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Що він робить? — тихо спитав 
Шедар. Палець, яким він ткнув у бік 
щільно причинених дверей палати про
фесора Метеуса, був схожий на 
скарлючений сучок старезного тисячо
літнього дерева. При цьому він утягнув 
голову в плечі і ще дужче зсутулився. 
Вони з медсестрою стояли в просторій, 
розкішно умебльованій приймальні ізо
лятора.

— Нічого. Лежить на ліжку. Ди
виться на стелю,— так само тихо відповіла медсестра, яку він давно навіть 
по думки не називав Тамією. Ця молода, вродлива жінка звичним рухом поправи
ла пасмо золотавого волосся, що вибилося з-під сніжно-білої хустинки. І сьогодні 
її усмішка була сповнена тої самої чуттєвої потаємності, яка бентежила його 
шістдесят п'ять років тому. Все було без змін: і кирпатий ніс із тремтливими 
ніздрями, пухкі червоні дівочі губи, бездоганно білі, наче порцелянові, зуби. Ці 
шістдесят п'ять років не лишили на обличчі Тамії жодної зморщечки, а вона 
ж була перша, кого професор Метеус прооперував після нещасного випадку 
в лабораторії.

Шедар зітхнув і крізь зеленкувато-золоту прозору фіранку виглянув у парк: 
в очі йому впав добре доглянутий газон. Кількість будинків, що колись належали 
скромному науково-дослідному інституту фізіології та його клініці, за останні 
піввіку потроїлася, і нині тут створилося велике лікарняне містечко. Парк тепер 
належав «Безсмертному раю», він був сповнений галасу, руху, життя. Вчений 
хотів одвернутися, але щось його втримало, якийсь потяг до самокатування. І він 
дивився на забави дітлахів у парку, таких гарних і веселих, на собачат, які гавкали 
й гасали між клумбами, на котів, що дерлися на дерева, на поні, що гарцювали по 
доріжках. Помітив мавпочку, яка стрибала з дерева на дерево. Широкими білими 
доріжками парку прогулювались жінки і чоловіки. Край величезної квіткової 
клумби відома співачка Мілітта Сенс у блакитному шовковому розкішному
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халаті рвала жовті тюльпани. Рухи її були сповнені нарочитої вишуканості 
і показної пластики,- наче вона розкланювалась перед глядачами. До того ж вона 
ще й наспівувала собі щось під ніс. Гм. «Бриніла трелями». Її сріблястий голосок 
пробився крізь жалюзі й долинув до Шедара. Вчений затулив рукою очі, йому 
стало страшенно соромно, так соромно, що він ледь стримав ридання. Зараз 
заболить серце, шлунок... Шедар витяг з кишені жилета таблетку, проковтнув 
її. Знову втупився у вікно, але вже нічого не бачив. Він поринув у спогади, 
у безодню минулого.

Перед операцією на генах Тамії вони разом з професором Метеусом 
випробували на тваринах нову «формулу хромосом» у комбінації з лазорієм. Цю 
формулу вони відкрили зовсім випадково, досліджуючи зовсім інше. «Мене 
осяйнуло враз, наче спалахнула блискавка»,— розповів Шедарові професор 
Метеус після тієї знаменної ночі. Метеусова балакучість була явно викликана 
чималою дозою фантасолу, який вони вживали для підтримання бадьорості. Без 
цього Метеус заснув би в лабораторії серед своїх колб і капельниць. «Здається, 
природа помилково або з несподіваної люб'язності на мить дозволила мені 
зазирнути у щонайбільшу з таємниць, загадкову, як сама смерть. Цієї миті 
вистачило для того, щоб усвідомити і випробувати фантастично просту річ. Ніхто 
із сучасних учених-генетиків, фахівців з біофізики, молекулярної біології, генної 
інженерії не думав про це дивовижне, майже дике поєднання. Надто вже 
неймовірною, майже смішною була ця ідея. А я спробував. Задля сміху. Через її 
фантастичність. Як дух протиріччя. Наїал так розрекламував лазорій, що 
я вирішив його випробувати, хоч до кінця й не вивчив. Ти знаєш, для мене Наїал 
неук, незважаючи на його інші позитивні якості. Лазорій — хороший штучний 
матеріал, можливо, все, що завдяки йому з'явилося на світ божий, справді чудове. 
Матеріал і пластичний, і стійкий, і надзвичайний. Але поведінка самого Наїала! 
Адже він нахапав за нього стільки премій і нагород, що їх вистачило б на прикра
шення новорічної ялинки! А йому все мало. Пихатий віслюк. Одне слово, мені 
пощастило. Пощастило відкрити абсолютно нову формулу генів, завдяки якій 
можна повернути назад процес старіння...» Тут Метеус зніяковіло усміхнувся. 
Тоді він ще радів успіхові.

