не може бути пустою. Якщо там 
душі нема, то вона може з’явитися. Як у Хасана. Як 
з’явилася в нашому Всесвіті у вигляді Бога. 

— Мотя, ти академік, — похвалила її Маргіна, а 
Морті аж зашарілася.  

— То нашого Туманного Кота народив Всесвіт? — 
спитала Даша, а Маргіна засміялася: — Може бути, бо 
він мені колись розказував, що у нього в голові по два 
мона та два демона, на один демон більше, чим в 
людини. 

— Бабуся, що таке мон та демон? — спитала 
Даша, а Маргіна засміялася: — Це клепки в голові. 

— У кота, точно, зайві клепки в голові, — 
засміялася Даша та побачила в повітрі бліду руду морду 
кота, яка шкірилась та сказала: — Я все чую! 

— Ви всі бачили кота? — здивовано спитала 
Даша. 

— Чекай від нього сюрпризів, — сказала Маргіна 
та пошептала на вухо: — Будь обережна. 

— То ми йдемо шукати мою сіточку? — нагадав 
Іджі. 

*** 

Колє зовсім не сподобалось, що їх тримають за 
нахлібників пригод, які призначені Даші, тому вона 
вирішила, що з цього часу буде триматися якомога далі 
від внучки Морті. Хоча все цікаве відбувалося в Україні, 
але ніхто не завадить дізнатися про інші країни, хоча б 
про ту Московію, яка захотіла зібрати під свій дах всі 
колишні території. Тому Колє вирішила навідатися в 
Москву та стала шукати Плутіна, який, по розповідях 
нового тріумвірату, загинув. Як не дивно, але вона 
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знайшла цього гравця в політику і не де не будь, а в 
Москві. 

— Летимо в Москву! — сказала вона, роблячи 
розворот в повітрі, а Жюте спитав: — Що ми там 
забули? 

Його Ворон, який зовсім недавно та несподівано 
з’явився біля свого власника, каркнув, начебто 
підтримував Жюте, а Мето, навпаки, підтримав Колє:  

— А що ми забули у цьому Києві? Даша 
поводиться з нами, наче підлеглими та не вважає за 
необхідне попередити про свої дії. От куди вона 
повіялась зі своїми бабусями? 

— Рятувати Іджі! — відповіла Трутте, якій 
розвиток відносин між Дашею та Іджі дуже подобався, 
бо вона хотіла таких відносин з Жюте, щоб він її від 
чогось врятував. «Треба попасти в якусь халепу!» — 
подумала вона, замріяно дивлячись на Жюте.  

— То ми там будемо тільки заважати, — нагадав 
Мето, а Колє схвально на нього подивилася. 

— В Москву, так в Москву! — не став сперечатися 
Жюте, а Трутте теж кивнула, що їй все одно, де 
здійсниться героїчне дійство, коли Жюте врятує її від 
смерті. Головне, щоб не зіпсували опес, бо ці пригоди 
такі непередбачувані. Вони неспішно добралися до 
Москви. Вожаком попереду летіла Колє, бо вона 
трималася симпоти, яка знайшла Плутіна. Навіщо він їй 
здався, Колє не знала, і думала, що вирішить це потім, 
коли побачить його зблизька. Уже коли підлітали до 
якоїсь недобудованої будівлі у вигляді величезної 
підкови, Колє зрозуміла, що Плутін знаходиться в парку, 
який розкинувся за широкою дорогою, коло коліна річки 
з назвою Москва. Зимою, та ще й без снігу, парк 
виглядав настільки нудно, що Колє, навіть, пожаліла, що 
поперлася сюди, а вже тоді стала шукати Плутіна. Після 
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довгих пошуків, бо відвідувачів в парку було зовсім 
мало, а Колє шукала людину, вона таки знайшла 
Плутіна і не де-небудь, а в дереві. З часу відвідин Даші, 
замість ланцюгів, дуби охороняв залізний паркан, бо 
місцеві та приїжджі ссикуни зовсім замордували дуб. Ті, 
хто наглядали за дубами, замазали прогнивши дірки 
глиною, щоб дерева, дійсно, не дали дуба. 

— Що ти тут робиш? — спитала Колє, дивлячись, 
як із дуба проступають риси обличчя Плутіна. 

— Що можна робити зимою в дереві та ще й в 
безлюдному парку? — перепитав Плутін та сам відповів 
на своє запитання: — Тільки спати! 

— А де твоє тіло? — спитала Колє. 
— Давно згнило в кремлівській стіні, — відповів 

Плутін. Колє його, навіть, пожаліла: «Бідний! Це не 
легше, чим сидіти в якійсь ямі на планеті Аре». Вона 
занурилася в його думки та мало не впала від заздрості 
– такого підступного та хитрого морве вона ніколи не 
знала. «Ось у кого потрібно вчитися!» — радісно 
подумала Колє, вважаючи, що з Плутіна був би 
найкращим кантером на планеті Аре. «Якби не ми, то 
цієї України взагалі б не було, бо Плутін би загарбав її 
без всіляких сентиментів. «Треба стати на його 
сторону!» — подумала Колє, але як витягти Плутіна з 
дерева, вона не знала.  

— Я б тобі допомогла, але не знаю як, — сказала 
Колє, а Плутін глянув на неї та сказав: — Відійдіть 
якомога далі, аж за залізний паркан, а ти – залишайся! 

Мето, Жюте та Трутте перелізли через паркан та 
відійшли, а Колє залишилася та сказала: — Кажи! 

— Підійди ближче, до самого дерева, — сказав 
Плутін, а коли вона притулилася до дерева, то він довго 
шептав їй на вухо, від чого у Колє засвітилися очі. Коли 
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вони закінчили шептатися та Колє перебралася через 
паркан, то Мето спитав:  

— Ви про що так довго шепталися? 
— Секрет! — сказала Колє, а Мето подумав, що 

залишиться тут та зріже цього дуба або спалить. Він вже 
уявляв, як гріється коло цієї деревина, коли Колє 
задоволено спитала:  

— Ти, що, приревнував мене до дуба?  
— Нащо він мені здався! — вигукнув Мето та 

позеленів від сорому, а Колє злетіла в повітря та 
задоволено прокричала: — Полетіли! 

— Куди? — спитав Жюте, але Колє не сказала, а 
тільки крикнула: — Дізнаєшся! 

З дуба злетів Ворон, який каркнув, вітаючи Жюте 
в повітрі та полетів попереду, немов знав, куди вони 
прямують. 

*** 

Хасан ледве втік від Морті, бо вважав її самою 
небезпечною після Туманного Кота: вона володіла 
косою, яка різала дімензіальну сіточку, як папір. Всі інші, 
навіть Маргіна, яка мала не менший досвід, чим Хасан, 
не становили загрози для нього. Та коса була немов 
придаток її тіла і навіщо Творець нагородив її такою 
зброєю – невідомо. Можливо, що Творець вважав її 
Добром, яке протистоїть Злу або тримав її за суддю, 
який визначає порядок у цьому Всесвіті. Недарма, у свій 
час, вона була тою, що забирала життя у людей, що 
вмирали, та називалася Смертю. Щось тріснуло внизу і 
Хасан виглянув з лелечиного гнізда, щоб побачити, кого 
там принесло. Виявилось, що це лісничий з заповідника, 
то Хасан заспокоївся, бо той мало не кожного дня 
обходив свою територію, щоб тут не шастали різні 
пройдисвіти. Лісничий дивився на жабу, яка наділа собі 
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на шию якийсь сріблястий обруч, та думав, як вона 
забралася в гніздо, бо крил не має та не літає, а потім 
відчув у своїй голову пісню, яка настирливо повторяла: 

Дивлюся на небо, та й думку гадаю, 
Чому я не сокіл, чому не літаю, 
Чому мені, Боже, ти крила не дав? 
Я землю б покинув і в небо злітав!65 
Лісничий відчув, що і сам співає пісню, а Хасан 

потішив себе своєю витівкою та знову сховався в гнізді 
чорногуза, бо треба було подумати, що робити. Скоріше 
не думати, а чекати, бо 22 січня зовсім скоро. «Якщо не 
висовуватись, то дочекаєшся!» — підказало внутрішнє Я 
і Хасан був з цим згодний. Головне, мобільне кільце 
реплікації, яке висіло у Хасана на шиї. Хоч воно було 
трохи заважке та натерло шию, але Хасан його не 
знімав, бо якась приблудна ворона може зазіхнути на 
блискуче та схопити кільце ненароком. Отака, як на 
дереві в кінці поляни! 

Хасан насторожився та голосно квакнув, щоб її 
налякати, але бісова ворона й не думала тікати, а 
спостерігала за ним, наче її спеціально за цим послали. 
Хасан збирався використати дімензіальну сіточку, щоб 
відірвати вороні голову, але несподівано почув, як 
тріснула суха гілка внизу. Хасан аж підскочив від 
несподіванки та мало не випав з гнізда, а вже тоді 
поглянув униз. Чотири прибульці, які втупилися в нього 
своїми баньками не віщували нічого доброго. 

— Хасан, виходь! — сказала нахабна висока 
дівиця з розмальованим обличчям, яку звали Колє, та 
ще й додала: — Я знаю, що ти в гнізді! 

— Що тобі треба! — квакнув Хасан, бо битися з 
цими придурками вважав зовсім недоречним. 
                                                           

65  Вірш Михайла Миколайовича Петренка «Недоля» 
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— Я хочу позичити у тебе Знак Ібліса, щоб 
допомогти Плутіну, — сказала Коле. 

— Ти довіряєш цьому підступному московіту? 
Коли ти йому допоможеш, то він тебе вб’є! — нагадав 
Хасан, але іншопланетна дівчина була занадто вперта, 
бо сказала: — Я повинна йому допомогти! 

— У мене немає Знаку Ібліса, — признався Хасан, 
щоб ці нездари відчепилися. 

— А де він? — спитала Колє. 
— У вашої подруги Даші, — відповів Хасан та 

побачив по мордах прибульців, що для них це був 
сюрприз. 

— Вас обдурила ваша подруга, а ви довіряєте 
Плутіну, — уколов Хасан та додав: — Не можна нікому 
вірити, бо втратиш свою голову! 

— Дякую, Хасан, — сказала Колє та подумала, що 
у негідників буває більше честі, ніж у друзів. 

— Полетіли! — кинула вона своїм друзям, та 
першою здійнялась в повітря. За нею потягнулися 
прибульці, а ворон, за яким Хасан сторожко спостерігав, 
каркнув, жаліючи, що не піймав жабу, та полетів 
останнім. «Нарешті!» — зітхнув Хасан, бо за 800 
прожитих літ більшість людей йому надоїли, як гірка 
редька. 

*** 

Всі трималися за Морті, бо тільки вона мала 
зв'язок з сіточкою Іджі, але напрям, куди вони летіли, 
здивував не тільки Маргіну, але й Дашу: попереду була 
столиця Московії, Москва. Це місто, як пліснява, 
розрослося у всі сторони, але добре було, що між цими 
густонаселеними містами-супутниками залишалися 
лісові плями. Не дивно, що в це місто перлися з усієї 
Московії, бо за МКАДом життя не було – це казали самі 
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московіти. То ж потихеньку москвичів відтісняли на 
багатоповерхову околицю, а центр заселяла горласта 
кримінальна гопота, яка купчилась коло державного 
корита. Вони ще не долетіли до Москви, коли Морті 
почала знижуватися до великої зеленої плями соснового 
лісу, припорошеного снігом, посеред якого тягнулася до 
неба багатоповерхова будівля у вигляді трьох коротких і 
трьох довгих корпусів прилаштованих через один до 
центральної будівлі у вигляди шестипроменевої зірки. 
Ця дивна споруда виявилась базою відпочинку «Бор» та 
ще й охоронялася охороною з автоматами, про що 
нагадала Маргіна, яка сказала: — Закрийтеся сіточками. 

Вона ще хотіла сказати, що їх забагато для даної 
операції, бо крім Морті, Даші та Іджі, до них пристав 
Хома. Морті знизилась прямо посеред дерев, що дуже 
всіх здивувало, бо навіщо їхати з Донбасу у цей ліс. 
Навкруги нікого не було і Маргіна недарма боялась, що 
їх помітить охорона та може пристрелити, бо ця база 
відпочинку, мабуть, була не для простих московітів, а 
для бюрократичної еліти. 

— То де ж цей злодій, який поцупив сіточку? — 
спитала Маргіна, бо їй здалося, що Морті теж у подиві. 

— Я відчуваю сіточку тут, — сказала Морті, 
зробила декілька кроків та здивовано сказала: — Вона 
рухається! 

— Ця сіточка, часом, не на тобі? — спитала 
Маргіна. 

— Якщо я не помиляюся, то вона під нами! — 
сказала Даша і Маргіна здивовано спитала: — Звідки 
знаєш? 

— Під нами якийсь тунель, — пояснила Даша та 
додала: — Я зараз спущусь та розвідаю! 

— Застібни сіточку, — сказала Маргіна, а Морті аж 
схопилася за косу. Даша посміхнулася та пірнула униз, 
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під землю, а всі налаштувалися чекати. Аж раптом Даша 
з криком вискочила із-під землі, вирячивши перелякані 
очі. Морті шукала очима ворога, та нікого не знайшла, а 
Маргіна спокійно спитала: — Що трапилося? 

— Там кістки людей, черепи … багато … — 
сказала Даша та зашарілася: пішла на обличчі плямами 
– червоними та зеленими. 

— Тут НКВД страчувало людей з 1937 року, — 
пояснила Морті, а Даша, яка уже отямилась від страху, 
спитала: — Звідки ти знаєш? 

— Я їх супроводжувала у Пекло та в Рай, — 
відповіла Морті, а Даша не знала, вірити їй чи ні. 

— То що будемо робити? — спитала Даша, а 
Маргіна відповіла: — Ми втрьох в тунель, а Іджі та Хома 
зверху для прикриття. 

— Це моя сіточка, я повинен її сам добувати! — 
набундючився та позеленів Іджі, а Маргіна засміялася та 
сказала: — Тоді так! Я та Мотя в тунель, а ви зверху для 
прикриття! Рішення не обговорюється, а беззаперечно 
виконується! Правда Мотю? 

— Так! — сказала Морті та блиснула очима: — 
Хто не послухається – позбудеться голови! 

— І я? — здивувалася Даша, а Морті 
переглянулася з Маргіною, та відповіла: — А чим ти 
краща Маргіни, я ж їй відрубала голову. 

— Я пам’ятаю, — співала Маргіна, — це було 
досить боляче! 

Даша від здивування вирячила очі та відкрила 
рота, не знаючи що сказати, а бабусі пірнули у землю, 
аж кілька кісток з черепом викинуло назовні.  

— Не дуже то я й хотіла лазити по цих гидких 
тунелях! У нас, на планеті Аре, їх як макаронів в 
каструлі, — сказала Даша, а Іджі прошепотів на вухо, 
щоб Хома не чув: — Вони хотіли залишити нас вдвох. 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

393 

— Навіщо? — спитала Даша і відразу знову 
зашарілася, бо догадалася. 

— Ну, бабуськи! Ну, морвіхи! Я вам віддячу! — 
сказала Даша, а Іджі засміявся. Вони взяли напрям та 
пішли по лісу, згадуючи про те, що відбулося на планеті 
з глюдожерами та дуже здивувалися, коли почули у себе 
за спиною грізний вигук: — Руки вгору і не ворушіться! 

А в спину ткнулося щось тверде. Як дуло 
автомата! 

— Руки вгору і не ворушіться! — знову повторили 
ззаду і Даша сказала, відчуваючи притулений до спини 
холодний метал: — Ми не ворушимося і нікуди не 
спішимо! 

— Хто ви та куди йдете? — спитав грізний голос 
за спиною й Іджі відповів: — Ми туристи з планети Аре і 
досліджуємо флору й фауну планети Земля. 

Даша відчула, як її професіонально обмацали, те 
саме зробили з Іджі, а Хома кудись зник. Якісь 
охоронники в чорному з автоматами без прикладів 
оточили їх з усіх сторін і Даша подумала, що їх занадто 
багато на двох осіб. Звичайно, вони могли за одну 
секунду їх знищити, та вирішили дізнатися в чому 
справа. 

— На державній базі відпочинку без дозволу чи 
путівки, знаходитись не дозволено, — без всякої агресії 
сказав якийсь охоронець і клацнув їх телефоном. Через 
деякий час він кивнув охоронцю біля Іджі, щоб той 
відпустив його, та сказав Даші: — Все добре, але ви 
повинні покинути базу! 

— Добре! — сказала Даша та побачила, як Іджі 
засіпався та упав, а сама відчула, як її затрусило від 
електричного заряду. 

*** 
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Вони спішили! 
Це була удача, бо вдалося обвести навколо 

пальця усіх. Навіть прибульців. Місія, яку вони готували 
три роки таки вдалася. Правда, з цим тунелем вони 
перемудрили: треба було доїхати до Москви та зайти 
біля Червоних воріт, але там вже не раз були завали, то 
Славік, боягуз та ідіот, відговорив, а він послухав. Чекіст, 
спересердя, став неуважним та запнувся через кусок 
кабелю чи якийсь корінь дерева, що стирчав зі стіни. 
Мало не впав, та все-таки, втримався за стіну, але на 
нього наскочив дебіл Тимур і Чекіст таки звалився на 
земляну підлогу. Він матюкнувся і хотів довбонути 
Тимура по його пустій довбешці та зрозумів, що тільки 
згає час, тому хотів опертися руками та піднятися, коли 
щось почув. 

— Тихо! — зашипів він і його команда завмерла 
на місці. Чекіст почув віддалений тупіт ніг, тому відразу 
схопився і кинув коротке: — Нас переслідують! 
Поспішіть! — та кинувся вперед висвічуючи тунель 
ліхтарем на лобі та в руці. Таки добре бігли кілометри 
три, поки не задихалися, але Чекіст не став зупинятися, 
щоб команда не розслаблялася, а тільки стишив біг. 
Ззаду хекав Тимур, за ним Славко, а в кінці сопів 
Дмитро, який мав довгі ноги, але вони йому не 
допомагали, бо здоров’я у Комісара було, як води в 
жмені. Вони таки зупинилися біля розвилки, бо один 
канал відходив трохи вправо, а другий вліво. Комісар, 
дихаючи, як ковальський міх, просипів хриплим голосом:  

— Правий на Домодєдово! Нам сюди! — та 
показав вліво. Чекіст не став перевіряти по карті, бо в 
Комісара пам’ять була хороша, тому побіг по лівому 
каналу вперед. Чекіст знав, до Москви добіжить хіба що 
Тимур, але хотів відбігти якомога далі від урядового 
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пансіонату «Бор», а вже тоді залишити того, хто зовсім 
видихається, на поталу переслідувачів, хто б вони там 
не були. Істинну ціль всього цього дійства ніхто не знав, 
крім Чекіста, а він не збирався відкривати потаємне.  

Тунель, побудований хто знає в яку давнину та 
відремонтований у сталінські часи, виглядав досить 
надійно, хоча деінде і потребував ремонту. Він вів до 
самої Москви, до розгалуження під Кремлем, і Чекіст 
трійку раз по ньому проходив, а у двох місцях лагодив 
двері, які ділили тунель на три частини. Правда, 
лагодження полягало в тому, що він повісив пару 
навісних замків, щоб всілякі дурники, коли найдуть 
тунель, не шастали по ньому та не оскверняли минуле.  

Першим здох Комісар.  
Вони якраз добігли до перших дверей і Чекіст 

витягнув ключа та відкривав замка. 
— Більше не можу! Хоч вбивайте! — прохрипів 

він, опускаючись на землю. Всі теж хекали, бо пробігли 
кілометрів п’ятнадцять. Чекіст витягнув з внутрішньої 
кишені пістолета, а Комісар побачив його та став білий, 
як привід. Чекіст підійшов до нього та сунув йому 
пістолет у руки. 

— Коли побачиш, що хтось біжить сюди, 
пристрелиш! Тут патронів досить! — сказав Чекіст. Вони 
поміняли батарейки в ліхтарях, а вже тоді Чекіст закрив 
за собою металеві двері, залишаючи Комісара віч-на-віч 
з переслідувачами.  

— Пішли, бо нам ще далеко! — махнув рукою 
Чекіст. 

— Тримайся! — сказав Славко, а Тимур тільки 
хмикнув, бо Комісар слабак. Вони побігли далі. Через 
деякий час почули один глухий постріл позаду і більше 
нічого.  
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— Треба бігти швидше, бо нас доганяють, — 
сказав Чекіст і вони пришвидшили свій рух. Позаду 
нічого не чулося, Комісар, напевне, таки пристрелив 
переслідувача. Бігти ставало все важче і важче і ніяке 
друге дихання не відкрилося. Вони ледве повзли, коли 
побачили другі двері, то Тимур та Славко упали на 
підлогу, а Чекіст тремтячими руками колупався ключем в 
замку. Він, таки, відкрив замок та зі скрипом відхилив 
решітку дверей.  

Другим, як і передбачав Чекіст, здох Славко.  
Він театрально сів на підлогу та сказав:  
— Дайте мені пістолет, я буду відстрілюватись! 
Чекіст зняв рюкзак та щось витяг із нього. Він 

сунув у руки Славка якийсь пакунок та сказав: — Коли 
побачиш, що хтось до тебе йде, включиш цей тумблер 
та відійдеш не менше, як на десять кроків. 
Переслідувачам буде кінець.  

— А якщо нікого не буде? — спитав Славко. 
— Не буде, то й добре, — пояснив Чекіст та 

сказав Тимуру: — Пішли, не будемо гаяти час! 
Вони побігли вперед, перед цим знову закривши 

двері з решіткою, а Славко залишився на місці. Йому не 
дуже хотілося щось там підривати, то він подумав, що 
залишить цей пакунок тут, а сам прослизне крізь ґрати 
та потихеньку піде до Москви, де вилізе наверх коло 
Кремля, бо він знає всі ходи.  

Йому здалося, що десь щось цокає.  
Він прислухався до звуків в тунелі й наче почув 

якесь тупотіння чи шурхотіння. Крім того, щось цокає. 
Славко став крутитись на місці та прислуховуватись і 
раптом зрозумів, що цокає пакунок. Він аж відкинувся від 
нього та вже чітко почув, що зовсім поряд хтось біжить. 
«Треба бігти, бо сам зірвусь!» — подумав Славко та 
почув: — Стій! Я тобі нічого не зроблю! — пролунав 
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чийсь голос, а Славко вскочив у темноті та став 
протискатися крізь решітку дверей. Виявилося, що він за 
товстий, щоб пролізти крізь ґрати, а коли Славко хотів 
кинути пакунок якомога далі від себе, то його осліпило, а 
звука вибуху він уже не чув. Шматки його плоті 
розкидало по всьому тунелю, який відразу осів та 
поховав місце вибуху. 

— Що то було? — спитав Тимур, коли позаду в 
тунелі прозвучав вибух. 

— Славко підірвав міну, — сказав Чекіст, — 
побігли, бо нам ще далеко. 

Тимур подумав, що треба бути насторожі, бо 
нітрохи не вірив Чекісту. 

*** 

Колє знайшла Дашу аж під Москвою і подумала: 
«Чого вона туди поперлася?» Що ж, Колє не горда та 
полетить до Москви, а потім дізнається, де Даша тримає 
Знак Ібліса та забере його, як би там вона не пручалася. 
Правда, трошки лякало те, що з нею буде Морті зі своєю 
косою, то її бабусю слід обдурити та кудись відіслати, бо 
вона хоч і розумна, але трошки наївна, як дитина. Коли 
Трутте дізналася, що вони летять знову в Москву, то 
скривилася, але Колє начхати на її та Жюте – як не 
подобається, то хай ідуть під три чорти зі своїм 
Вороном, який відразу відчув ворожнечу та спорожнив 
шлунок прямо на її голову. Добре, що вона зреагувала, а 
то була б така обісрана, що не відмитися. «Я ще тобі 
віддячу!» — подумала вона, поглядаючи на Ворона, 
який летів вище, та стала триматися ближче до Мето, бо 
якщо це летюче чмо надумає спорожнити свою клоаку 
на Мето, то він, точно, відрубає цій чорній курці голову. 
У Мето вона не сумнівалася, бо він піде за нею куди 
завгодно та, якщо треба, то захистить.  
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Колє уточнила координати Даші та полетіла до 
соснового лісу, припорошеного снігом. Яке ж було 
здивування у Колє, коли вона побачила Дашу та Іджі, 
яких ведуть кудись по доріжці між дерев чотири 
військових у якійсь чорній формі напереваги з 
автоматами.  

— Атакуємо сходу! — нагадала Колє та 
спікірувала на одного з військових, який не встиг підняти 
голову, а вже лежав без пам’яті на землі. Вона 
оглянулася та побачила, що Трутте ще вовтузиться зі 
своїм ворогом, тягаючи туди-сюди автомат, то Колє 
наказала:  

— Добий його! — після чого Трутте, перекинула 
його через плече та ударила по шиї. Охоронець 
державного пансіонату «Бор» обм’як та мішком 
звалився на землю. Колє підійшла до Даші та без ключа 
зняла кайдани, а Мето підійшов до Іджі та глузливо 
сказав: — Може, не треба знімати з тебе кайдани, а 
знову продати тебе в раби? 

— Я й сам в змозі зняти кайдани, — сказав Іджі, 
знімаючи с рук окови та надіваючи їх на ближнього 
охоронця. 

— Чого це ви дали себе арештувати? — спитав 
Жюте, на що Іджі відповів: — Хотіли дізнатися, що вони 
хочуть. 

— Нічого вони не хочуть, це ж охорона, — 
глузливо сказав Мето, почуваючи себе не менше, як 
героєм. 

— Скажи мені, Даша, це правда, що Знак Ібліса у 
тебе? — тихенько спитала Колє, начебто це якась 
дрібниця і Даша повелася та відповіла: — Знак Ібліса 
був у мене, але Морті його розрубала на два шматки та 
забрала разом з Маргіною. 
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— То Знак Ібліса у твоїх бабусь? — перепитала 
Колє, бо справа виявилась трохи важчою, а Даша щось 
просікла та сказала: — У них, а чому ти питаєш?  

— Та хотіла звільнити одну людину, яку 
запроторили у дерево, — сказала Колє, а Даша її 
запевнила: — Розкажи про це Моті й вона тобі 
допоможе.  

— До речі, а де вони? — спитала Колє, маючи на 
увазі бабусь Даші. 

— Ой! Я ж забула, вони переслідують викрадачів 
сіточки Іджі, — сплеснула руками Даша та сказала: — 
Треба їх супроводжувати по землі. Іджі, полетіли! — 
нагадала вона і всі знялися в повітря, а Даша пустила 
симптому, шукаючи під землею бабусь. Виявилось, що 
поки вони бавилися з охоронцями, бабусі були уже під 
Москвою. Вони швидко подолали кілометрів двадцять 
п’ять, а тоді вже пішли на зниження. Зверху не було 
видно, що там робиться на землі, бо це був ліс біля 
окружної дороги десь в районі Бірульово. Поряд з лісом 
були великі прямокутники якихось складів. 

— Он вони, — сказав Іджі, показуючи на чорну 
пляму серед білого снігу у лісі. Коли вони підлетіли 
ближче, то побачили розриту яму та Хому, про якого всі 
забули. Хома держав на руках якусь людину, а поряд, як 
квочка, бігала навколо нього якась морвіна в чорному 
тапі. Коли вже сідали, то Даша з жахом побачили, що 
на руках Хоми не хто інший, як Маргіна, а її живіт був 
розпанаханий та весь у крові. 

*** 

Коли вони з Морті опустилися під землю, та 
звалилися в тунель, Маргіна пустила симпоти вперед, 
щоб дізнатися, хто там попереду. Вона з подивом 
знайшла тих трьох гицлів, яких Морті обіцяла убити, 
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якщо щось станеться з Дашею. Вона вже хотіла 
розказати про це Морті, але та відказала: — Я бачу! 

Вони не стали відразу доганяти прибічників 
«Слов’янського союзу Антихриста», а вирішили 
прослідкувати, куди ці дурні прямують. У них в команді 
був ще один збоченець, бо коли Маргіна залізла йому в 
голову, то мало не розсміялася від тої каші, що 
трималася в його черепку. Маргіна та Мотя не бігли, як 
дурні, по цьому тунелю, а тихенько пливли посередині, 
мов дві рибки в воді. 

— Мотю, закрийся, бо у цього йолопа пістолет, — 
сказала Маргіна, коли один з прихильників антихриста 
залишився в тунелі, а інші побігли далі. Той сидів на 
землі, а коли побачив, як Морті та Маргіна, як відьми, 
пливуть по тунелю, то перелякався та стрельнув по них 
з пістолета. Як не дивно, куля нікого не зачепила, а от 
обличчя юнака заюшило кров’ю. 

— Цікаво, що трапилось? — сказала Маргіна, 
роздивляючись дурника, який, замість того, щоб убити 
їх, убив себе. Вона підняла пістолет та добре його 
роздивилася, а вже тоді сказала:  

— Мотя, ти не повіриш! Цього дурника підставили! 
Цей пістолет зробили для того, щоб він стріляв не 
вперед, а у власника пістолета.  

Вони залишили убитого юнака, який загинув через 
підлість своїх товаришів, та пролетіли повз закриті двері, 
а вже тоді стали доганяти трійцю, що залишилася, бо 
Маргіна вважала, що це не остання смерть. Вона не 
помилилася, бо попереду був юнак в окулярах, який 
перелякався, як тільки їх побачив, то Маргіна його 
заспокоїла: — Стій! Я тобі нічого не зроблю! 

І тут пролунав вибух. Маргіна відчула, як щось 
гаряче шарпонуло її в живіт, а потім обвалилася земля. 
Отямилася, коли її хтось витягнув на білий світ, а вже 
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тоді розібралася, що це Хома. Потім побачила, як з 
землі вибирається Морті, яка кинулася відразу до 
Маргіни, роздивляючись рану. Зверху, зовсім 
несподівано, звалилася Даша та Іджі разом з іншими 
прибульцями. 

— Ну ти й дурепа! — кричала Морті, розглядаючи 
розпанаханий живіт Маргіни та сказала: — Ти, що, не 
закрилася дімензіальною сіточкою? Добити тебе, щоб не 
страждала? 

— Бабуся! Що ти кажеш! Я знаю, як піддержувати 
серце, а Колє підтримає дихання … — нагадала Даша. 

— Я ще поживу! — відповіла Маргіна, дивлячись 
на Морті. З її рота потекла кров, а Морті сказала: 

— Мабуть, ні, бо немає Тараса, а хтось другий 
тебе не склеїть. Ти ж знаєш, як я косою працюю! Не 
встигнеш моргнути, як будеш в раю! — наполягала 
Морті. 

— Обійдусь без твоєї помочі, — кашляла кров’ю 
Маргіна.  

— Я вже викликав Тараса, — сказав Хома, все ще 
тримаючи Маргіну на руках, а Колє зняла своє тапі, 
залишаючись голою, та постелила його на снігу, а потім 
сказала: — Можеш покласти її на тапі та треба 
очистити її рану, а ще принести якусь посуду та 
скип’ятити сніг. 

Іджі понісся до складів, де знайшов на якійсь 
поличці емальовану каструлю та безцеремонно її 
забрав, дарма, що агресивний комірник весь час бігав за 
ним з лопатою. Коли він повернувся з повною каструлею 
гарячої води, то побачив, що Тарас уже прилетів, а ще 
від нього смерділо паленим, видно, підгорів костюм, бо 
спішив. 

— Де болить? — спитав Тарас, наче не бачив. 
— Животик бо-бо, — відповіла Маргіна. 
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— Терпіти будеш? — спитав Тарас. 
— І не таке терпіла, — відповіла Маргіна. 
— Може, все-таки, косою? — наполягала Морті, а 

Даша бризнула сльозами та розпачливо сказала:  
— Мотя, ти не бабуся, а баба Яга! 
— Та то вона мене дражнить, щоб я не заснула, 

— заступилася Маргіна, а Даша, заливаючись сльозами, 
сказала: — Бабусі, які ж ви у мене гарні! 

— Підбери соплі, бо заразиш рану, — встромив 
слово Тарас, продовжуючи порпаючись у животі. Даша 
швидко витерла сльози, а Колє відсунула її та сказала:  

— Не заважай! Бачиш – йде операція! 
В другий раз Даша б стала сперечатися, але цей 

раз промовчала, бо Колє не розпустила нюні, а добре 
допомагала Тарасу. Коли операція скінчилася, Тарас 
сказав: — Маргіна, далі лікуєш сама! 

— Може, таки я? — спитала Мотя. 
— Ні, Маргіна, бо вона найкраща лікарка, — 

відповів їй Тарас. 
— А у вас є учні? — спитала Колє у Тараса. 

Маргіна, дарма, що ледь дихала після операції, 
засміялася та сказала: — Коли Маріко побачить таку 
«ученицю» біля Тараса, то відірве голову й учениці, й 
учителю. 

— Нічого! Я її спитаю! — сказала Колє, а Даша 
подумала, що вона вперта та доб’ється таки свого, щоб 
стати ученицею Тараса. 

— Ти хочеш стати лікарем? — здивовано спитав 
Мето, а Колє відповіла: — Ти теж можеш стати хірургом. 
Згадай, як професійно ти відрубав мені руку! 

Мето замислився, бо ніколи не розглядав себе в 
такій якості, тим більше, що йому подобалося не 
лікувати, а убивати. Проте, його зацікавило, що він може 
бути ще кимось, ніж відомим убивцею. Іджі нічого такого 
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не хотів, крім можливості бути поряд з Дашею, та ще 
бажав знайти свою дімензіальну сіточку, бо відчував 
себе зобов'язаним Даші за позичену. Що до Жюте та 
Трутте, то їм подобалась Земля та свобода, яку вони тут 
відчували. Тарас зібрався везти Маргіну до себе 
додому, хоч як вона буцалася, а Даша розривалася між 
бажаннями, бо хотіла знайти дімензіальну сіточку Іджі, 
але й з бабусею подобалось бути. Іджі наче відчув її 
вагання, бо сказав: — Я сам відшукаю свою 
дімензіальну сіточку! 

— Можеш не шукати, бо я дарую тобі свою, — 
сказала Даша, але Іджі був невблаганний: — Ні! Перш 
за все, це моя справа! 

— Я тобі допоможу! — несподівано для Іджі 
сказав Мето. 

— Я теж, полетіли! — сказала Колє та додала: — 
А Даша з бабусями хай летить до Тараса додому! 

Жюте та Трутте теж зголосилися, то Даша 
знялася та стала доганяти Тараса з Маргіною. Морті 
летіла поруч з нею і їх тапі виглядали знизу, як два 
реактивні літаки в парі. 

— Полетіли, — чогось квапила Колє, то вони 
знялися в повітря, а Іджі пустив симпоту вперед, щоб 
відшукати злодіїв, які поцупили його дімензіальну 
сіточку. 

— На тобі жаба сидить! — з огидою сказала 
Трутте, показуючи пальцем на тапі Колє. Та струснула 
його і вниз полетіло щось зелене. 

— Сидів у траві, та забрався на мене, коли ми 
робили операцію, — сказала Колє, але Трутте 
сумнівалася: — У траві – зимою? 

Колє відкинула бридкі думки про жабу, бо їй 
хотілося швидше в Москву. Коли вони вже підлетіли до 
Москви, та направлялись в сторону Кремля, вона 
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кинула: «Я вас дожену!» — та пурхнула кудись вправо. 
Мето хотів її догнати, та вона зникла, наче ховалася. 
«Ну і лети!» — обурився Мето та подумав, що відразу 
вб’є того придурка, який украв дімензіальну сіточку Іджі. 
Хай тільки попаде йому в руки! 

*** 

У квартиру номер 304 по вулиці Петрівский 
бульвар, 17/1 постукали у двері, що для господаря цієї 
шикарної оселі площею 179 квадратних метрів було 
шоком. Стукати у двері квартири, яка знаходилася у 
клубному будинку «Depre», міг хіба що якийсь ідіот, бо 
попасти в цей дім, минаючи охорону, неможливо, а про 
свій візит треба повідомляти заздалегідь. Він підійшов 
до дверей та глянув у вічко, щоб дізнатися, який це 
дурень рветься в гості. За дверима виявилась дама і 
господар здивувався – повію він викликав аж на вечір, а 
вона приперлася раніше. Фігура дами була дуже 
спокуслива, то ж господар подумав, що розважиться 
зараз, а якщо треба, то замовить на вечір ще одну 
повію. 

— Мене звати Леопольд, — пафосно сказав 
господар, відкриваючи двері, а гостя якось здивовано 
його розглядала, наче побачила якесь диво. Велика 
вітальня виходила вікном на захід, де було видно стіну 
іншого будинку, а друге вікно дивилося кудись на північ. 
В кутку, біля вікна, стояв великий кутовий диван із 
жовтої шкіри. В цій же кімнаті справа була розташована 
кухня разом зі столовою. Господар підійшов до бара та 
спитав: — Що будете пити? 

— На ваш розсуд, — сказала струнка леді й 
Леопольд аж облизнувся від захвату, розглядаючи її 
спортивні форми та тематичний одяг в стилі якогось 
середньовічного воїна з мечем у шкіряних піхвах. Леонід 
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Михайлович любив хизуватися перед людьми нижчого 
статусу, бо себе мав за еліту, рівною тим людям, яких 
він грав. В даному випадку йому пощастило, що він 
вдавав особливу особу і знав, що гратиме її до своєї 
смерті чи до смерті особи, яку він грав. 

Леопольд взяв пляшку італійське вино «Sassicaia» 
із винограду Каберне Совіньйон, хоча насправді там 
було дешеве червоне вино «Coralina», та налив у келих, 
який подав дамі. 

— Попробуйте, — сказав Леонід Михайлович, а 
коли дама зробила ковток, то спитав: — Ви відчуваєте 
аромат вина, відтінки чорної смородини, ожини та ледь 
вловимий тон ванілі й спецій? 

Дама помовчала, та ще раз ковтнула, а Леонід 
Михайлович запропонував: — Ми можемо пройти в мою 
спальню, де я повільно зніму вашу амуніцію, — він 
показав на меч, приторочений до пояса войовничої 
дами, — та ми займемося тим, для чого ви прийшли – 
любов’ю та шаленим сексом… 

— Почнемо з того, що це дешеве червоне вино 
«Coralina», а я вас можу роздягнути одним помахом 
меча, — дама блискавично витягла свою зброю і 
махнула нею перед очима Леопольда, після чого його 
халат і оксамитові штани опинилися на паркеті, а він 
стояв зовсім голий, бо дома не носив труси. 

— Сідай! — сказала дама та пхнула ногою йому 
крісло, яке спинкою вдарило по голому животу 
Леопольда. 

— Що ви від мене хочете? — оговтався Леопольд, 
прикриваючи свою наготу рештками оксамитового 
халата, бо дама явно не була повією, яку він викликав 
на вечір, а те, як вона володіла зброєю, дуже лякало 
Леоніда Михайловича.  
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— У мене є пропозиція, від якої ви не відмовитесь! 
Вона всунула меч у шкіряні піхви, але не 

виглядала більш безпечною, тому Леопольд знову 
повторив: — Що ви від мене хочете?  

— Я хочу, щоб ви жили тисячу років, — сказала 
дама і Леонід відразу зрозумів, звідки вона втекла: 
звісно, що із Кащенко 66 . З такими божевільними не 
треба сперечатися, а потрібно погоджуватися з усім, що 
вони скажуть. 

— Я згодний, — сказав Леонід Михайлович, а 
хвора відразу заспокоїлась: — От і добре! 

Не встиг Леопольд щось сказати, як дама схопила 
його за поперек, та виплигнула в вікно. 

                                                           

66  Кащенко — Психіатрична клінічна лікарня № 1 
імені М. А. Алексєєва в Москві, раніше імені Кащенка. 
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— А-а-а-а-а-а-а-а-а! — закричав Леопольд, 
чекаючи приземлення на асфальт, бо вікно виходило на 
1-й Колобковський провулок, але побачив, що дивним 
чином злітає в небо. «Я вже помер, — подумав Леонід 
Михайлович, — а моя душа летить на небо, в Рай!» Це 
його трохи потішило, бо Леопольд не чекав, що його 
аморальне та розпусне життя оцінять так високо, але 
скоро зрозумів, що вони летять на південь Москви. 
Виявилось, що він не дуже боїться висоти, і Леонід 
Михайлович загордився та тільки зараз зрозумів, що 
дама не божевільна, а відьма, хоча ніколи у таке не 
вірив. «Будуть мене силувати цілим кодлом! — злякався 
Леопольд та ще подумав, що там будуть чорти чоловічої 
статі, тому твердо вирішив: — В сраку не дам!»  

В цей час душа Плутіна, сидячи у дубі, якраз 
думала про слова Колє, сказані, коли вони прощалися: 
«Ти надзвичайний злочинець, тому я заберу твою душу 
із дерева, — сказала тоді Колє та додала: — Тільки 
скажи, куди ти хочеш перебратися?» «У мене є декілька 
двійників, приведи сюди любого, то ми поміняємося 
місцями», — сказав тоді Плутін та продиктував їй 
адреса. Плутін, добре знаючи погану сторону людської 
душі, навіть не надіявся на те, що ця Колє щось зробить 
для нього. Тому, коли вона з’явилася в повітрі, то навіть 
не впізнав її, бо вона тягла якогось засранця в драному 
оксамитовому халаті. Колє витягла з кишені 
переламаний надвоє Знак Ібліса та черкнула палець 
руки об лезо меча, а потім змастила дві половинки 
голови Ібліса. Двійник Плутіна, Леопольд, з подивом 
дивився на це дійство, а коли Колє направила Знак на 
нього, то впав. Не чекаючи, Колє направила Знак Ібліса 
на дуб та знову на тіло Леопольда, який лежав без тями 
на землі, припорошеній снігом. 
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— Дімензіальну сіточку ти мені, звичайно, не даси, 
— сказав Плутін, коли прийшов до тями та, кутаючись в 
оксамитовий халат, піднявся з холодної землі. Колє, 
замотуючи хустинкою рану на пальці, йому відповіла: — 
Зайві сіточки є тільки у Даші, скажи спасибі, що 
звільнила з дерева. 

— А я що, тут і буду сидіти? — спитав двійник 
Плутіна, Леопольд, з’являючись обличчям на дубі, а 
Колє йому єхидно пояснила: — Дурний! Ти будеш жити 
ще 1000 літ, а Плутін уже через років 20 помре. Врешті-
решт, ти сам вибрав довголіття! 

Ця заява не дуже порадувала двійника Плутіна, 
тим більше, що насправді у нього не було іншого вибору. 
Крім того, йому б хотілося жити 1000 років, але в тілі 
людини … 

— І що ти будеш робити далі? — спитала Колє, 
відчуваючи погорду, що вона визволила з біди такого 
відомого злочинця. 

— Провідаю деяких персонажів, — відповів Плутін 
і Колє зрозуміла, що для «персонажів» знайомство буде 
не дуже радісним. 

— Тоді бувай! — сказала вона Плутіну, навіть не 
догадуючись, що зовсім скоро зустрінеться з ним, як з 
ворогом. Та Колє цього ще не знала, бо летіла доганяти 
своїх друзів.  
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Реплікація п'ятнадцята. Хома 

Хасан забрався в гніздо чорногуза, яке занесло 
снігом та дивився на небо, вивчаючи планети та зорі. 
Парад планет майже закінчився і кращого періоду, чим 
цей, у наступні роки вже не знайдеш. Селена в Терезах 
говорила про те, що через Хірона та Вулкана, Хасан 
виконує обов'язки божественного судді вищого закону 
космічної ієрархії, вищої, навіть, за Юпітера, хоч він у 
Козерозі. Хірон в Овні гарантує, що енергетичний потік 
вже майже матеріальний, і Хасан може маніпулювати 
ним, як інструментом, відкриваючи, закриваючи та 
змінюючи його напрям на свій розсуд. Він дає головне в 
сильному варіанті – телекінез. 

Марс у Стрільці вітає ризик і смілість, а 
проходження Прозерпіни по Скорпіону гарантує Хасану 
пізнання таїнства вічного життя. Сатурн, Плутон та 
Південний Місячний Вузол у головному напрямі – 
Козерозі, Сонце та Меркурій у Водолії, Нептун, Венера 
та Ліліт в Рибах. Уран у Тільці. 

Можна починати! 
Добре, що дурепа Колє вкрала половинки Знака 

Ібліса у Морті та Маргіни, коли Тарас робив операцію 
своїй тещі. Вкрасти у Колє Знак Ібліса відразу не 
вийшло, то Хасан приловчився, та заліз в кишеню коло 
дуба, а коли вона полетіла за своїми друзями, то випав з 
кишені вниз разом з артефактом та полетів на Княжу 
гору. 

Перебираючи пам’ять цього місця, Хасан хотів 
зануритись у Родень, коли його знищили суздальські 
варвари, що називалися татаро-монгольською ордою, 
але та кров уже засохла та не годилася для Ібліса, тому 
він передивився ближні роки, шукаючи якусь сакральну 
жертву. Відразу, поблизу, на Тарасовій Горі, Хасан 
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побачив відблиск сигнального полум’я і подивився чи не 
підійде воно для мученика. Пам’ять запобігливо 
показала кремезну літню людину в пальто, яка різко 
виділялася на снігу, попри те, що навкруги була ніч. 
Поруч височів пам’ятник Тарасу Шевченку і чоловік, 
скинувши зимового картуза, підбитого синтетичним 
хутром, підняв голову, та голосно декламував якийсь 
вірш. Вітер відносив слова в сторону, але Хасан таки 
розчув один абзац з декламованого тексту: 

Виростали мої квіти, мої добрі діти, 
Панувала і я колись на широкім світі, 
Панувала... Ой Богдане! Нерозумний сину! 
Подивись тепер на матір, на свою Вкраїну, 
Що, колишучи, співала, про свою недолю, 
Що, співаючи, ридала, виглядала волю. 
Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, 
У колисці б задушила, під серцем приспала. 
Степи мої запродані жидові, німоті, 
Сини мої на чужині, на чужій роботі.  
Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, 
І могили мої милі москаль розриває… 
Нехай риє, розкопує, не своє шукає, 
А тим часом перевертні нехай підростають 
Та поможуть москалеві господарювати, 
Та з Матері полатану сорочку знімати. 
Помагайте, недолюдки, Матір катувати...67 
Чоловік витягнув із-за пазухи товсту пачку листків 

паперу, писаних дрібним почерком, та став жбурляти їх 
у всі сторони, а вітер, наче граючись з ними, 
підхоплював листочки вгору та розносив написані там 
слова по всій Чернечій горі. Один з листків вітер доніс до 
                                                           

67  Уривок з вірша Т.Г. Шевченка «Розрита могила» 
написаного 9 жовтня 1843 р., Березань. 



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

411 

Княжої гори та пожбурив у жабу, яка сиділа у гнізді 
чорногуза, наче хотів занести її, разом з папірцем, на 
край світу, але вперта жаба придушила листок лапою, та 
вирячила свої баньки на написане: 

Протест проти російської окупації на Україні! 
Протест проти русифікації українського народу! 

Хай живе Самостійна Соборна Українська держава! 
(Радянська, та не російська). 

Україна для українців! 
З приводу 60-річчя проголошення самостійної України 

Центральною Радою  
22 січня 1918 р. - 22 січня 1978 р.  

на знак протесту спалився Гірник Олекса з Калуша.  
Тільки в цей спосіб можна протестувати в Радянському 

Союзі!? 
«Те, що треба!» — радів Хасан та подався на 

Чернечу гору, щоб самому побачити те дійство, не 
втручаючись у нього. Все зовсім сивий чоловік, що 
називався Олексою Гірником, підняв пластмасову 
каністру та вилив на себе бензин, а тоді спорожнив на 
голову ще одну пластмасову пляшку з небезпечною 
рідиною. Чоловік витягнув ніж та запальничку, а Хасан, 
побоюючись, що чоловік передумає, подумки підганяв 
його: «Давай! Запалюй! Ти ж не боягуз!» Олекса 
виявився людиною слова, бо запальничка спалахнула в 
його руці, але вітер відразу її задув, бо не хотів такої 
наруги над людським тілом чи може то Бог умовляв у 
такий спосіб, бо святих людей на Землі у нього катма, то 
ще встигнуть зайняти місце поряд зі своїм Богом на 
Небі. Гірник вдруге чиркнув запальничкою, та замість 
молитви став читати той самий вірш Шевченка, який 
стояв пам’ятником над ним, та зі смутком дивився на 
сміливця, який не скорився супостату: 

Світе тихий, краю милий, моя Україно, 
За що тебе сплюндровано, за що, Мамо, гинеш? 
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Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, 
Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? 
Полум’я миттєво охопило Олексу з усіх сторін, а 

він, дочитавши вірша, ударив себе у груди ножем та 
упав на коліна. Полум’я, спалахнуло, наче сказилося, 
пожираючи людську жертву, а Хасан з’єднав половинки 
Знаку Ібліса, які, насмоктавшись невинної полум’яної 
крові, стали за одне ціле. Хасан радісно дивився, як у 
полум’ї згорає людина, а подобалось те, що про це 
майже ніхто не знає, то ця енергія збереглася і донині. 
Він пошарпав пам’ять у різні сторони, а потім зареготав, 
бо нинішній президент народився якраз через три дні 
після сакральної жертви, отже підходить для інтронізації 
Ібліса. «Це буде потім, а зараз треба відправити Уран у 
свій Всесвіт, а потім Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн, 
Плутон, Нептун, а далі вже Сонце!» — подумки 
запланував свої дії Хасан наперед, та став ладнати 
портативне кільце реплікації. 

Поцілити в Уран, сидячи в гнізді чорногуза, це не 
проста справа, особливо коли у тебе замість рук жаб’ячі 
лапи. Хасан підбив кільце снігом, щоб воно стало так, як 
треба, а вже потім, коли Уран наблизиться до Землі, то 
залетіти в космос та пропустити крадену планету через 
кільце, яке розтягнеться до небувалих розмірів. 
Налагодивши пересування планети у напряму до Землі, 
Хасан забрався в сніг у гнізді та й заснув. 

А прокинувся Хасан від того, що його пожбурило у 
дімензіальний канал, а за ним гналося щось розпечене, 
яке обіцяло палити його до безкінечності. Хасан 
повернув голову вперед, чим наблизив розпечене за 
спиною, але побачив, що ось-ось десь опиниться. Тому, 
як тільки випав із кільця реплікації, плигнув у сторону, а 
розпечена куля понеслася вперед, освітлюючи 
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навколишній простір і Хасан зрозумів, що це його 
планета, зліплена з кусків Землі. 

А потім гепнувся об камінь, та втратив свідомість, 
бо забув захиститися дімензіальною сіточкою. Чому? Бо 
людина завжди робить помилки. Як і боги! 

*** 

Богдан прокинувся, бо згадалося минуле, хай у 
примарному сні. Він не пам’ятав, що робив того дня чи 
йому якось тьохнуло в грудях, а про подію, спалення 
себе живцем, узнав ненароком. Той, уже не молодий 
чоловік, Олекса Гірник, який облився бензином та 
спалив себе в ім’я України, був героїчною людиною і 
Богдан приміряв на себе його вчинки та питав себе: «А 
чи зміг це зробити він?» 

Отож бо і є, що не кожний такий затятий, щоб отак 
доводити людям свою правду та казати їм у вічі: 
«Підіймайтеся, вставайте з колін, бо ви люди, а не 
раби!» Більшості затишно в рабстві, де нема зайвих 
запитань, а свобода, то така манірна субстанція, як 
далекі білосніжні хмари, красиві з виду, але небезпечні, 
коли опустяться та посиніють. В неволі затишно і є їда, 
дарма, що деякі кажуть: «Вас відгодовують на страту!» 
— якщо не брати нічого в голову, то до тебе черга може 
не дійти.  

Ті муки, які пережив Олекса Гірник, безперечно, 
гірші, від того, що переніс колись Богдан, коли потрапив 
в полон під Іловайськом. Тоді його допитував якийсь 
майор із московського ФСБ, який, після довгого допиту 
та знущань, сказав йому: «Відцурайся від України, бо 
вона – штучне утворення, яке мусить зникнути!» Богдан 
вперто сказав: «Ні!» — і майор коротким ударом 
вирубав йому свідомість. 
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Він довго пірнав у небуття, відповідаючи затятому 
московіту коротким: «Ні!» — і таки доконав майора, бо 
той сказав: «Впертий бандерівець!» — та відправив його 
в підвал. Після того Богдана уже не били, а той виродок, 
коли бачив його, дивився на Богдана, немов чекав, і він 
коротко говорив: «Ні!» — від чого майор цвиркав слиною 
в сторону та задоволено казав старе: «Впертий 
бандерівець!» Звичайно, таких впертих, як Богдан, 
убивали по-звірячому, закопували в землю, відрізали 
голову, але цьому старому майору був потрібний живий 
приклад бандерівці для його сумління, бо, видно, багато 
вбивав, а думка про те, що прийдеться відповідати 
перед Богом, потребувала виправдання звірств у 
вигляді впертого бандерівця Богдана. 

Двері відкрилися, відволікаючи від думок, і Богдан 
з радістю побачив Ігоря, який йшов разом з Людмилою 
Василівною 

— Знайомся, це відьма! — сміючись, сказав Ігор і 
Богдан здригнувся та запитливо глянув на нього. 

— Це найкращий хірург госпіталю. Вона, дійсно, 
відьма, бо зробила неможливе – врятувала тобі життя! 
— сказав Ігор, посміхаючись до хірурга. 

— Я про це добре знаю, —— відповів Богдан, 
дивуючись, чого син так представляє Людмилу 
Василівну. Якщо у неї є щось від містичного дару, то це 
її руки, які, скоріше, від Бога, а не від слуг Диявола. 

— Я тут тобі подарунок привіз, — сказав Ігор та 
поліз до великої господарської сумки. 

— Мені нічого не потрібно, у мене все є, — 
передчасно сперечався Богдан. 

На світ з’явилося сіре кошеня, яке вирвалось із 
рук Ігоря, та, нявкаючи, почимчикувало до ліжка 
Богдана. Заплигнувши йому на груди, воно потрапило 
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йому під руку та по-діловому вигиналося під нею, 
зваблюючи Богдана, щоб погладив. 

— З тваринами в госпіталь не можна! — запізно 
нагадала Людмила Василівна, бо кошеня вже вляглося 
на грудях Богдана, виставивши під його руку своє руде 
черево. 

— Це наш батальйонний звір-охоронець, на 
ймення Туманний Кіт, — пояснив Ігор, посміхаючись, а 
Людмила Василівна нагадала: — Я його потім у вас 
заберу. 

— Викинеш надвір? — спитав Ігор, якось дивно 
дивлячись на Людмилу Василівну. 

— Віднесу додому, — сказала Людмила і 
посміхнулася йому. Їхні переглядання та начебто 
випадкові торкання один одного сподобались Богдану, 
бо він зрозумів, що між ними якийсь зв'язок, який може 
закінчити родиною... 

— Добре, повернусь з війни – заберу, — сказав 
Ігор. 

— Хіба що разом зі мною, — пожартувала дівчина 
та сказала Богдану: — Розмовляйте! Я потім до вас 
зайду.  

— Ти, що, вже встиг задурити їй голову? — 
удавано-сердито спитав Богдан та нагадав: — Вона 
дуже хороша, не ображай її. 

— Ні, тату, не ображаю, а привів її, щоб спитати 
твого благословення, бо хочу запропонувати їй руку та 
серце, — сказав Ігор та зазирнув батькові в очі: — Як 
вона? 

— Мама Галя була б дуже задоволена, — сказав 
Богдан та мимоволі пустив сльозу. 

— Тату, ти плачеш, як старик, а треба радіти!— 
сказав Ігор та спитав: — Як тут у вас у тилу? 
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— Читав, землю хочуть продати, а чи добре це чи 
погано, уже й не збагну, — сказав Богдан та додав: — А 
ще новий президент заграє з ворогом під час війни. Це 
якщо робиться, то тільки для прикриття удару по ворогу, 
а в іншому випадку дурість, невігластво, а може ще 
гірше – зрада. Вірити московіту – все одно, що вірити у 
крокодила вегетаріанця, який їсть груші. А ще хохло-
дятли підспівують московітам та постійно повторюють 
«Какая разніца!», не розуміючи, що допомагають 
тисячолітньому ворогу робити гірше Україні, в тому числі 
й своїм дітям.  

— Прийде час і з цим розберемося, — пообіцяв 
Ігор та сказав: — Я піду, їй скажу? Бо мені сьогодні 
назад – на фронт! 

— Біжи, я скоро вилікуюсь та приїду до тебе, — 
сказав Богдан, а Ігор обняв його та понісся до своєї 
Відьми. 

*** 

Астрономи сушили голови, намагаючись 
зрозуміти, чому якийсь метеорит за Марсом зірвався зі 
своєї орбіти навколо Сонця та по прямій гепнувся на 
Землю. Що цікаво, після метеорита не залишилося 
навіть сліду, якщо не враховувати опалені дерева на 
Княжій горі у Каневі. Епіцентром руйнування метеорита 
було одиноке засохле дерево, яке влітку слугувало 
гніздом для чорногуза. З ним нічого не сталося, хіба що 
знесло гніздо, та опалило верхівку, перетворюючи 
деревину на опалену піку, яка наштрикнула метеорит та 
знищила його. 

Жителі Канева спостерігали це дійство наяву, бо 
відбулося воно 25 січня, якраз в день народження 
президента країни. Небо, затягнуте сірими хмарами, 
розірвалося сріблястим полум’ям, яке черкнуло сліпучу 
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лінію навскоси небосхилу та ударило десь коло 
Тарасової горі. Потім небо осяяв яскравий спалах, а 
через секунду пролунав гучний вибух, то в деяких 
домівках вибило шибки. Канівчани подумали, що вже 
почалася пряма агресія Московії, то кинулися до 
підвалів, чекаючи наступні атаки московітів, але ніхто 
бомбити їх не хотів. То вже потім всі повиходили з 
будинків та підвалів, та стали гомоніти, про що нагадує 
це небесне знамення: чи обіцяє, що все буде добре чи 
на країну чекає якесь лихо.  

Старі бабці вважали, що лихо, особливо після 
того, як дізналися, що метеорит знищив гніздо 
чорногуза, то канівчан, як і всіх українців, 
переслідуватимуть злидні та невдачі. За розорену 
оселю лелеки можуть і самі помститися: будуть палити 
хати або принесуть змію у кожний двір. Крім того, вже 
потім, на горі знайшли розбиту скляну труну, а навколо 
неї розкидані останки чийогось перетлілого трупа, що 
нажахало ще більше, то вже не чекали нічого доброго 
від небесного вісника. 

Долив масла в вогонь лісничий заповідника, який 
розказував, що бачив раніше у лелечиному гнізді зелену 
жабу, яка співала: «Чому я не сокіл, чому не літаю!» — 
то старі жінки, які це слухали, відразу плювалися в 
сторону, щоб оте жаб’яче не пристало до їх сім’ї, бо на 
жінок чекає безпліддя, а поля заллють безперервні дощі. 
Це горе, навіть, об’єднало церкви, бо український та 
московський піп разом відправили службу на Княжій горі, 
та поховали знайдені рештки чийогось трупа. Юні скаути 
змайстрували нове гніздо для лелеки та приладнали 
його на вершині опаленого дерева, чекаючи весни, щоб 
дізнатися про долю країни: чи відцурається лелека від 
гнізда чи прийме їхню творчість, а в Україні настане 
злагода та мир. 
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Невідомо, чи відбулася інтронізація Ібліса, бо 
Хасан пропав з цього Всесвіту, але коли український 
президент побував в Ізраїлі, то там раптово випав сніг. 
Чи є в тому якась містика чи це збочення клімату Землі 
на совісті тих, хто курить цигарки та їздить на 
автомобілі, то невідомо, а згадали про поїздку 
президента в Оман, після якої відразу помер султан 
Кабус бен Саїд. А ще згадали про поїздку в Париж 
минулого року, після чого згорів собор Парижської 
Богоматері. До цього додався смертельно небезпечний 
коронавірус в Китаї, який дуже швидко перетнув кордони 
країн, загрожуючи всьому світу. Ця звістка уже не 
злякала канівчан, бо вони вже чекали чогось подібного, 
то стали ходити в саморобних масках, бо медичні з 
аптек наче здуло метеоритом. 

*** 

Іджі знайшов викрадача дімензіальної сіточки аж в 
самій Москві. Звичайно, Іджі не бачив свою дімензіальну 
сіточку, бо це вміла тільки Морті, але того, хто йшов 
попереду він супроводжував своєю симпотою. 
Ймовірний злодій знаходився в самому центрі міста, 
недалеко від Кремля, поблизу Театральної площі. Щоб 
не робити багато галасу, Трутте приземлився в 
скверику, коло засніженого пам’ятника Марксу. Хоча 
наступив уже вечір, але скверик заливали потоки світла 
від різноманітних фігур на високих палях, що зображали 
чудернацькі квіти та абстрактні фігури. Видно, що вони 
стояли ще з Нового Року, а прибульці з розмальованими 
обличчями, в чорних плащах та старовинною зброєю, які 
звідкись звалилися, якраз підходили до цього антуражу. 
Хома, який був у звичайному костюмі, не виділявся від 
жителів Москви, але був одягнений надто по-літньому, 
то його можна було сприймати, як моржа. 
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— Де він? — по діловому спитав Мето, струшуючи 
сніг з тапі, бо коли приземлявся, то зачепив дерево, яке 
обсипало його порошею.  

— Він десь під землею, — сказав Іджі, а Трутте 
додала: — Він в метро. 

На неї здивовано глянули, а вона пояснила:  
— Я завантажила з Інтернету все про Москву! То 

він на станції метро «Театральна». Якщо хочете його 
затримати, то поспішить, бо він сяде в вагон та чкурне 
невідомо куди. 

— Треба почекати Колє, — сказав Мето, бо вона 
кудись завіялася. 

— У неї побачення в Коломенському парку з 
якимось добродієм в халаті, — сказав Жюте, а Мето, 
почувши ці слова, нахмурився, як грозова хмара, та 
сказав: — Пішли! 

— Може пірнемо в землю, щоб було швидше? — 
спитав Жюте, але Іджі не згодився: — В цій землі стільки 
залізяччя, що краще потрапимо туди звичайним 
шляхом. 

Трутте пішла попереду, показуючи дорогу, та 
довела до підземного переходу на другу сторону, де 
знаходився Великий театр, біля якого мимоволі 
затримались, роздивляючись велику будівлю з чотирма 
лошаками на покрівлі. Іджі квапився, бо злодій втече, 
але похмурий Мето, якого нічого не радувало, сердито 
пробурмотів: «Встигнемо!» — все ще сподіваючись, що 
з’явиться Колє.  

Вони зайшли на станцію метро й Хома, який до 
цього мовчав, мов німий, витягнув з кишені гроші, та 
купив п’ять карток «Єдиний» та роздав їх прибульцям. 
Коли проходили турнікет метро, чергова в скляній будці 
категорично зупинила Мето, побачивши його мечі:  

— Зі зброєю в метро не можна! 
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Мето методично витягнув мечі, та проковтнув їх, а 
потім витріщився на чергову та спитав: — А так? 

Чергова заціпеніла та нічого не казала про те, що 
зброя була і в Жюте та Іджі, а Мето притулив карточку 
до сканера та пішов до ескалатора. Звичайно, маючи 
сіточку, можна ввести в оману не тільки чергову 
метрополітену, а і технічні прилади, бо вони теж не в 
змозі змагатися з дімензіальною суттю цієї можливості, 
дарованої прибульцям Туманним Котом. Московське 
метро не дуже вразило прибульців, бо вони бачили 
подібне у тому ж Києві. Трутте трималася попереду та 
вела їх по переходу на станцію «Мисливський ряд», бо 
туди вів слід втікача та злодія. 

— Він уже на станції «Університет», — нагадав 
Іджі, думаючи про те, навіщо втікачу бігти до Москви по 
невідомому тунель від пансіонату «Бор», коли можна 
було доїхати на машині, а вже потім пірнати в метро. 
«Точно, якісь збоченці!» — вирішив Іджі та спитав у 
Трутте: — А що за станція – «Університет»? 

— Нічого особливого, станція, як станція, — 
відповіла Трутте, — знаходиться біля Московського 
державного університету імені Михайла Ломоносова на 
Горобиних горах. 

Вони сіли в вагон поїзда метро і відразу відчули 
на собі погляди пасажирів, бо їм не кожного дня 
доводиться бачити таких дивних людей з мечами та 
розмальованими обличчями.  

— Громадянин, в метро не дозволено возити 
зброю, — нагадав якийсь інтелігент в окулярах, бо хотів 
би сидіти на місці молоді, але Мето, ще й досі сердитий, 
миттєво витягнув меча та приставив йому до горла:  

— Скажеш слово – відріжу голову! 
Дядько замовк, а всі пасажири захотіли вийти, 

коли відкрилися двері на наступній станції «Парк 
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культури», хоча Хома всіх запевняв, що Мето жартує і 
нікого вбивати не буде. Інцидент не закінчився, бо на 
станції «Університет» їх чекав наряд поліції. 

— Негайно здайте зброю та йдіть за нами! — 
зажадав якийсь молодший сержант, здивовано 
розглядаючи розмальовані обличчя затриманих, чим 
зовсім розсердив Мето, який сказав: — Негайно відійди 
з дороги, бо через секунду будеш без голови. 

Його меч миттєво опинився на шиї молодшого 
сержанта, який побілів, а два рядових поліцейських 
витягли свої пістолети Макарова та наставили на Мето.  

— Дурні, сховайте пістолети! — сказав молодший 
сержант, а Мето хмикнув, та пішов до ескалатора. За 
ним почимчикував Жюте з Трутте, а за ними Хома, який 
прошепотів на вухо сержанту: — Я вам не рекомендую 
чіпати цих прибульців, бо цей добродій, — він показав 
на Мето, — таки знесе вам голову, бо у нього горе – 
його покинула дівчина. 

Коли прибульці вже підійматися по ескалатору, 
один рядовий поліцейський хвалькувато заявив:  

— Ми могли б їх запросто розстріляти! 
— Дурень! Ти б зараз валявся без голови, крім 

того тут кругом люди, так що запхни своє «могли» собі в 
сраку та мовчи. 

Він витягнув рацію та передав: — Небезпечні та 
озброєні прибульці підіймаються нагору. В метро не 
затримувати, а викликати гвардію, хай вони 
розбираються, — старший сержант виключив рацію та 
наказав: — Ці прибульці можуть бути не останні. 
Спостерігайте та відразу доповідайте мені. І ніякої 
самодіяльності! 

В цей час прибульці вже вибрались з метро та 
пішли вздовж проспекту Вернадського, після чого 
завернули у вулицю направо. Рухаючись до кінця 
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вулиці, вони потрапили на пустир, який оточували 
зарослі диких дерев. Іджі здивовано сказав: 

— Що він забув на пустирі? 
— До речі, він не один, їх двоє, — нагадала 

Трутте, яка теж спостерігала за втікачами. 
*** 

Тимура задрав цей Чекіст, який водив його по 
всій Москві, і, здавалося, що він морочить голову, аби 
тільки змитися з цією дурнуватою сіточкою. Вони 
покинули таємний підземний канал, по якому дійшли до 
самої Москві, бо вперлися в залізні двері, які недавно 
заварили, щоб такі, як Тимур та Чекіст, не шастали, де 
не слід. Довелося вибиратися наверх та рухатись 
звичайним метро, поки не доїхали до станції 
«Університет». Далі Чекіст повів на пустир, що 
насторожило Тимура, бо він йому зовсім не довіряв та 
побоювався, що той схиблений може його прибити. 
Чекіст зупинився біля якоїсь важкої бетонної плити 
майже посередині пустиря. Трохи далі знаходилися 
руїни гаражів, які знесли зовсім недавно. Чекіст уперся 
руками в один край плити, але вона навіть не 
ворухнулася. 

— Допоможи! — сказав Чекіст і Тимур наліг на 
плиту поряд з ним. Як не дивно, плита крутнулася на 
місці та відкрила круглий лаз з металевою драбиною, 
який вів кудись у темне підземелля. 

— Лізь вниз! — сказав Чекіст, але Тимур 
насмішкувато відповів: — Тільки після тебе! 

— Тоді закриєш люк, — сказав Чекіст, показуючи 
на важіль з ручкою, який стирчав трохи нижче отвору в 
підземелля. Він зник у темряві отвору, то Тимуру 
довелося тягнути важіль, а плита закрила отвір, 
занурюючи все навкруги у темряву. Чекіст запалив 
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електричний ліхтар і Тимур при його мерехтливому 
світлі зліз вниз.  

— Пішли, тут недалеко, — сказав Чекіст, 
підсвічуючи собі ліхтариком, то Тимур пішов за ним, 
економлячи батарею у своєму ліхтарику, бо мало куди 
його приведе цей дивний суб’єкт. Про його існування 
Тимур дізнався зовсім недавно, коли вони були уже на 
цьому гидкому Донбасі та спіймали прибульця. 

— До нас приєднається Чекіст, який чекає нас з 
машиною, — сказав тоді Булижніков. 

— Який Чекіст? — не зрозумів Тимур, бо 
насправді він не збирався робити те, про що мріяв 
Булижніков, а думав прибити цих придурків, особливо 
сопливого Славіка, та забрати те, що украли у 
прибульця. 

— Ти його не знаєш, — відповів Булижніков, — він 
керівник всіх осередків нашого руху. 

Ці всі їхні розмови про Сатану та його втілення не 
цікавили Тимура, то він з цими шмаркачами водився 
тільки для того, щоб потренувати м’язи та з кимось 
побитися, а те, що вони розказували за якусь 
«дімензіальну сіточку» прибульців, вважав за маячню. 

Булижніков проводив якісь маніпуляції руками над 
прибульцем, а тоді це, невидиме, поклав в пакетик з-під 
презерватива, яким скористувався Тимур після того, як 
ця дівка, Тамара, заманила Іджі. Тимуру здалося, що 
Булижніков просто дурив усіх отою дімензіальною 
сіточкою, але те, що до них приєднався Чекіст та з 
серйозним видом витріщився на пакетик з-під 
презерватива, трохи його дратувало. Простіше всього 
прибити цього чекіста, коли з’явиться нагода, та забрати 
той пакетик, а потім самому роздивитися, що там є та 
що воно може. 
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Стало холодно, то Тимур зрозумів, що вони 
наближаються до місця заморозки під університетом, бо 
колись тут уже був з Булижніковим. Це місце Булижніков 
з погордою називав «Раменки-43» та 3-м підвалом. Далі 
канал розповсюджувався в плетиво каналі, а деякі з них 
освітлювалися. Одного разу Чекіст зупинився та 
притримав рукою Тимура, бо спереду побачив чиюсь 
чоловічу фігуру, а потім ще одну. Вони про щось 
бубніли, а Чекіст тихо шепнув: «Це обслуга 
холодильників!» Видно, що це місце Чекіст знав 
досконально, бо рухався швидко і цілеспрямовано. Вони 
підійшли до якихось дверей, схожих на ті, що 
використовуються у бомбосховищах, то Чекіст вийняв із 
кишені ключа та встромив його в висячий замок, який 
напрочуд легко піддався.  

— Відкривай! — сказав Чекіст і Тимур наліг на 
ручки важеля внутрішнього замка. Важелі піддалися і 
двері відкрилися, а вже тоді Тимур потягнув їх на себе. 
Коли вони зайшли, Чекіст закрив їх зсередини, а вже 
потім пішов далі по коридору. Видно було, що тут колись 
прибирали та сюди давно ніхто не ходив, бо тоненький 
шар пилу покривав підлогу, на якій залишалися їхні 
сліди. Стало зовсім холодно дихати, хоча тепла куртка 
Тимура таки гріла тіло. 

Вони опинилися перед новими дверима, але без 
навісного замка. Тимур знову крутив важелі, які 
піддалися значно легше та без скрипу, напевно їх хтось 
недавно змащував. Коли зайшли в приміщення, то 
Чекіст мацнув коло дверей, шукаючи вимикача. 
Знайшовши його, він поклацав ним, але, напевне, 
згоріла лампочка, якщо вона була чи зовсім немає 
електричного струму. Чекіст ввімкнув ліхтарика і Тимур 
побачив перед собою якийсь куб, який виблискував в 
променях ліхтаря та відбивав тьмяне світло. В середині 
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куба щось бовталося, але Тимур не розібрав, що. Йому 
здалося, що це якийсь скляний акваріум, а всередині 
вертикально висіла дохла риба. Коли Тимур підійшов до 
самого куба та вдивився в рідину за товстенним склом, 
то під випадковим променем ліхтаря побачив чиєсь 
бородате обличчя з закритими очима. Тимур з жахом 
відсахнувся, а Чекіст, навіть, посміхнувся та сказав:  

— Все-таки, ми дісталися до нього! 
— Хто там такий? — спитав Тимур, а Чекіст 

здивувався: — Ти не побачив? — та присвітив 
ліхтариком. Тимур знову вдивився в трохи мутну воду, а 
тоді впізнав та здивовано сказав: — Сталін! 

— Сталін! — підтвердив Чекіст та сказав: — Ти 
мені потрібен зверху, на кубі. Нам треба витягти труп. 

«Он воно що!?» — подумав Тимур, бо падлюка 
Булижніков не просвітив його щодо цієї таємниці, а 
розказував казки про всесвітню могутність, яку вони 
отримають, діставши дімензіальну сіточку. «Що воно 
таке, ця сіточка?» — думав Тимур, бо, навіть, якби 
забрав її у Чекіста, то не знав би, що з нею робити: чи 
з’їсти, чи надіти на голову, чи на тіло. Якщо вона 
невидима і якщо все це не брехня, то як її включити та 
управляти. Бо закине тебе кудись на Місяць і будеш там 
кукувати, поки не здохнеш. 

«Подивлюсь, як з нею обходяться інші, а тоді вже 
подумаю, як її поцупити!» — вирішив Тимур, поки ліз за 
Чекістом по драбині на закритий дах акваріума. Коли 
вони залізли наверх, то Чекіст схопився за один з 
чотирьох важелів, які стирчали на даху, як роги якихось 
тварин, та потягнув його до упору. Другий важіль, видно, 
задубів, бо не піддавався, то Тимур відсунув Чекіста та 
потягнув його сам. Коли відкрили всі чотири замки, то 
Тимур та Чекіст взялися за важелі, як за ручки, та 
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відірвали ляду, яка потягнула задубілу гуму, що колись 
була герметиком.  

Внизу в рідині плавало тіло Сталіна. 
Вони хотіли його підняти, але слизьке тіло не 

давалося в руки, тому вони знайшли якийсь шматок 
кабелю та зачепили ним руку, а вже потім ледве витягли 
труп на дах. Тимур закинув слизьке тіло на плече та 
спустив його вниз. Чекіст передав ліхтарика Тимуру, а 
сам витягнув пакетик з-під презерватива та щось вийняв 
звідти та натягнув на вухо Сталіна. «Так он як воно 
робиться!» — подумав Тимур та став чекати, що 
станеться далі. А далі нічого не відбулося, бо бородатий 
та зарослий волоссям труп Сталіна так і залишався 
трупом. Така ситуація похитнула впевненість Чекіста у 
тому, що він зробив все правильно, тому він трохи 
розгублено сказав Тимуру: — Повинен був ожити! 

«Нічого ти не знаєш, Чекіст!» — з деякою 
зловтіхою подумав Тимур та вирішив, що прийшла пора 
розлучитися з цими дурнями з «Слов’янського союзу 
Антихриста». Вони ще почекали, але ніяких змін на тілі 
Сталіна не відбулося: як був синюшний та холодний, 
таким і залишився. Тимур проставив своє вухо до 
мокрих та холодних грудей, але не почув нічого, крім 
биття свого серця. Тимур чхнув, а потім ще раз, аж 
Чекіст присвітив ліхтарем, а у Тимура від світла стало 
різати очі. Він прикрив своє обличчя та спитав:  

— Що будемо робити? 
— Ну, що ж! Операція не вдалася! Ці прибульці 

перебільшують силу дімензіальної сіточки, — зітхнувши, 
сказав Чекіст та закурив сигарету, а Тимур впевнено 
додав: — Вони всіх дурять! Їх сила не в дімензіальній 
сіточці, а у чомусь другому! 
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— Пішли звідси, — сказав Чекіст, коли докурив 
свою сигарету, а Тимур спитав, кивнувши на труп 
Сталіна: — А з ним що будемо робити?  

— Кому потрібний труп! Навіть Сталіна! — 
відповів Чекіст та попрямував до виходу з боксу. Коли 
вони вже вийшли в коридор, то раптом почули ззаду: 

— Стояти!  
Тимур аж здригнувся, коли почув чийсь голос. 

Чекіст, видно, теж, бо пляма від ліхтарика затанцювала 
по протилежній стіні. Коли вони обернулися, то при 
світлі ліхтарика побачили Сталіна, який стояв, 
опираючись на бак та, наче лезом ножа, різав своїми 
баньками їх постаті. Його важкий погляд чомусь 
упинився на Тимурі й той знову чхнув та мимоволі відвів 
погляд, а Сталін сказав: — Ти! Знімай одяг! 

Тимур не зрозумів, навіщо це робити, а Чекіст 
збоку зашипів: — Дай йому одяг, бо він замерз! 

— Чому я? Віддай ти! — визвірився Тимур, а 
Чекіст відповів: — Мій одяг для нього замалий. 

— А мій йому великий! — відрізав Тимур, та під 
важким поглядом Сталіна таки зняв свою куртку та 
штани, сунув їх в руки голого генералісимуса та сказав:  

— Труси та сорочку не віддам! 
Сталін надягнув штани та куртку Тимура, а тоді 

глянув їм на ноги. Він зупинився на військових черевиках 
чекіста та сказав: — Знімай! 

Тимур глянув на ноги Сталіна та отетерів – на 
його ступні було шість пальців. Тимур не полінувався та 
знову перерахував, але зайві пальці нікуди не ділися. 
«Точно, диявол!» — ужахнувся Тимур та вирішив, що 
відразу покине цю комашку, як тільки вибереться нагору.  

— За нами гоняться! — повідомив Сталін після 
того, як натягнув на свої ноги трохи замалі лапті Чекіста, 
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хоча той носив 43 розмір, та спитав у нього, наче знав, 
що він керує цією операцією:  

— Де вихід на поверхню? 
— Я покажу! — з готовністю сказав Чекіст, а за 

ним пішов Сталін. Тимур замикав трійку, бо не хотів 
мати у себе за спиною такого, як Сталін. Через пару 
хвилин Чекіст довів їх до ліфта та викликав його, 
натиснувши кнопку. Почувся скрип і металева огорожа 
ліфта затряслася, видно, що цим ліфтом користуються 
рідко. Коли освітлена кабіна з’явилася із темряви, то 
Тимур аж полегшено зітхнув, до того надоїла йому ця 
подорож. Вони зайшли в кабіну і Чекіст натиснув кнопку 
першого поверху, після чого ліфт пішов нагору. Вони 
проминула аж три поверхи, поки добралися до першого, 
а вже тоді вийшли в коридор. Якась повна тітка у формі 
охоронця сиділа за письмовим столом в коридорі. Вона 
здивовано побачила їх та загрозливо стала репетувати: 
— Хто вас сюди пустив! Я зараз викличу поліцію! 

Вона хотіла і далі лементувати, але раптом 
впізнала Сталіна та завмерла, наче проковтнула язик, а 
потім витягнулась, виставивши пузо вперед, немов на 
параді, та приставила пухлу руку до лоба, віддаючи 
честь: — Слухаюсь, товариш Сталін! 

Сталін поправив свою пишну бороду та спитав у 
закам’янілої тітки: — Скажіть, товариш, де тут у вас 
туалет, бо я давно вже не ссяв? 

Тітка забідкалась та понеслась вперед, 
залишивши свого стола та показуючи дорогу Сталіну, а 
коли він зайшов у жіночу вбиральню, бо чоловіча була 
аж на другому кінці, то стала у дверей на посту, щоб 
ніяка зараза не потурбувала вождя під час інтимного 
процесу. Поки вождь ходив по своїх справах, Чекіст 
викликав таксі та чекав його на вулиці, залишивши 
Тимура при вожді. Коли на ганок першого лівого корпусу 
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Московського університету вийшов Сталін, 
поліцейський, який стояв біля входу, спочатку 
здивувався, побачивши бородатого діда та дебіла в 
трусах, який постійно чхав, а потім впізнав вождя, 
витягнувся та козирнув:  

— Бажаю здоров'я, товариш Сталін! 
— Це мені б не завадило, — сказав Сталін та 

озирнувся на знайому йому будівлю. Коли під’їхало таксі 
та вони всілися в машину, водій спитав:  

— Куди їдемо? 
— В Кремль! — сказав Сталін та додав: — Але 

спочатку в якусь цирульню! 
— А ще у вас зустріч з вашими прихильниками, — 

нагадав Чекіст та додав: — Там і перевдягнетесь – ми 
зберігаємо ваш костюм. 

— Слухаюсь, товариш Сталін! — сказав водій, бо 
впізнав вождя, та круто розвернув машину. 

— Не жени, — сказав Сталін, — я хочу 
роздивитися, якою стала Москва, поки мене не було. 

*** 

Плутін в оксамитовому халаті покинув дуба, в 
якому залишився його двійник, Леопольд, та пішов у 
сторону Андроповського проспекту, щоб взяти таксі й 
навідатися у квартиру Леоніда Михайловича. Плутін не 
хотів у халаті з’являтися перед Шойгу, Патрушевим та 
Бортніковим, бо його могли прийняти за божевільного. 
Тому вирішив перевдягнутися, а вже потім завітати в 
Кремль у пристойному вигляді. Якщо в парку на Плутіна 
мало хто звертав увагу на його екстравагантний одяг, то 
на зупинці, де він чекав на таксі, його, мабуть, впізнали, 
тому що стали фотографувати в такому незвичному 
вбранні. Плутін усміхнувся дівчині, яка його 
фотографувала та сказав: 
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— Я теж маю право на приватне життя! 
Його пропустили без черги, то Плутін сів у 

наступне таксі та сказав адресу: — Петрівський бульвар 
17! 

Водій кивнув головою та їхав спокійно, а після 3-го 
Кільця став оглядатися, поки Плутін трохи роздратовано 
сказав: — Так, я є якраз той, про кого ви думаєте! 

Коли вони під’їхали до клубного будинку «Depre», 
Плутін сказав водію: — Чекайте на мене, я 
перевдягнусь, а потім поїдемо в Кремль. 

Водій волів би взяти гроші та покинути 
президента, бо не був його фанатом, але що поробиш, 
коли у цих людей такі бзики – виходити з дому в халаті, 
а тоді їхати до якоїсь своєї полюбовниці, після чого 
відправлятися в Кремль. «Цікаво, він і в Кремль у халаті 
поїде?» — подумав водій, а потім згадав, що Плутін 
давно вже немає в живих, і тільки зараз зрозумів у що 
він вляпався! «Це мене рогатий поплутав!» — злякався 
водій та став згадувати: може то не Плутін їхав, а його 
двійник, а ще може привід Плутіна, який вештається на 
Землі та шукає дурників, щоб забрати в них душі. Тому 
водій швидко розвернувся та чухнув якомога далі від 
цього дому та Плутіна. 

В цей час черговий привітав Плутіна: 
— Доброго дня Леопольде Михайловичу, навіть 

не помітив, коли ви вийшли! 
— А я й не виходив, — сказав правду Плутін та 

пояснив: — Мене винесла якась відьма через вікно, то 
дай мені запасний ключ! 

Черговий подумав, що Леонід Михайлович 
нажерся, як звичайно, та беркицнув з вікна чи сам виліз 
без тями, тому сказав: — З великим задоволенням, 
Леонід Михайлович, тільки приставте ось сюди свій 
пальчик.  
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Прилад показав, що володар пальця таки Леонід 
Михайлович, то черговий віддав йому запасний ключ, 
мабуть, уже шостий, бо той губить їх, як горобець пір’я 
під час линяння. Леонід Михайлович загріб ключі та 
пішов на третій поверх у свої апартаменти. Мало того, 
що Леонід Михайлович ще той фрукт, так ще й ФБР 
вимагає кожну неділю звіт про те, що робив цей 
розпусник впродовж семи днів. Леонід Михайлович вже 
не працював двійником Плутіна, бо той помер, але все 
одно його стерегли, наче ФБР нема іншої роботи, крім 
слідкувати за двійниками мертвих вождів. 

Тим часом Леонід Михайлович спустився вниз уже 
в строгому костюмі, неначе збирався йти на роботу. Він 
виглянув надвір та виматюкався, а потім сказав 
черговому: — Виклич мені автомобіль! 

— Парадний? — спитав черговий, а коли 
Леопольд кивнув, подзвонив у гараж та викликав 
представницький автомобіль. Коли той під’їхав, Леонід 
Михайлович сів позаду та сказав: — В Кремль! 

Поглядаючи на розкішну Москву, Плутін мимоволі 
згадав своє самотнє голодне дитинство. На якійсь 
вітрині майнув портрет Сталіна і це теж нагадувало 
дитинство в грузинському Метехі, де він жив з матір’ю та 
злим вітчимом, Георгієм Осепашвілі. Ще з тих часів 
Плутін пам’ятав Сталіна, бо його портрет був у кожному 
будинку на селі. Через два роки, коли він уже був 
десятилітнім хлопцем, Плутін попав в Ленінград, де його 
усиновили родичі, але новий батько, як і раніше в 
Метехі, лупцював його паском. Ще через два роки, в 
тисячу дев’ятсот шістдесят другому, коли після з’їзду 
Хрущова всі висміювали колишнього генсека та тушили 
недопалки на його незліченних бюстах, Путін стискував 
зуби та терпів, бо мав Сталіна за велику людину. 
Плутіна дратували ці недалекі люди, які не розуміли 
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величності вождя, то він, в знак протесту, знайшов 
викинутий на смітник портрет Сталіна та вночі прибив 
його на стіну будинку, де мешкав.  

Плутіну здалося, що він почув автоматні черги, то 
відразу серце пірнуло у п’ятку, бо бунтів він не любив, а 
ще боявся, що його колись понівечать, як його друга, 
Каддафі. Вони завернули до Кремля, то Плутін відкинув 
думки про бунти та про диктаторів, бо потрібно 
зібратися та знову перебрати владу у свої руки. 
Автомобіль без проблем в’їхав через Боровицькі ворота, 
а здивований черговий офіцер, який перевіряв 
документи, побачивши Плутіна, тільки козирнув. Машина 
попрямувала до Сенатського палацу, де Плутін виліз з 
автомобіля та попрямував на другий поверх. Два 
офіцери на вході козирнули та здивовано за ним 
спостерігали, бо знали, що Плутін давно мертвий, а 
ніяких директив стосовно двійників вони не отримували. 
Плутін піднявся на другий поверх та пішов до свого 
кабінету, який виявився відкритим і звідти чулися голоси 
Шойгу, Бортнікова та Патрушева.  

«Цих я швидко поставлю на місце!» — з 
посмішкою подумав Плутін та рішуче зайшов у кабінет. 
Коли він з’явився, то Шойгу, який сидів у кріслі Плутіна, 
швидко піднявся, а вже тоді знову опустився на сидіння 
та спитав: — Що ти хочеш, Леонід Михайлович? Хіба ми 
не заборонили тобі з’являтися тут без попередження? 

— Сергій! Якого біса ти сидиш в моєму кріслі?! Ще 
раз таке зробиш, то битимеш в барабан у тундрі, звідки 
я тебе взяв, — сказав Плутін, а коли той піднявся, то 
провів кидок і Шойгу розтягнувся на підлозі. Усівшись у 
своє крісло, Плутін подивився на своїх соратників та 
презирливо сказав: 

— Я знаю всі ваші рахунки у швейцарських 
банках. Будете викаблучуватися не матимете ні гроша! 
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— Володимир Володимирович, це все Шойгу: 
буду сидіти в кріслі Плутіна! Ми його вигнати не могли! 
Правда, Олександр Васильович? — сказав Патрушев, 
поглядаючи на Бортнікова.  

— Правда! Я йому кажу: «У Володимира 
Володимировича там секретні документи», — а він лізе і 
лізе, — підтвердив Бортніков, дивлячись на Шойгу, як на 
ворога народу. 

— Я, всього лише, хотів забрати атомну валізку, 
бо я міністр оборони! — виправдовувався Шойгу. 

— А навіщо? Ворон лякати? — сміявся Бортніков 
та додав, спотворюючи ім’я по батькові Шойгу: — Ви, 
Сергій Кукужугетович, не знаєте, навіть, кодів, бо у вас 
нема до цього допуску, — нагадав Бортніков та 
улесливо спитав у Плутіна: — Я правильно кажу, 
Володимир Володимирович.  

Плутін не встиг відповісти, бо у відкриті двері 
постукав переляканий офіцер та сказав:  

— Володимир Володимирович! Вас хоче бачити 
товариш Сталін! 

Плутін не повірив словам офіцера та став думати, 
хто там приперся та грається у Сталіна. «Галкін чи 
Хазанов?» — гадав Плутін, а потім у голову прийшло 
зовсім дурне: «Це Пугачова!» 

— Це президент Зелененько!» — голосно 
догадався Плутін та глянув на монітор спостереження. У 
Плутіна побігли мурашки по спині, бо цей клоун 
Зелененько так загримувався та ще й надягнув 
старовинний військовий мундир, що неможливо 
відрізнити його від справжнього Сталіна, якого 
президент знав по портретах. «Хоче таким чином 
виправдати свою поведінку!» — досить поблажливо 
подумав Плутін про Зелененько та загадав: «Ти будеш 
просити пробачення ще 666 раз! А потім поставлю тебе 
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губернатором Камчатки, щоб більше не випендрювався, 
а управляти Україною відправлю Шойгу!» Плутіну 
сподобалось таке рішення, тому він сказав Патрушеву:

 
— Зустрінь того Зелененько, та скажи, що я не 

приймаю! Хай попросить! 
— Я вже з ним зустрічався в Омані, — не в такт 

нагадав Патрушев, але сердитий погляд Плутіна 
заставив його підняти сраку та йти гнобити українського 
президента. Путін з задоволенням залишився чекати 
безперечної покори Зелененько, слухаючи, як в коридорі 
бубнить знайомий голос Патрушева, а потім несподівано 
пролунав гучний ляпас. 

— Це шаман Габишев! — догадався Бортніков та 
прикрив лисину рукою. Шойгу закрив щоки руками, а 
Плутін дивився на них, як на ідіотів. Повернувся 
Патрушев з червоною правою щокою, який сказав:  
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— Це справжній Сталін! 
«Такого не може бути», — подумав Плутін та 

знову глянув на екран монітора. Тип, який нарядився 
Сталіним, таки був схожим на генералісимуса, а ще 
Плутін згадав, як сам стирчав у дереві та вважався 
мертвим, тому наказав: — Хай заходить!  

Він бачив, як його соратники переглянулися, бо 
вони вірили, що Сталін реальний, а ще один вождь у 
Кремлі – це забагато навіть для Московії. 

*** 

— Щось мені не хочеться лізти у цю яму! — 
сказала Труттє, заглядаючи в люк, куди зовсім недавно 
чухнули втікачі, бо й на своїй планеті не надто любила 
кан, підземну вузькоколійку, та підземні міста. 

— А прийдеться! — з задоволенням сказав Жюте, 
бо лякати Трутте, а потім її захищати, любив ще більше, 
чим з кимось битися своїм мечем. Така нагода якраз 
трапилася, бо він показав мечем назад і всі побачили 
цілу зграю бійців московітської гвардії, які розсипалися 
по периметру пустиря і збиралися атакувати прибульців. 

— Іджі, веди Трутте та Хому вперед, а ми з Мето 
тут трохи пограємося, — сказав Жюте, перекидаючи 
меча з однієї руки в другу. 

— Не потрібно насилля, я з ними побалакаю, то 
вони не будуть з нами битися, — сказав Хома та пішов в 
сторону метро, звідки сунув величезний загін гвардійців. 

— Йди-йди, — похмуро сказав Мето, бо його не 
зупинить навіть кантер в особі Туманного Кота, так 
йому хотілося битися. Вони з цікавістю спостерігали, як 
Хома підійшов до міліціянтів та про щось їм розповідав, 
а потім гвардійці скрутили йому руки та положили на 
сніг. Хома використав дімензіальну сіточку та піднявся, 
струшуючи полісменів, як набридливих цуциків, а ті 
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стали його гамселити з усіх боків. Напевне далися 
інстинкти тіла, бо через секунду Хома лупцював 
міліціонерів по сраці, наче виховував непокірних 
переростків-дітей, а ті повиймали пістолети, та стали 
стріляти по ньому. Те, що Хома не падав, заводило 
міліціянтів ще більше, то вони мало не перестріляли 
самих себе, хоча обійшлося пораненнями в плечі, руки 
та ноги, а одному невдасі кулею відірвало вухо. 

Засмучений Хома підійшов до Жюте та Мето, щоб 
поскаржитися на зовсім невихованих міліціянтів, то Мето 
наказав йому приєднатися до Іджі та Трутте, хоча ті 
нікуди не йшли, а спостерігали, як діє закон у вигляді 
ментів та справедливість у розумінні Хоми. Сам Мето 
рішуче пішов вперед під градом куль, які тільки його 
підбадьорювали, а за ним, зі своїм довгим мечем, Жюте, 
з посмішкою на губах. Коли вони врізалися в загін 
гвардійців, то ті уже гатили з автоматів, не дивлячись, 
куди попадуть ті кулі, а Жюте та Мето косили голови, 
наче ті були з гарбуза. Менти почали тікати назад, але 
раптом подалися знову вперед, відчайдушно 
відмахуючись від меча автоматом. Вони мало не 
перекинули Мето та Жюте, а потім втекли у різні 
сторони, бо ззаду теж хтось рубав їм голови. Жюте з 
подивом побачив Колє, висока постать якої в чорному 
тапі, усипаному зорями, нагадувала смертельний і 
безжальний Космос. 

— Що ти тут робиш? — невдоволено спитав Мето. 
— Як, що? Рятую тебе й Жюте, на вас же напали 

міліціянти! — радісно відповіла Колє, а Мето сердито 
відповів: — Нас не треба рятувати! Рятуй свого коханця 
в оксамитовому халаті! 

— Он ти про що! — зраділа Колє та сказала: — 
Він мені не коханець! 
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— А хто ж? — спитав Мето, а Колє, сміючись, 
відповіла: — Аби він був моїм коханцем, то я б тут не 
сиділа! 

Мето нічого не зрозумів, але те, що у Колє нема 
коханця, його трохи заспокоїло. 

— Поки ви тут з’ясовуєте свої відносини, втікачі 
уже опинилися в Кремлі, — сказала Трутте, а Жюте 
спитав, неначе вона про це знала: — А що вони роблять 
в Кремлі? 

*** 

Сталін зайшов у двері та мовчки став набивати 
свою трубку тютюном з цигаркою «Герцеговина Флор», 
яку шанобливо підніс йому якийсь низькорослий 
товариш, а другий, схожий на дебіла, відразу чхнув та 
став за спиною вождя, вороже вибираючи, кому б дати в 
морду. Коли Сталін набив трубку, низькорослий товариш 
підніс сірника, від якого вождь народів розкурив свою 
трубку. З задоволенням пускаючи кільце диму прямо в 
пику Плутіну, Сталін спитав: 

— Чекіст, хто ці люди та що вони роблять в моєму 
кабінеті? 

— Це колишній президент Московії, Плутін, а це 
міністр оборони Московії, Шойгу, а це …— хотів 
продовжити Чекіст, але його перебив Плутін: — Я не 
колишній президент, а законно вибраний! 

«Я тебе, звичайно, поважаю, товариш Сталін, але 
зараз мій час, то тобі краще бути мумією, чим живим 
вождем!» — подумав Плутін і почув: — Ваша думка, 
товаришу Плутін, доцільна, якби не одна особливість: я 
маю дімензіальну сіточку, а вам вже давно пора у 
кремлівську стіну. Може вас замурувати туди живим?  

«Де це він взяв дімензіальну сіточку?» — подумав 
Плутін, дарма, що Сталін пасся в його голові. 
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— Я бачу, що за час моєї відсутності, ви 
розвалили СССР та ще й бундючитесь цим! А де зараз 
Берія? — спитав Сталін і Плутін відповів: — Берія давно 
помер, його розстріляли! — натякаючи на те, що і 
Сталіна чекала така ж доля, якби він не помер. 

— Чекіст, розстріляй цих покидьків, бо вони 
розвалили країну, — сказав Сталін, а Шойгу, видно не 
хотів вмирати, бо вийшов наперед та сказав, 
козирнувши вождю: — Я міністр оборони, Шойгу! 

— А де Жуков? — спитав Сталін. 
— Жуков давно помер, — відповів Путін, а Сталін 

спитав: — Його теж розстріляли? 
— Ні, він помер своєю смертю, — відповів Путін, а 

Сталін сказав: — Жаль, бо я його хотів розстріляти, та 
не встиг! 

— А ви точно не шаман, товариш Сталін? — 
наважився спитати Бортніков. 

— Який шаман? — не зрозумів Сталін. 
— З бубном, Габишев? — відповів Бортніков. 
— Що у вас за мракобісся? — спитав Сталін, а 

коли поколупався у голові Бортнікова, то зрозумів, що 
цим людям місце в божевільні. Більш менш пристойний 
був Плутін, хитрий та підступний – такі подобались 
Сталіну, тільки треба за ними завжди наглядати.  

— Розказуй, які у Московії зараз проблеми, — 
заспокоївся Сталін, питаючи Плутіна, й той чесно 
сказав: — Головна проблема – Україна! 

— Українці завжди була проблемою, — погодився 
Сталін, — українець не є і ніколи не був московітом. У 
них інша культура, інший темперамент, мова, релігія. Ми 
давали їм пряника – дозволяли українізацію, але з цього 
нічого не вийшло, бо вони залишалися ворожими до 
Московії. Партія більшовиків використали батога – я 
тричі посилав Кагановича, щоб морити Україну голодом, 
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заслав туди своїх попів, знищував українську 
інтелігенцію, та Україна все одно була ворогом СССР. 
Ми здійснили фрагментацію українського народу: 
висилали їх в Сибір та заселяли Україну іншими 
етнічними групами, а коли захопили Польщу, нищили 
західних українців разом з польськими комуністами та 
розсіяли українців якомога далі від кордонів України.  

Але це нічого не дало, бо українці не сходяться по 
крові з московітами – їх неможливо змішувати. А ще до 
того московіти в Україні заражаються українським духом 
і стають прихильними до українців. Єдиний вихід – 
знищити українців фізично, а їх землі заселити 
московітами, тільки боюсь, що ті землі просякнуті тим 
духом і зіпсують будь-який народ, що там поселиться. 

— Йосип Віссаріонович, ми якраз це і здійснюємо 
– знищуємо Україну! Правда, до вашої появи, ми 
намагалися зробити це м'якими діями та ви праві, 
товариш Сталін, потрібний радикальний варіант. Але 
там є і наші люди! — сказав Плутін. 

— Ліс рубають – тріски летять, — усміхаючись, 
сказав Сталін. 

— Тоді справа вирішена, у нас є чим знищити 
Україну, — сказав Плутін. 

*** 

Хасан прийшов у себе та згадав, що потрапив на 
свою планету. Було холодно, хоча Хасан мав 
дімензіальну сіточку, але енергії на цій планеті не 
вистачало, то доводилося задовольнятися малим. 
Оскільки робити було нічого, то залишалося тільки 
думати та згадувати минуле. Наче все робив правильно, 
але не досяг своєї мети, бо був необачним та не 
врахував, що на шляху Урану може трапились якийсь 
метеорит. А міг би попасти якийсь супутник та теж 
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впасти на гніздо в якому безтурботно спав Хасан. Досвід 
прожитих сотень років виявився марним, бо Хасан 
виявився роззявою.  

Ще одним результатом його безпечності стало те, 
що портативне кільце реплікації не працювало, бо що б 
там не набрав Хасан на пульті, кільце не подавало 
ніяких ознак, що воно працює. Довелося якось 
налагоджувати життя, то Хасан, для початку, оглянув 
свою планету, щоб запам’ятати. А ще поселився у замку 
Маргіни в її кімнаті та читав книги в бібліотеці, що 
скрашувало його життя та робило його доцільним. Він не 
рахував час у своєму Всесвіті, бо не мав системи 
відліку, адже окрім планети, там нічого не було. Одного 
разу Хасан глянув на темне небо і йому здалося, що там 
щось змінилося. Він відправив свою симпоту і здивовано 
виявив маленький супутник планети. Вже потім він 
зрозумів, що це той метеорит, який ударив в гніздо 
чорногуза. Цей супутник став першим відліком часу на 
цій планеті, проте життя рухалось далі так само, як і до 
цього: Хасан продовжував читати книги та досліджувати 
планету, а коли вже прочитав усі книги, то став їх читати 
по-другому разу. 

Одного разу, коли він досліджував віддалену від 
дому сторону планети та зупинився спочити, Хасан 
прокинувся від того, що земля під ногами затряслася, а 
коли відкрив очі, то осліп, а потім мало не згорів, бо 
пройшла хвиля пекельного полум’я. Добре, що в ту ж 
мить встиг закритися дімензіальною сіточкою. 
Посилаючи симпоту, Хасан побачив, що на небі 
з’явилося сонце, а вже тоді відкрив очі. Вогняна хвиля 
пройшла і затих вітер, а миттєва спека змінилася 
звичайним холодом. На небі сяяло сонце, промені якого 
відчутно гріли жабу, в тілі якої перебував Хасан.  
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Це було так приємно, що Хасан залишився на 
місці, поки сонце не зайшло за горизонт, а вже тоді 
вирушив додому. Це слово, «додому», вперше зігріло 
серце жаби. Коли він повернувся у свій край, то побачив, 
що все навкруги портативного кільця реплікації 
розплавилося, хоча самому кільцю зовсім не зашкодило. 
Стіни палацу Маргіни устояли, але бібліотека та все, що 
було у кімнатах вигоріло. Трохи краще було з кенасами, 
бо їх товсті стіни затримали перший удар, коли сонце 
вискочило із кільця реплікації. 

Що дивно, коли Хасан підійшов до кільця 
реплікації, з нього вискочила темна довгенька капсула, 
схожа на огірок. Хасан не знав, що з нею робити, а вже 
потім встромив у неї свою симпоту, яка повідомила, що 
в капсулі якийсь папірець. Хасан не втерпів та відкрив 
капсулу і з неї випав листок. Розвернувши його на ще 
теплому камені, Хасан прочитав: 

Надіюсь, що твоя мрія збулася та у тебе є свій 
Всесвіт. Живи та розмножуйся. 

Туманний Кіт 
«А, як же, розмножуйся!» — скептично подумав 

Хасан та сказав собі: «Хіба що зацвісти та 
розмножуватися бруньками !» 

Щось квакнуло! 
Це було так дивно, що Хасан, який давно вже не 

чув ніяких звуків, крім своїх, закляк на місці та напружив 
слух.  

Знову щось квакнуло! 
Хасан глянув на капсулу та побачив, як з неї 

вилізла маленька жаба. Вона квакнула і Хасан теж 
квакнув. Це було так чудово, що він знову квакнув, а 
потім вони з жабою квакали цілу ніч.  

Через багато років по тому, одним ранком, кільце 
реплікації знову виплюнуло капсулу. Здивований Хасан 
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відкрив її та прочитав: «Чи бажаєш ти повернутися в 
наш Всесвіт?» «Ні!» — гнівно написав Хасан та 
пожбурив капсулу назад, в кільце реплікації. Воно 
проковтнуло капсулу з голубим туманом, а Хасан взяв 
великий камінець та став гамселити по пульту кільця 
реплікації. Один з ударів виявився вдалим й циферблат 
годинника на пульті погас. Хасан задоволено зітхнув та 
поглянув на своє Сонце, яке тільки-но вигулькнуло із-за 
горизонту та квакнув. Йому вторив цілий хор жаб із 
ближнього болота.  

Починався перший день Нового Часу. 
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Реплікація шістнадцята. Марія 

Богдан дрімав після обіду та прокинувся від сміху. 
То й добре, що прокинувся, бо снилася зелена 

жаба, яка опинилася на пустій планеті та мала душу 
якогось убивці. Людмила Василівна рекомендувала пити 
заспокійливе, та Богдан не хотів, бо тої хімії в організмі й 
так по зав’язку. В палаті було поповнення: якийсь 
сорокалітній чоловік щось розказував, а Роман та 
Боцман слухали. По зеленій нашивці на правій руці з 
середньовічним воїном Богдан догадався, що він з 
батальйону Київська Русь, який теж воює на Луганщині. 

— Хома, а що було далі? — спитав Боцман, а 
Богдан подумав: «І тут Хома!» — а вже тоді зрозумів, що 
це Хома не з його снів, а реальний чоловік. Богдан 
почув, як Хома почав розказувати: — Так от! Коли я 
йшов добровольцем, то взяв з собою свої воли на війну. 
Бо хто ж їх без мене буде годувати! Жінка сердилась, 
що я її кидаю та йду на війну, то так і сказала: «Якщо 
йдеш, то забирай своїх волів!» А на війні воли – це ж 
сама необхідна річ. Мої воли пройдуть там, де Макар 
телят не пас. Чіпляєш гармату ЗІС-3 76-калібру і везеш, 
куди хочеш, туди, де ніяка машина не проїде. Якось 
перед нашими позиціями окопалися московіти, 
снайпери. То я взяв гарбу та завантажив на неї ящик сі-
чотири68, а зверху накидав цілий стіг сіна та їду мимо 
сепарського поста. Питають: 

— Куди їдеш, що везеш?.  
— Їду додому в село таке-то, украв у укропів 

копицю сіна! — відповів я, а вони раді, гигочуть, що 
шкоду укропам зробив та пропустили мене. Заїхав я в 

                                                           

68  сі-чотири — різновид пластичної вибухової 
речовини. 
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тил противника та побалакав з якоюсь тіткою, яка 
дивилася на волів, як на якесь диво, та дізнався, що на 
нашу ділянку фронту заїхали московіти, а живуть у 
колишній школі. То я в тої тітки заночував та віддав за 
ніч сіно, бо вона тримала корову, а ящик з динамітом 
заніс на горище тої школи. Коли московіти лягли спати, 
то заснули навіки, а я, ще по ночі, поїхав додому. 

— А як же сепарська застава? — не повірив 
Роман. 

— Розказав, що сіно продав молодиці, та дав їм 
трошки рублів, то вони запрошували приїздити ще, — 
сказав Хома. Хлопці реготали, а Хома почав нову 
розповідь: — Їде селянин волами. По дорозі підсів до 
нього якийсь панок … 

У палату заглянула Людмила Василівна, то всі 
балачки припинилися, а вона підійшла до Богдана та 
стала його вислуховувати. 

— Якщо ваш стан не зміниться, то через неділю я 
вас випишу, — сказала Людмила Василівна, 
перевіряючи йому тиск та рахуючи пульс. 

— Це добре, бо я вже скучив за своїми хлопцями 
на фронті, — сказав Богдан, одягаючи сорочку. 

— Який фронт! — обурилась Людмила Василівна 
та спитала: — Вам скільки років, Богдан Васильович? 

— Скільки б не було, всі мої, — сказав Богдан, а 
Людмила Василівна пригрозила: — Я подзвоню Ігорю! 

— Я пожартував, — сказав Богдан, бо разом з 
Ігорем лікарка напише такий діагноз, що з ним не 
приймуть навіть на кладовище. 

*** 

Без галасу в Кремль зайти не вдасться, то Колє 
запропонувала зайняти його з повітря. Правда, на вході 
в приміщення сенату були два майори, то їх Трутте 
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поклала спати, обійнявши один одного. Вони піднялися 
на другий поверх та почули розмови у відкритому 
кабінеті.  

— Там моя дімензіальна сіточка, — сказав Іджі, — 
я її відчуваю … але в ній хтось є … 

— Проґавив ти свою дімензіальну сіточку! — з 
задоволенням сказав Мето та заспокоїв: — Не бійся, я 
зніму її разом зі шкірою того бевзя, який одягнув її на 
себе. 

Він витягнув свого меча і перший зайшов у 
кабінет, який відразу став маленьким від такої кількості 
людей. Плутін, прекрасно знаючи можливості нових 
гостей, сховався за Сталіна та сказав:  

— Я думаю, що ці гості до вас, товариш Сталін! 
— Сталін? — здивувалася Трутте, яка знала 

історію Землі не гірше якогось академіка. — Та він давно 
помер! — додала вона, роздивляючись живого Сталіна 
та ще й у френчі військового покрою.  

Пролунав дзвінок телефону. 
— Дозвольте! — сказав Плутін і Сталін 

поблажливо кивнув головою. Плутін взяв трубку та 
вислухав, що йому говорили, а тоді сказав Сталіну, 
показуючи на прибульців: — Це ті добродії, які порубали 
в капусту цілий загін наших гвардійців. 

— Навіщо тоді нам якісь гвардійці, коли у нас є 
такі воїни! — сказав Сталін та підійшов до Колє. Вона 
дивилась на нього зверху, а Сталін зовсім не 
комплексуючи від цього, запропонував: — Я б мав за 
щастя отримати таких воїнів, тому пропоную служити 
Московії, а за це візьмете все, що захочете! 

— Що ми маємо робити? — зацікавлено спитала 
Колє. 
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— Те, що ви вмієте краще всього – вбивати! — 
відповів Сталін, з задоволенням спостерігаючи за 
вогнем, який загорівся в очах Колє.  

— Ти хочеш служити цьому монстру? — голосно 
спитав Іджі. 

— Чом би й ні, — сказала Колє, — бо я не бачу 
різниці між ними та українцями. Ми ж допомагали 
українцям, я, навіть, робили українізацію України, та 
нічого не вийшло! 

— У мене теж нічого не вийшло, — підтримав її 
Сталін, — українці такий народ, який треба тримати в 
Єжових рукавицях. 

Колє сподобався каламбур Сталіна, тому вона 
засміялася, бо вже знала історію СССР та Московії, та 
читала в Інтернеті про її політичних персонажів. Іджі, 
навпаки, насупився, бо служити тирану, як він вважав, – 
себе ганьбити, але Колє мала Сталіна, як одного із 
земних мурде, а може цілилась на його місце чи хотіла 
стати кантером планети Земля. Іджі знав, що вона не 
скаже про свої наміри, якщо її про це спитати, бо вона 
душею ще на своїй планеті Аре. Там підступність та 
уміння дурити ціняться набагато більше доблесті, а 
убивці, яких не спіймали, вважаються героями, то для 
неї не те що Сталін, а і Плутін – герой. 

— Ми подумаємо, — сказав Хома, а Сталін 
нахилився та спитав у Плутіна: — Хто це такий? 

Плутін і сам вагався у визначенні, хто такий Хома, 
бо Хасан така підступна людина, що зараз міг 
спеціально розіграти спектакль, подібний до того, який 
він демонстрував Плутіну, коли той стирчав у дереві. 
Тому він обережно пояснив: — Це землянин Хасан, 
видатний вбивця, який ховається за різними іменами, а 
живе багато сотень років. Колись він мені відрубав 
голову. 
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— Навіть так! — здивувався Сталін та сказав: — 
Не думаю, що його слід тримати занадто близько, — а 
потім звернувся до прибульців: — Подумайте, я завжди 
радий вас прийняти! 

Коли прибульці, разом з Хомою, вийшли з 
приміщення сенату, Іджі спитав: — А як же моя 
дімензіальна сіточка? 

— Ти її проспав! — відповів Мето, а Колє сердито 
накинулась на Хому: — Хто тебе просив розмовляти від 
нашого імені?  

— Сталін не та людина, якій можна безпечно 
довіряти, — сказав Хома, — він знищив мільйони людей, 
не відчуваючи ні крихти каяття.  

— Він найкращий вбивця, якого я знаю, — 
захоплено сказала Колє. 

— Вбивство – не сама більше доблесть у цьому 
Всесвіті! — нагадав Хома, а Колє засміялася на його 
слова та сказала: — Це каже той, хто все життя 
посвятив вбивствам! 

— Я вже не той вбивця, яким був, — відповів 
Хома, на що Мето презирливо відповів: — Це 
лицемірство, ти вбив стільки, скільки я не вб’ю за все 
своє життя, поки не стану зюдом. Якщо вам не 
подобається, то йдіть звідси, бо може так статися, що 
нашим першим завданням буде вбивство вас з Іджі, як 
таких, що заважають Сталіну. 

— Нам краще покинути Москву, — сказав Іджі, 
звертаючись до Хоми, що вони й зробили – злетіли в 
небо та взяли курс на південь. Коли відлетіли на деяку 
відстань від Москви, Іджі сказав: — Необхідно 
якнайшвидше попередити Дашу, бо Україні загрожує 
самий страшний ворог, якого вона колись знала.  

— Ти попередиш Дашу, а я залишусь тут в 
авангарді, бо відчуваю, що Сталін не стане тягнути кота 
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за хвоста, а відразу ударить по Україні, — відповів Хома 
і на цьому вони розсталися. Коли Іджі пропав у сірому 
мареві нового похмурого ранку, Хома зробив себе 
невидимим та вимкнув свої симпоти, щоб ніхто: ні 
вороги, ні друзі його не знайшли. 

*** 

Звістку про те, що через неділю його випишуть із 
лікарні, Марія сприйняла насторожено. Вона ловила 
кожне слово Богдан, який розказував про Людмилу 
Василівну та про те, як вона його слухала стетоскопом 
та пообіцяла виписати, якщо не буде ніяких рецидивів. 
Богдан дивився на Марію і розумів, що її щось хвилює, 
тому напрямки спитав: — Тобі щось не подобається?  

— Ти з таким смаком розказуєш про лікарку … ти, 
що, в неї закохався? — спитала Марія, а Богдан, 
опинившись в такій пікантній ситуації, спочатку отетерів 
та дивився на Марію, як на якесь диво, а потім 
розреготався, та так, що всі в коридорі їхнього 
відділення почали здивовано обертатися та чекати, що 
буде далі. Нічого вони не побачили, бо Богдан 
нахилився до Марії та тихо спитав: — Ти мене ревнуєш? 

— Так! — сказала Марія, тицьнула його кулачком 
в груди та прихилилася. 

— Дурненька, — сказав Богдан, притискаючи її до 
себе, — це я мав би тебе ревнувати до кожного стовпа. 
Людмила Василівна мені в дочки годиться та до того ж 
закохана в мого сина, Ігоря. То тобі доведеться з нею 
миритися, бо вона тобі буде невісткою. 

— Я буду доброю свекрухою, — пообіцяла Марія 
та потягнулася губами до Богдана. Вони поцілувалися, 
та мало не повибивали собі зуби, бо почули поряд 
зовсім несподівано: — Я бачу, Богдан Васильович, що 
ви вже зовсім здорові! 
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— Вашими руками та молитвами, — знайшовся 
Богдан, побачивши поряд Людмилу Василівну, яка щиро 
посміхалася та прискіпливо роздивлялася Марію, немов 
би купляла її на базарі. Марія зашарілася, наче 
нашкодила, бо можливо, що лікарка чула її слова. 

— Не перевантажуйте серце, Богдан Васильович, 
бо воно у вас одне, — сказала лікарка, та пішла, хитро 
посміхаючись. 

— Вона розкаже твоєму Ігорю, — злякалася 
Марія. 

— То хай каже, — безтурботно сказав Богдан, — 
бо він давно знає. 

— Ти йому сказав? Про нас? — здивувалася 
Марія, а Богдан відповів: — Так! Він був задоволений! 

*** 

Коли Іджі та Хома пропали в туманному мареві, 
Мето спитав у Колє: — То що будемо робити? 

— Якось незрозуміло вийшло, — сказав Жюте та 
пояснив: — Повертатися назад, до Сталіна отак зараз – 
не слід. Якось не солідно, наче нас купують за безцінь. 

— Чесно кажучи, ми обісралися, — сказала Колє 
та розлючено додала: — От хто просив того Хому, 
бовкати язиком, коли його не просять! 

— До речі, Іджі поперся в Київ до своєї Даші, а 
Хоми я не бачу, — нагадав Мето. Всі стали шукати 
Хому, але так і не знайшли. Трутте припустила, що він 
закрився дімензіальною сіточкою, а Жюте, в піку їй, 
сказав: — Він помер, тому його не видно! 

— Звідки ми можемо знати, що це Хома, — не 
повірила Колє, — можливо, що це Хасан, який тільки 
прикидався святим, а сам хоче зробити якусь витівку. 
Він давній вбивця, то якщо у нього не вийшло зробити 
свій Всесвіт, то він захоче знищити цей! 
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— Хасан теж не відсвічує дімензіальною сіточкою, 
— сказав Мето, бо тільки-но перевірив усю Землю своєю 
симпотою. 

— Якась недолуга ця Земля! — спересердя 
сказала Колє та пояснила: — Вона стане такою ж, як 
наша планета Аре, а коли знищать ресурси та основну 
масу населення, то зариються у підземелля.  

— А тоді Туманний Кіт забере у жителів Аре 
дімензіальну сіточку, бо ми її не варті, — ущипнув Жюте, 
а Колє погодилась: — Таки так, він може це зробити! 

— Тоді вб’ємо Туманного Кота та самі станемо 
богами, щоб керувати Всесвітом! — пожартував Жюте, 
але Колє сприйняла його слова занадто серйозно, бо 
тихо сказала: — Закриваємось сіточками, — а коли всі 
закрили свої дімензіальні сіточки, пояснила: — Ми 
зробимо це ось яким способом … 

Вони довго та гаряче шепталися, коли прийшли 
до згоди, то полетіли кудись на південь.  

*** 

Маргіну оточувала атмосфера любові й цим вона 
завдячувала своєму пораненню, бо навіть Морті 
покинула ревнувати її до Даші та так доглядала за нею, 
неначе вона із крихкого скла. Маріко, потішена такою 
кількістю рідних людей, готувала такі смачні обіди, що 
навіть Морті пожалілася Даші: 

— Ми скоро всі станемо, як Тарасик! 
Маріко, яка це почула, сміялася та десяток раз 

розказувала про це Тарасу, який щось запідозрив та 
спитав: — Ти вважаєш, що я товстий? 

— Тарасику, ти мені любий, який би ти не був, — 
запевнила його Маріко, але Тарас був невблаганний – 
став їсти, як маленька дитина та кожного дня 
зважуватися на вагах.  
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Тож, коли в цю ідилію потрапив Іджі, то він, своєю 
розповіддю, не тільки її зруйнував, а й нагадав, що війна 
з Московією не закінчилася, як запевняв недолугий 
президент Зелененько, а приймала більш агресивні 
форми. Розповідь Іджі про те, що на світ з’явився давно 
померлий персонаж з минулого віку, який бажає 
відтворити Радянський Союз, здивувала усіх і, навіть, 
викликала деяку розгубленість.  

— Це все витівки Туманного Кота! — без будь-
якого сумніву сказала Маргіна, а Морті положила їй руку 
на плече та заспокоїла: — Тобі не можна хвилюватися! 

Друга звістка Іджі про те, що Колє, Мето, Трутте та 
Жюте згодилися служити Сталіну, вразила Дашу у саме 
серце – попри те, що це було прийнятним на планеті 
Аре, тут, на Землі, вона вважала їх друзями. Зрештою, 
трошки подумавши, Даша зрозуміла, що закони планети 
Аре успішно працюють на Землі, бо їх використовують 
багато людей, маскуючи їх під соусом моралі, правил 
пристойності та лицемірства. 

— А де Туманний Кіт? — спитала Даша і Морті, 
наче чекала цього питання, бо сказала: — Кіт, разом з 
Андрієм Воданом, розважається на Сейшельських 
островах. 

— Він нам не допоможе, — відповіла Морті на 
німе питання Даші, — йому, дійсно, не можна втручатися 
в те, що відбувається на Землі. Не від того, що він не 
хоче чи хтось йому заборонив, а по причині утворення 
нової петлі часу, яка може знищити його Всесвіт. Мені 
дивно, що до сих пір цей Всесвіт ще вистояв, мабуть, кіт 
таки добре його змайстрував, що він, з кожним витком 
існування, самовідновлюється.  

— Я заглянула в душу Сталіна, — сказала 
Маргіна, піднімаючись з дивану, бо їй уже надоїло грати 
роль хворої, хоча це і пов’язано з приємними емоціями, 
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які дарують близькі люди. — Він ще не навчився 
закриватися, тому я дізналася все, що він думає та що 
хоче робити. Україна – це тільки початок! Сталін марить 
загарбанням всього світу, в крайньому разі захопить 
Європу, а вже тоді добереться до США. Він розрахував 
правильно, що Китай не стане заважати, бо для китайців 
США – ворог, а знищити його чужими руками – це одна 
зі стратагем69, яких дотримуються китайські полководці. 
Перше, що зробить Сталін, без спротиву захопить 
Беларусь, а наступна – Польща. 

— А що він зробить з Україною? — спитала Даша. 
— Україну він знищить! — відповів Іджі. — Я теж 

заглядав у його душу, коли ми з ним розмовляли. 
*** 

Граф Тишкевич, мабуть, перевернувся у труні, 
коли б побачив, що зробили нові скоробагатьки з його 
маєтку під Остроградським городком, та хто б його 
слухав, коли наказував не хто інший, як президент 
Беларусі. Те, що президента давно ніхто не вибирав, а 
він сам назначав себе на царство, не мало ніякого 
значення, бо мораль – то для бидла, а Олександр 
Григорович давно мав себе за еліту. Правда, всі, кому 
не лінь, приміряли свої сраки до крісла президента, та 
хто ж їм дасть не те, що посидіти, а, навіть, сісти з 
краєчку. Та і був уже кандидат, якого президент 
тренував кожного дня, змалку відірвавши від мамки, не 
відпускаючи його від себе ні на хвильку. До того ж, цей 
кандидат мав батьківську кров, бо був молодшим сином 
Олександра Григоровича. 

                                                           

69  стратагема — 借刀殺人 китайський вислів, який 
характеризує одну із 36 стратегій полководця. 
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А що вже гарним та ще й розумним нівроку вдався 
син Коля, то вже Лукошенко міг ним пишатися без 
усякого сумніву. То ж не даремно хотів передати всю 
владу йому, а нікому іншому, бо тих інших давив, як 
поганих мух, які зграями летіли на солодке. Старший син 
керував всім силовим блоком, то ніхто не смів навіть 
писнути, а як писнув, то в тюрму, а дехто, надто жвавий, 
поплатиться життям, де б він не був – в Беларусі чи 
десь за кордоном. Отакі думки бродили в голові 
Лукошенко, хоч вони з Колею їхали по парку на 
роликових лижах, випущених «Минсктрансом» за 
особистим розпорядженням Олександра Григоровича. 

Все б нічого та небезпека йшла з-за кордону, бо 
тут не сина, а, навіть, президента можуть скинути та 
викинути на смітник. Малося не про щось інше, а про 
підступного сусіда, Плутіна, який марив Радянським 
Союзом, а себе мав не менше, чим генсеком чи новим 
Сталіним чи Петром I, збирачем земель московітських. 
Отой триметровий паркан з колючим дротом зверху, 
може зупинити якогось беларуса, якщо його до цього не 
розстріляє охорона, а Плутіна не зупинить, а навпаки, – 
ця старовинна графська садиба стане тюрмою для 
президента та його синів.  

Олександр Григорович любив порядок, а таких не 
пунктуальних та непередбачуваних, Як Плутін, 
ненавидів всією душею. Від наруги над собою 
Лукошенко підняв очі до неба, наче хотів попросити його 
явити чудо, та забрати з Землі цього хвойду з Москви. 
Напевно, Бог недочув слова Лукошенко, бо зробив 
навпаки – з неба, прямо на Олександра Григоровича 
упав Плутін та не один, а з цілою гоп-компанією: Шойгу, 
Патрушевим та Бортніковим, а згори спускався ще 
якийсь вусатий тип в стародавньому кітелі. 
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Лижі роз’їхалися під Лукошенко і він боляче 
приземлився на сраку, роздумуючи над тим, яка це 
скотина спустила з неба артистів, загримувавши їх у 
маски ненависних йому типів. «Це, напевне, міністр 
культури Юрій Бочар з Марією Борисевич таке 
придумав!» — вирішив Лукошенко, то за таке 
самоуправство по своєму покарає свою фаворитку, яка 
вже надоїла, бо у хтивого Олександра Григоровича 
давно є їй заміна. 

Лукошенко підійшов до Плутіна, який з єхидною 
посмішкою стояв попереду, та ляснув йому по пиці, аж 
луна пішла лісом, а тоді вже сказав:  

— Хто дозволив цей балаган? 
— А ти, товариш Лука, скорий на руку і це добре, 

— сказав якийсь вусатий тип, пускаючи кільце диму на 
Олександра Григоровича, який тільки зараз зрозумів, що 
цей актор грає Сталіна, тому спитав:  

— Хто дозволив проводити репетицію до дня 
перемоги в моїй садибі? 

Актор, який грав Патрушева, викинув пляшку з під 
пива, яку він допив, а Лукошенко ще більше завівся:  

— Для вас, що, немає закону, який забороняє 
пити пиво в лісі та ще й викидати пляшки?  

— Не кип'ятися, Олександр Григорович, з тобою 
людина хоче побалакати, товариш Сталін, — досить 
прихильно сказав Бортніков, а Плутін пообіцяв: — Я 
тобі, цар картопляний, уші повідриваю, чекай нагоди! 

Лукошенко витягнув з кишені телефон та набрав 
номер, після чого крикнув у трубку: — Юра! Ти кого мені 
прислав? Щоб я цих артистів ніколи не бачив! 

— Олександр Григорович, я вам нікого не 
присилав, — покрившись потом, відповів у трубку міністр 
культури. 
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— А хто ж це тоді? — не вгавав Лукошенко та 
відчув, як злітає в повітря. Він не розумів, хто ці люди, 
які творять таке з ним, хоча їх обличчя були йому 
знайомі. «Можливо, що Плутін і є Плутіним, а хто ж тоді 
цей Сталін? — подумав Олександр Григорович та й сам 
дав приголомшливу відповідь: — Сталін – це Сатана!» 
Син, Коля, дивився на те, як батько літає, та подумав, 
що це він придумав сюрприз для нього, тому попросив у 
прибулих людей: — А мене так зможете? 

— Звичайно, Колю! — сказав Сталін і Коля став 
робити піруети в повітрі, пікіруючи до самої землі, а 
потім підіймаючись мало не до хмар. Лукошенко з жахом 
спостерігав за польотом сина, кожного разу чекаючи, що 
він розіб’ється об землю, а потім здався і сказав:  

— Я згодний! Що я маю робити? 
— Те, що скажу тобі я, — промовив Сталін, коли 

Лукошенко звалився йому до ніг. Коля залишився 
кружляти в повітрі та цим не переймався, бо це йому 
подобалося.  

— Плутін залишиться при тобі, будеш виконувати, 
те, що він передасть від мене, — сказав Сталін, 
пустивши кільце диму та додав: — Колю я забираю з 
собою. 

Він здійнявся в повітря разом з Шойгу, 
Патрушевим, Бортніковим та сказав Колі: — Ти полетиш 
зі мною! 

— А тато? — спитав Коля. 
— У тата не буде часу з тобою займатися, бо він 

має зробити дуже важливу роботу, — Сказав Сталін й 
вони полетіли на північний схід, до Москви. 

— Нагнись! — наказав Плутін і Лукошенко зігнувся 
в поклоні, бо у цих слуг Сатани його Коля. Плутін сильно 
ляснув його по пиці та сказав: — Це тобі здача, сволота! 
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Він знову ляснув зігнутого Лукошенко по пиці та 
сказав: — А це тобі від мене! 

В цей час Коля летів поряд зі Сталіним та дивився 
на довгі звивисті колони на шляху, які йшли внизу у 
протилежному напрямі. Між людей у солдатській формі, 
які рухалися у колоні, диміли танки та машини, а ще 
довгі сигари ракет на тягачах, які показували на 
парадах. 

— Це хто? — спитав Коля. 
— Це воїни, — сказав Сталін, — які ідуть 

захищати Білоруську Радянську Соціалістичну 
Республіку від ворога. 

*** 

Звільнений зі свого посту Андрій Водан, сів на 
літак та полетів на Сейшельські острови, де на курорті 
«Four Seasons» 70 острова Мае взяв собі віллу за 
сімдесят три тисячі гривні на добу. Водан зовсім 
недавно розпрощався зі своєю пасією, то сумував, що 
знайомо багатьом, хто втратив кохану. «Все йде до 
кращого!» — подумав Водан, бо, як виявилося, у його 
любої були зовсім інші наміри, чим у нього, та до того ж 
вона не надто розумна, як на погляд Андрія. «Дурепа!» 
— визначився Водан та потягнувся до айфона. 
Сфотографувавши себе на фоні бухти Свободи, Андрій 
спритно набрав текст та відправив його в фейсбук. 

«Друзі дуже сумую за Вами, не сплю, не їм. 
Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам 

подобається. Розумію Вам не легко, грошей немає, 
але Ви тримайтеся!» 

Оте «Вам» з великої літери адресувалося не 
будь-кому, а Зелененько, натякаючи на те, що зовсім 

                                                           

70  «Four Seasons» — курорт «Чотирі сезона» 
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скоро президенту доведеться повернутися до своєї 
одвічної професії. Водан посміхнувся, бо в голові поряд 
з «одвічною професією» виникло слово «повія», яке він 
поблажливо замінив на «клоуна». Водан прекрасно 
розумів, що тюлень Тимофій Єрмак не те, що бігати, а й 
ходити не вміє, то навряд чи замінить його, бо не має 
потрібних знань та навичок управляння. Тим більше, що 
стадом дебілів, яких Водан поспіхом зібрав у партію 
зелених, міг керувати тільки він, бо на кожного мав 
компромат, який вистрелить тоді, коли це знадобиться. 
Андрій з задоволенням прочитав відгуки, особливо 
негативні, які надавали йому свіжисті, як нарзан на 
похмілля, та, сміючись, настрочив ще один текст: 

«Дівчата, тут така справа. Приїхав на Сейшели, 
а тут сіра нудьга. Ніхто не хоче прилетіти в гості? 
Підтримати, так би мовити, в скрутну хвилину? А то 
зовсім сумно мені, понад край. Безвладдя!» 

Несподівано для себе Водан побачив перед 
собою Туманного Кота, який з’явився нізвідки та нахабно 
улігся на шезлонг поряд з Андрієм. Він простягнув свою 
лапу й забрав айфон Андрія та став тикати лапою по 
екрану, від чого Водан захвилювався: не стільки за 
незнайомих дівчат, які відповідають в фейсбуці, скільки 
за свій айфон, куплений у грудні в Нью-Йорку. 

— Що ти там пишеш? — спитав Водан і Туманний 
Кіт показав йому запис: 

«В результаті конкурсу виявлені в коментарях 
дівчата нетрадиційні та страшненькі!» 

— Не займайся дурницями, — сказав Туманний 
Кіт, кинувши айфон Андрію, спеціально так, щоб той 
ледве його вловив та додав: — Йдемо в казино «Club 
Libertе» вигравати мільйони. 

— Гривні? — спитав Водан. 
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— Сейшельські рупії! — відповів кіт, забираючись 
Водану на голову. Коли вони прийшли в казино, кіт 
завернув Водана в ресторан, бо перед грою захотів 
з’їсти риби. «Щоб додати фосфору в кров!» — пояснив 
він, то Андрій мусив принести його в ресторан. 

— Якщо цей кіт втік з карантину, то ви повинні 
його повернути назад! — лагідно нагадав офіціант, бо 
Водана він бачив раніше, але без кота. Туманний Кіт 
вислухав офіціанта, витріщивши очі, та безцеремонно 
викинув його у вікно, прямо в зелені зарослі. Другий 
офіціант, побачивши таку реакцію, не став сперечатися 
та хутко запропонував: — Сідайте за цей столик. 

 
Водан давно дивувався здібностям Туманного 

Кота, але не знав їх природу, тому спитав: 
— Чи є хто у світі, сильніший за тебе? 
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— Нема, — самозакохано сказав кіт, — я так 
наладнав роботу свого Всесвіту, що він може працювати 
без мене, — пояснив Туманний Кіт та сказав: — Нагнись 
до мене, — а коли Андрій нагнувся, то прошептав на 
вухо: — Мені нудно, так, як і тобі. 

— Ось чому я з тобою цяцькаюсь, в іншому разі 
відірвав би тобі все, що можна. Мене, між іншим, про це 
просили, — закінчив Туманний Кіт.  

— А ти даси мені трошки покерувати Всесвітом? 
— спитав Андрій, який не дуже то вірив, що кіт чимось 
керує, а вважав його нахабним прибульцем. Туманний 
Кіт подивився на нього та єхидно відповів: — Я ж не 
клоун, щоб давати покерувати всім, кому не ліньки. 

Набивши рибою своє пузо коштом Водана, кіт 
перейшов у ігровий зал, де Андрій спустив усі свої гроші, 
бо підказки сонного Туманного Кота виявилися хибними. 
Коли невдоволений Водан повернувся на свою віллу, то 
роздратовано сказав: — Тут хтось був! 

— Напевне прибиральниця, — сказав кіт та 
втопив свою пику в подушці. 

— Ні, не прибиральниця, — не погодився Андрій, 
— бо в мене украли всі гроші та всі документи … 

— Не переймайся, — пробурчав кіт з закритими 
очима, — то, мабуть, якась черепаха забрела в номер 
та з’їла твої документи та гроші, … до Києва я доправлю 
тебе майже безплатно … за тисячу доларів… 

*** 

Хома, залишаючись невидимим та закритим, 
спостерігав за Сталіним та Плутіним, збираючись в 
особливо небезпечний час, коли ці покидьки задумають 
здійснити щось варварське, знищити їх, хай, навіть, 
віддавши при цьому своє життя. В цьому він був 
переконаний та щирий, тому здійснював свій план 
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спокійно, начебто робив якісь звичайну роботу. Він був 
присутній при тому, як піймали Лукошенко на любові до 
свого сина, та бачив полки та дивізії, які окупували 
Беларусь для подальшого стрибка в Європу. Було 
зрозуміло, що Трампс не буде заважати Сталіну в 
захопленні Європи, бо США нічого не загрожує – 
супроти американської армії московіти встояти не 
зможуть. Але плани Сталіна сягали набагато далі, чим 
думав президент США. Сталін збирався за допомогою 
європейської промисловості, особливо німецької, вийти 
на новий рівень зброї, щоб зрівнятися з військовим 
потенціалом США. Так далеко президент США не думав, 
бо його хвилювали тільки наступні вибори, які він хотів 
виграти, а Плутін уже висловився в пресі, що Московія 
буде всіляко піддержувати Трампса, як самого 
прогресивного президента США.  

Самим ганебним було те, що Сталін підставляв 
Беларусь, яка, начебто сама, напала на Польщу. 
Лукошенко уже зробив декілька заяв з претензіями на 
польські землі, а провокація, яку готували, зробить 
напад Беларусі на Польщу мотивованим. Московія 
збиралася бути «миротворцем», який введе свої війська 
в Польщу, щоб «бандерівці» з Беларусі не вирізали всіх 
поляків, які «виберуть» новий уряд прихильний до 
Москви. Саме таким способом збиралися повернути 
Литву, Естонію та Латвію, а вже тоді шлях до Німеччини 
буде відкритий. Громадяни Німеччини, які приїхали з 
Сибіру та інших дальніх місць Московії, під дією шаленої 
агітації допоможуть зробити Німеччину покірною, а про 
Францію і говорити нічого – досить зробити в Парижі 
заворушення під виглядом якихось жовтих чи зелених 
жилетів і вона уже не боєздатна. Інші маленькі країни не 
стануть на перешкоді гегемонії Московії в Європі. 
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Такі думки Сталіна прочитав Хома, бо вождь 
пролетаріату ще не вмів закриватися та не відчував 
чужої присутності, а от із Плутіним треба триматися 
напоготові, бо той пройдисвіт, як сторожкий звір – нюхом 
чує небезпеку на відстані, хоч не має дімензіальної 
сіточки. Коли Хома занурився у його пам’ять, то з 
подивом дізнався, що отой коронавірус під назвою 
SARS-CoV-2 змайстрували учені державного дослідного 
центру вірусології та біотехнології «Вектор» під 
Новосибірськом у місті Кольцово. Там же величезний 
холдинг «Катрен» випускає ліки. 19 вересня 2019 року в 
центрі «Вектор» стався вибух і новий вірус, який 
розроблявся в лабораторії, як біологічна зброя, 
потрапив на волю. Як виявилося в цьому місті, як і в 
інших містах в Західному Сибірі дуже багато китайців, то 
якийсь із них заніс коронавірус в китайське місто Ухань, 
а вже потім він поширився по всьому світу. Чому ж не 
захворіли місцеві жителі? Відповідь проста: його 
готували не для них! Виявилося, що цей вірус був 
смертельний для людей з особливим набором генів та 
мав етнічні особливості. Корінні жителі Московії могли 
відкараскатися температурою та кашлем, а от інші 
народи чекали ускладнення. «Це ж злочин!» — подумав 
Хома, розуміючи, що цей вірус знищить мільйони людей, 
але зупинити це пізно.  

Сьогодні Плутін приймав Меркельс, яка навіть не 
догадувалася, який сюрприз її чекає. Після того, як вони 
обговорили поточні питання, особливо постачання газу, 
Плутін хитро посміхнувся і Меркельс відразу відчула, що 
її чекає якась капость. Шойгу, Патрушев та Бортніков, які 
теж чомусь були присутні при розмові, мали витягнуті 
морди, немов би їх перед цим побили, а коли почули 
чиїсь кроки за відкритими дверима, то виструнчились, як 
на параді.  
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— Я хочу вас з деким познайомити, — сказав 
Плутін з тою ж єхидною посмішкою, яку так не любила 
Меркельс. Вона теж встала, як і всі, чекаючи, хто там 
з’явиться у дверях, та навіть припустила: «Невже 
Трампс!» Коли з’явився той, кого вони чекали, у неї 
затряслися руки, бо це дійсно був сюрприз – у дверях 
стояв Сталін. Вона пам’ятала його по фотографіях, а 
Сталін привітався: — Доброго дня, товариші! 

— Це актор? — здивовано спитала Меркельс. — У 
вас тут і Гітлер є? 

— Ні, це не актор, до того ж у нього мається 
дімензіальна сіточка, — з задоволенням відповів Плутін, 
хоча Меркельс йому не повірила. 

— Фрау Меркельс, у нас є пропозиція, від якої ви 
не відмовитесь, — сказав Сталін, пускаючи в неї кільце 
диму з люльки, яку він закурив, а вона думала, що 
Плутін зовсім з’їхав з глузду, та ще й набрав у свою 
компанію пацієнтів із божевільні.  

— Ні, ми не з божевільні, як ви думаєте, — хитро 
посміхаючись, сказав Сталін, а Плутін поблажливо 
дивився на Меркельс, немов це вона не сповна розуму 
та ще й маленька дитина. 

— Що ви від мене хочете? — спитала Меркельс, 
побоюючись, що ці психи стануть над нею знущатися.  

— Вам нічого нас боятися, бо ми хочемо добра 
для вашого народу, — казав Сталін, — та збільшення 
робочих місць для підприємств Німеччини.  

Меркель зрозуміла, що треба вислухати цих 
хворих, бо це найкращий спосіб зняти агресію. 

— Дійсно, краще вислухати, — сказав Сталін, 
наче читав її думки. — Ми хочемо розмістити в 
Німеччині велике замовлення на виробництво зброї та 
об’єднати зусилля у сфері використання останніх 
технологій. Це дасть змогу Німеччині та Московії 
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побудувати свою сильну армію без всяких Трампсів та 
Америки. Ресурсами ми забезпечимо. 

— Для чого сильна армія, коли ми рухаємося у 
напрямі об’єднання Європи та інших країн? — спитала 
Меркельс, бо їй, дійсно, цей розворот в політиці своєї 
країни зовсім не подобався. 

— Вся справа у ресурсах, — сказав Сталін, — чим 
більше людей у світі, тим менше ресурсів. Німеччині 
слід бути готовою до цього, бо що скажуть виборці, коли 
якийсь Китай чи якісь шахіди нападуть на вашу країну, а 
ви не в змозі себе захистити. Ви ж розумієте, що Трампс 
не ворухне навіть пальцем, а буде тільки посміхатись. А 
ми допоможемо захистити вас від ворогів. 

Меркельс, дійсно, вірила, що з Трампса захисник 
нікудишній, хоча США мають достатньо сучасної зброї, 
яка знищить будь-якого ворога. Та хіба захоче Трампс 
наражати на небезпеку населення своєї країни заради 
якоїсь Німеччини. 

— Добре, я подумаю, — сказала Меркельс, 
збираючись дійсно подумати, а ще покинути це 
зібрання, яке тиснуло на неї не тільки фізично, а й 
морально. 

— З вами поїде товариш Плутін, — беззаперечно 
сказав Сталін, а Меркельс подумала, що треба таки 
помолитись, бо десь грішила, то це їй кара, хоча ніколи 
не вірила в Бога. 

Коли вона вже сіла у свій літак «Bombardier Global 
5000» та вже збиралася злітати, у дверях з’явився 
Плутін, який вів на повідцю знайому Меркельс собаку 
Коні. Вона з жахом подумала про політ, та зрозуміла, що 
від цих пройдисвітів її звільнить тільки смерть. Її смерть. 

Та вона помилялася, бо переживе Плутіна. 
*** 
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Хтось уві сні гладив кота та так ласкаво, що він аж 
вивернувся, підставляючи спину, а ще й до того друга 
рука стала чухати за вухом, від чого Туманний Кіт 
відчував райське блаженство та млів від насолоди. Він 
спав до самого ранку, а коли відкрив одне око, щоб 
відправити Андрія Водана на кухню та принести коту 
шматок якогось м’яса, то побачив Колє, яка 
роздивлялася його, наче якийсь придбаний чак. 

— Чого це ти на мене витріщилася? — спитав 
Туманний Кіт, знову прикривши око, на що Колє 
відповіла: — Шукаю на тобі саме вразливе місце.  

Коту здалося, що Колє якось дивно мукає, видно 
закрила рота та сміється. 

— Я б не рекомендував тобі зі мною зв’язуватися, 
але пробачу тобі, якщо почухаєш мою спинку, — 
пробурмотів кіт, не відкриваючи очей і Колє запустила 
свою руку та стала його м’яти, як здалося коту, дещо 
грубо, тому він її попередив: — Лагідніше, бо я 
роздряпаю тобі все обличчя. 

Колє наче наривалася на те, щоб її покалічили, та 
стала жмакати кота, наче сказилася, та знову мукала, 
видно сміялася від захвату.  

Обурений Туманний Кіт відкрив свої баньки! 
Перше, що він побачив – це Андрія Водана, який 

був прив’язаний до стільця та мукав, бо його рот хтось 
заклеїв скотчем. Колє встала, та держала Туманного 
Кота за шкірку, а навколо неї стояли Мето, Жюте та 
Трутте. Кіт хотів викрутитись та відчув, що не може, бо 
його міцно держала Колє, та ще й до того не слухалась 
дімензіальна сіточка. Тільки зараз кіт зрозумів, що її у 
нього вкрали.  

«Так безглуздо попався!» — подумав Туманний 
Кіт, але не цим не переймався, бо завжди є вихід з будь-



Олександр Суздаль «Глюдожери» 
 

465 

якої ситуації: або добрий, або поганий. Він відразу 
спитав у Колє, бо зрозумів, що вона є ініціатором цього 
дійства: — Що ти хочеш? 

— Я хочу керувати цим Всесвітом, — відповіла 
Колє.  

— Це не іграшка, — відповів Туманний Кіт, — ти 
можеш нашкодити невинним істотам та інопланетному 
життю.  

— Як я зрозуміла, ти цим не переймаєшся, бо он 
що наробив на планеті Земля, — відповіла Колє, все ще 
тримаючи кота за шкірку. Вона уважно стежила за його 
рухами, хоча кіт висів ганчіркою й не намагався 
вирватись.  

— Ви знаєте, що це зробив Хасан, а самі хочете 
ступити на його шлях, — відповів Туманний Кіт, а Колє 
спитала: — А де зараз Хасан, бо я його не бачу на 
Землі?  

— Він живе у своєму Всесвіті та завів родину жаб, 
— відповів кіт.  

— Доволі балачок! — сказав Мето та підніс свого 
меча до тіла кота: — Кажи, як нам керувати цим 
Всесвітом, тоді залишишся живим. В іншому разі тебе 
чекає смерть!  

— Я не боюся смерті, бо моя душа повернеться 
до Творця, ким я і є, — єхидно сказав кіт, розглядаючи 
велику постать Мето, як пігмея, а скоріше, як розумово 
відсталого.  

— Краще кажи, бо твоє життя виявиться таким 
жахливим, що ти умовлятимеш нас тебе убити! — 
пообіцяв Мето. 

— Може посипати його грибом трутте? — 
спитала Трутте, а Колє перепитала: — Ти, що, до цих пір 
носиш з собою цю гидоту?  
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— А раптом знадобиться, — невимушено 
відповіла Трутте на закид Колє. 

Кіт в руках Колє мовчав, наче всі ці балачки не до 
нього, то Мето сказав: — Треба його розіпнути та 
здирати смужками шкіру. 

Він прикріпив кота за лапи чотирма павутинами до 
протилежних стін кімнати, а потім витягнув гострого 
ножа та спитав у Колє: — Звідки починати?  

— З пуза, — поділився Жюте, — там саме боляче. 
Мето хотів встромити ножа в пузо Туманного 

Кота, але той сказав:  
— Добре, я вам розкажу! Але як розбійник 

розбійнику ти даєш мені слово, що відпустиш мене?  
Він втупився поглядом в Колє і та, на мить 

замислившись, сказала: — Я тебе відпущу, тим більше, 
що зможу тебе витягти з-під землі, якщо збрешеш! 

— Ну, що ж, програв, так програв! — сказав 
Туманний Кіт і продовжив: — У кожного Творця є 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 мене є свої скрижалі. Це 
дві кам’яні мишки, які колись були живими та померли, а 
потім перетворилися на кам’яні. Вони знаходяться в 
Гімалаях, ось ці координати. Коли знайдете, то хтось 
має стати на вершині цієї ж гори, покласти перед собою 
кам’яні мишки та сказати: — Бандрандос і Дульжінея. 

— І все? — спитала Колє. 
— Так! — сказав Туманний Кіт.  
— Я тобі не вірю! — відповіла Колє. 
— Я кажу тобі чисту правду, — відповів кіт, — я 

вже стільки прожив на світі, що маю право повернутися 
до Творця. 
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— Тобто, до себе, — єхидно сказала Колє. 
— Не зовсім так, — відповів Туманний Кіт, — я 

хочу розчинитися у Творці та відчути блаженство, бо 
там таки, правда, як в Раю. Якби ти хоч раз відчула себе 
в середині Творця, то не захотіла б жити. Творець, то 
все живе й неживе, що існує у цьому Всесвіті, тож він 
вибирає, яку частку себе відправити сюди на Землю, як 
душу для новонародженого. Можливо, що якась частка 
твоєї душі уже була тут, на Землі, та належала якійсь 
людині чи тварині, чи якомусь каменю, що лежить при 
дорозі. 

— Бреше, зараза, і не запинається! — сказав 
Мето, а Трутте не погодилась: — Я йому вірю! 

— Добре! Якщо це не так, то я тебе знайду і 
каструю, — пообіцяла Колє та кивнула Мето, який, 
зовсім незадоволений, відпустив кота, та пнув його 
ногою, що той відлетів аж на широке ліжко, де вони 
спали з Андрієм Воданом. Коли Колє направилася до 
дверей, Туманний Кіт попросив: — Розв’яжи Водана, бо 
я своїми лапами, не зможу. 

— Мето, розв’яжи, — наказала Колє, а той єхидно 
відповів: — Я краще його заріжу. 

Водан аж вовтузитися перестав від його слів, а 
коли Мето розрізав пута на руках, то завмер, чекаючи, 
але Мето тільки штовхнув крісло та пішов за Колє. Коли 
Водан розв’язав ноги та встав, то Туманний Кіт сказав:  

— Відвези мене в Київ, до Маріко!  
— А по морді не хочеш? — спитав Водан та налив 

собі в склянку місцевого рому. Випив, витер губи, а потім 
підійшов до кота та сказав: — Ти зараз ніхто! 

*** 

— Останні події показали, що на виборах в 
Україні soviet mentality переміг та ще й тотожний 
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московщині у самому поганому сенсі – він служить 
ворогу. Саме soviet mentality підтримував в Україні 
принцип «какая разніца», який руйнував українську 
ідентичність, спотворюючи цілі держави та стримуючи її 
розвиток. Добре, що в Україні залишилися люди, які це 
розуміли та підтримували створення унітарної держави 
та української народності, попри те, що були не 
українцями, а відносились до інших етносів: беларусів, 
московітів, євреїв та особливо до татар, бо повернути 
свою батьківщину – Крим, без єдності в державі не 
вдасться.  

Тому рожеві мрії президента Зелененько 
побудувати країну «Какая разніца» розсипалися в порох. 
Новий уряд, майже повністю зібраний із прихованих 
московітів, був ще гіршим, ніж попередній, то країна 
потихеньку сповзала до економічного краху. А ще 
Московія не припиняла своєї агресії й кожного дня 
обстрілювала позиції української армії та населення 
прифронтових міст та сіл. Армія, яка завдяки 
добровольцям та волонтерам стримала в перші роки 
війни навалу ворога, під керівництвом «нових» генералів 
потроху втрачала боєздатність, бо для воїнів важливо 
те, що їх підтримують у тилу, а політика замирення з 
ворогом, яку ніс президент Зелененько, при повному 
зневажанні її з боку московітів, приносила тільки нові 
жертви. Дух воїнства та братерства змінювався на 
смердючий сморід торгашів, які, заради «миру», здавали 
країну на поталу ворогу.  

Богдан слухав, що розказував Ігор, та розумів, що 
захищати зі зброєю Україну замало, бо «русскій мір» 
розповзається по країні, як пліснява, та пожирає, як 
молох, нові душі. Розказана Ігорем ситуація в країні 
засмутила Богдана, то син, щоб трохи розвеселити 
батька, сказав: — До речі, у тебе уже є внучка! 
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— Що, Людмила Василівна уже вагітна? — трохи 
здивовано спитав Богдан, а Ігор засміявся та сказав: — 
У тебе є доросла внучка. Люда має дочку, звати 
Олександра! 

— А де її тато? — стурбовано спитав Богдан. 
— Тата немає, — відповів Ігор та пояснив: — 

Люда вчилась в коледжі Клінічної медицини у 
Кембриджі. Там познайомилась з одним дивним учнем, 
який жив у Гімалаях. У них був короткий роман, який 
несподівано обірвався, бо її хлопець раптово, без 
попередження, зник. Він учився у коледжі Трініті, але так 
там і не з’явився. Вона навіть питала у професора 
Рейнольдса, який його вчив, але той теж був здивований 
його відсутністю, бо той хлопець був дуже розумний. 
Дехто казав, що його вбили, а у Люди через рік 
з’явилася Олександра. Люда чекала звісток від цього 
хлопця декілька років, а потім з головою занурилася у 
роботу. 

— То приведи її до мене, — попросив Богдан, на 
що Ігор сказав: — Сам би хотів її бачити, але вона в 
бабусі у Крижополі.  

Вони трохи помовчали: Богдан мріяв побачити 
внучку, а Ігор думав, як би спровадити батька додому та 
знав, що його важко переконати. 

— Тату, може, все-таки, додому, в Канів, до 
Тараса, будеш писати свої книжки? — зробив останню 
спробу Ігор. 

— Та ні, — сказав Богдан, — доки не знищу всіх 
зелених мух, буду на фронті. 

— Яких зелених мух? — спитав Ігор, стурбовано 
придивляючись до батька. 

— Можливо, колись я про це напишу, — сказав 
Богдан, обнімаючи сина, а в голові уже намалювався 
новий фантастичний сюжет… 
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«Кіт сидить на білій хмарі та когось нервово чекає. 
Ззаду нього з’являється лиса людина невідомої статі, 
яка гримнула так, що нещасний кіт аж підскочив: 

— Нашкодив? У тебе забрали дімензіальну 
сіточку, хто керує Всесвітом?! 

— Це був експеримент! Майже ніхто не 
постраждав! — виправдовувався Туманний Кіт. 

— Що за експерименти з Добром і Злом? За це 
тобі кара, п’ять років бути кішкою! — нахабно відповів 
якийсь добродій, дуже схожий на Хасана ібн Алі аль-
Каїна чи Лисого з 666 кварталу... 

— Я більше не буду! — як різаний, репетував 
Туманний Кіт. 

— Тобі вже, як звичайному коту, давно пора 
народжувати кошенят! — безапеляційно нагадав 
добродій і коту здалося, що то не Хасан, а автор, але 
той розтанув в повітрі, даючи зрозуміти Туманному Коту, 
що розмова закінчена. Кіт нахилив голову та підібрав 
своє черево, а вже тоді уважно подивився на свою 
проміжність, після чого діловито сказав:  

— Титановий сплав збереже мою гідність! 
В цей час перед Туманним Котом з’явилася якась 

рука, яка сунула йому в пику сіре кошеня, яке без будь-
якого страху тицьнуло коту в живіт та знайшло суху 
цицьку, до якої присмокталося своїм писком. Туманний 
Кіт отетерів та нервово спитав:  

— Як тебе звати, кошеня? 
— Туманний Кіт, — відповіло кошеня, тріпаючи 

пусту цицьку кота. 
— Це я, Туманний Кіт! — образився кіт та нагадав 

малому кошеняті: — У котів не буває молока, — та 
несподівано відчув, як до його мініатюрних цицьок на 
животі потекло якась субстанція. «А ти боявся!» — 
сказав хтось, а Туманний Кіт відвертав морду, щоб не 
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бачити кошеня, яке, спочатку, шматувало йому живіт, а 
тоді, уже насмоктавшись молока, прикрило очі та стало 
дрімати, не випускаючи цицьку із рота». 

Ігор дивиться на батька та питає: — Тату, ти де? 
— Та то я думаю за своє, — відповів Богдан, 

усміхаючись уявній картинці та побачив, як до нього 
хутко біжить Марія. Коли вона підійшла, то задихалась, 
аж обличчя стало бліде та з ходу спитала:  

— Ти чому мені не сказав, що йдеш на фронт? 
— Я не встиг! От тільки-но хотів до тебе дзвонити 

та прийшов Ігор, — сказав Богдан та протягнув їй ключі 
від квартири в Каневі: — Чекай мене! 

— Я, краще, поїду з тобою! — сказала Марія, 
відхиляючи його руку. Богдан тільки зараз зрозумів, що 
його здивувало: вона була у військовій формі, а за 
плечима тримала рюкзак. Марія посміхнулась та 
сказала: — Буду лікувати ваші рани, бо це я вмію.  

— А я вмію убивати, — сказав Богдан, — ворога… 
Ігор відійшов у сторону покурить, а насправді 

давав їм можливість побалакати. 
— Тобі не важко буде, бо це ж твій край? 

Навпроти тебе може воювати твій сусід? — спитав 
Богдан. 

— Не важко! — відповіла Відьма, — бо я на правій 
стороні. Хто продає свій край чужинцю – не брат, не 
сусід, а ворог. 

Сказала – наче на душі полегшало, бо вибирати, 
то завжди важко.  

— А хто тобі сказав, що я їду на фронт, — спитав 
Богдан. 

— Люда, — сказала Марія, а Богдан весело 
засміявся: — То ви вже знюхались. 

— Ми не коти чи собаки, щоб знюхуватись, — 
відповіла Марія та спитала: — Коли їдемо? 
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— Повинен бусик під’їхати з волонтерами, — 
відповів Богдан і побачив, що до них з торбою біжить 
Нестор.  

— А ти куди спішиш? — спитав Богдан, обнімаючи 
сина, а той сказав: — Я вам пиріжків на дорогу купив, бо 
поки доїдете, то зголоднієте. 

Під’їхав бусик «Volkswagen Transporter T4», то всі 
заметушилися та стали розміщуватися на лавках вздовж 
бортів. Посередині лежала купа медикаментів, ящиків та 
одягу. Марія поцілувала на прощання Нестора та 
сказала: — Будь розумником! 

Богдан теж притис його до грудей, а Нестор 
прошепотів на вухо: — Бережіть маму! 

— Неодмінно! — відповів Богдан та теж поліз у 
бусик. Ігор підійшов до Нестора та сказав: — Запиши мій 
телефон! Дзвони мені в будь-який час! Не забувай, 
тепер ми брати! Що не можна сказати батьку чи матері – 
брату можна! Зрозумів? 

— Зрозумів, — сказав Нестор та додав: — Бережи 
себе! 

— Неодмінно, — сказав Ігор та шепнув Нестору на 
вухо: — Наглядай за Людмилою Василівною! 

Наче почула, з лікарні вискочила Людмила 
Василівна, яка підбігла до Ігоря та розгублено стала 
перед ним. 

— Я не знаю, що сказати, — промовила вона, а 
Ігор поцілував її та сказав: — Слів не потрібно! 

— Ти … не губись … — сказала вона й Ігор 
зрозумів, що вона каже не про нього, а батька 
Олександри, який колись пропав безвісті. 

— Це ти не губись, бо я тебе неодмінно найду та 
заберу свого кота, — весело сказав Ігор, а Люда 
посміхнулася та промовила: — Нічого ти не забереш, бо 
я віддала його Олександрі. Вона передала тобі спасибі! 
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— Я дурний, як чіпок! — сказав Ігор, ляснувши 
себе по лобі: — Навіть не подумав про подарунок 
дитині! 

Він витягнув з кишені скручену пачку грошей, 
тицьнув їх Людмилі та наказав: — Купиш їй щось від 
мене …таке…особливе… 

— Не треба, у мене досить своїх грошей, — 
відпихнула руку Людмила та Ігор був невблаганний, ще 
й наказав: — Приглянеш за Нестором, бо він тепер мій 
брат …  

— Ігор, ти їдеш чи ні! — сердито крикнув водій. 
Ігор припав до губ Людмили, наче бачив її останній раз, 
а потім хутко побіг до машини, яка підібрала його, 
зробила круг та покинула подвір’я лікарні. 

— Ми залишились одні, — сказала Людмила 
Василівна, поклавши руку на плече Нестора та 
наказала: — Забирай свої речі та їдь до мене, бо Ігор 
наказав мені приглядати за тобою. 

— Я буду вам заважати, — пробурмотів Нестор. 
— Ніяких «заважати» у мене чотирьохкімнатна 

квартира, а я живу одна, — сказала Людмила Василівна 
та пожалілася: — Навіть дочка не хоче у мене жити, а 
живе у бабусі, бо їй там, бачте, «комфортніше».  

*** 

Молодий сержант, трохи соромлячись, спитав:  
— Батя, у тебе який позивний? Хлопці казали, що 

«Гоголь». 
— Пиши «Глюдожер», — відповів Богдан. 
— А хто це такий? — спитав сержант. 
— Зелена смерть для ворогів, — сказав Богдан та 

спитав: — Хто сьогодні зі мною у парі? 
— Я! — відповів сержант. 
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— Тоді так! Сидиш, не висовуєшся та дивишся, як 
я працюю. Після зміни розбір польотів. Зрозумів? 

– Так точно, пане Глюдожер! — весело відповів 
сержант та спитав: — А коли вже я буду стріляти? 

— Коли встигнеш помітити зелену муху, — сказав 
Богдан, а сержант напружив мізки та посилено думав, 
про яку муху говорить відомий снайпер.  

Через пару десятків днів їх чекав сюрприз, бо 5 
квітня помре президент Московії, В. В. Плутін. Ця подія 
назавжди змінить геополітичну карту світу, до того ж, не 
в кращу сторону.  

Кінець 
 

03. 04. 2019 - 15. 03. 2020 
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Короткий словник планети Аре 
Аре — планета, на якій живуть морве. 
аст — ранкові та вечірні дзвони, які відзначають 
початок дня і ночі на поверхні планети. 
бабай — харчується йoхамі, гнюсамі і великими 
мрзелями, іноді називається йoханий бабай. Виє, як 
десять вовкулак. 
бжуй — добровільний енергетичний інспектор 
мурдеона. Носить синє тапі. 
бризге — вода. 
гране — камінь. 
дерод — буквально, моє поселення, будинок, фортеця. 
есте — рослина, дерево, назва, дана рослині-хижакові, 
яка миттєво обплітає жертву, щоб потім висмоктати 
вміст тіла. 
зюд — тисячолітній морве. 
йoхи — істоти, що мають три дзеркальних ока, які 
можуть зловити відображення істоти або морве і 
розділити його на три частини, а потім відобразити їх 
назад. В результаті в дімензіальній оболонці морве 
поселяються три його відображення. 
кан — електропоїзд вузькоколійки з відкритими 
платформами. 
канате — добровільний водій кана. Всі канате носять 
жовте тапі. 
кантер — добровільний правитель планети Аре. 
кап — особистий комунікатор у вигляді персня на 
пальці. 
кік — найнебезпечніший звір у Всесвіті. 
кліпт — за допомогою кліпта морве із роду чахе з 
будь-якої точки Всесвіту повертаються додому, на 
планету Аре. 
морве — жителі планети Аре. 
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морв — чоловік. 
морвіна — жінка. 
морхіна — стара морвіна, бабуся. 
морх — старий морв, дідусь. 
морвяко — недозрілий морве, що не має статі, імені та 
опеса. 
мрзель — ручний мікроб, здатний проникнути в організм 
жертви і 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. 
опес — малюнок на обличчі, показує до якого мурдеону 
і роду відноситься морве. 
папух — пожирач мертвих тіл. 
род — місце проживання, місто або окреме поселення. 
тапі — одяг жителів планети Аре у вигляді широкого 
плаща вільного крою з капюшоном. Зазвичай, темного 
кольору. 
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 і стріляють 
своїми спорами. 
уве — метал, металевий виріб, меч, ніж. 
фате — смарагд. 
халле — холод, заморожена вода, лід, сніжинка. 
цехіс — дурний отруйний павук. 
чак — умовно можна назвати грошима, але не зовсім. 
Так як всі морве мають дімензіальную сіточку від 
народження, то ні харчування, ні гроші їм не потрібні. Не 
потрібний новий одяг, так як він самовідновлюється. 
Чаки – це цінності, для кожного морве свої. Зазвичай, це 
можуть бути мініатюрні твори мистецтв, вироби з металу 
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сарітіум та інші речі, зібрані в різних куточках Всесвіту і 
дорогі для морве. Зрідка чак буває величезних розмірів, 
що деколи втратно, так як його не можна носити з 
собою. 
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