Коли тіло мертвої людини ще остаточно не розклалося, коли збереглася хоча 
б його частина, тоді «формула творця», винайдена Метеусом, допомагала 
регенерувати всю кліткову тканину, завдяки чому людині поверталося життя.

Зрозуміло, спершу лазорій застосовували тільки під час експериментів 
з тваринами. Спокійно, без спроби відторгнути сторонній матеріал, організми 
жаб, мишей, пацюків, морських свинок приймали впорснутий лазорій. Тоді 
вважалося, що лазорій Наїала — найбільше відкриття XXII століття, справжній 
дарунок генетикам, імунологам, які могли лише мріяти про такий матеріал, що 
лазорій зробить непотрібним банк внутрішніх органів.

Метеус комбінував лазорій з поживними засобами, ферментами, піддаючи 
його випромінюванням, намагаючись до кінця вивчити механізм дії фантастично
го біологічного коду всередині хромосоми. У той час здихала одна піддослідна 
мавпочка, і Метеус наважився випробувати на ній свій метод. Коли у мавпочки 
констатували клінічну смерть, він зробив їй операцію, змінивши генетичний код. 
У клітини різних органів бідолашної мавпочки він увів хромосоми з лазорієм, які 
мали повернути назад процес загибелі тварини.

Через двадцять чотири години після операції серце у мавпочки знову почало 
пульсувати. За тиждень вона плигала у своїй клітці навіть моторніше й прудкіше, 
ніж раніш. Слідом за цим було проведено операції на інших істотах: здохлих 
рибках, розчавлених автомобілями кроликах, курчатах з відрізаними головами, 
з яких стікла вся кров до останньої краплі. Метеусові навіть пощастило «оживи
ти» корову, яка потонула в озері й труп якої геть обгризли тамтешні мешканці. Її 
знайшли через якийсь місяць після загибелі, але завдяки «наказові», закладеному 
всередині хромосом клітинок бідолашного ссавця, за допомогою лазорію, почався 
процес регенерації, і корова ожила. За півтора місяці після смерті у «воскреслої» 
корівки помітно зросли надої молока.

Через Моїста, директора інституту фізіології, інформація потрапила в пресу. 
Та й сам Наїал не хотів тримати язик за зубами. І результати засекречених 
експериментів стали надбанням громадськості. Повідомлення газет, радіо,
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полівізора, часописів про надсенсацію відтіснили все інше на задній план, «фор
мула безсмертя» професора Метеуса стала глобальною суперновиною.

Честолюбний Моїст, звичайно, зразу ж збагнув, що до чого. З чудового 
наукового відкриття він негайно ж спробував здобути максимум практичної 
користі. Директор інституту фізіології всіляко заохочував засоби масових 
комунікацій рекламувати винахід професора Метеуса. Передовсім виникло 
чимало труднощів: бракувало апаратури, грошей, фахівців. Але робота інституту 
й клініки була для нього справою життя. Тепер він мав суперзброю, яка відчиняла 
перед ним будь-які двері.

Метеусу було байдуже до того, що відбувалося навколо. Він знати ні про що 
не хотів, аби тільки у нього були необхідні препарати й прилади, аби тільки йому 
ніхто не заважав працювати. Він не зносив реклами, і тим-то Моїст, як Цербер, 
стояв на порозі його лабораторії. Ніякі обіцянки, загрози, умовляння не могли 
примусити професора дати інтерв'ю журналістам, виступити по радіо чи поліві- 
зіо. Він не любив, коли його турбували, відволікали від улюбленої справи, тоді він 
просто несамовитів із люті. Тепер його популярність і слава зросли настільки, що 
йому дарували всі примхи й дивацтва, незбагненну байдужість і навіть ворожість 
до світу, який так гучно ним захоплювався. Звісно, Метеус не цікавився, де бере 
Моїст «пацієнтів» для операцій. Інститут зазнав справжнісінької облоги багатіїв, 
впливових, уславлених людей, які везли сюди своїх померлих або загиблих 
улюбленців — від пташок до котів, собак, мавп, коней та інших істот, котрі часто 
стають об'єктом егоїстичної любові людини. І чарівник-професор Метеус знову 
перетворював їх на моторних, веселих і живих. Він вводив у протоплазму їхніх 
клітин регенеруючі молекули лазорію, завдяки чому процес розкладу припиняв
ся і починався зворотний процес. Штучний матеріал, «убудований» у тканину 
кісток, залоз, у нервові клітини, робив їх незрівнянно витривалішими і життєстій
кішими. Для всіх лишалося загадкою, чому штучна субстанція, одержана із 
згустка енергії під лазерним опроміненням, так легко й природньо приживається, 
не відторгуючись органічною тканиною, однак препарат і далі застосовували. На 
жаль, занадто пізно з'ясувалося: дослідники поквапились — захоплені своїми 
шляхетними намірами, вони піддалися на ризикований азарт і забули про свою 
відповідальність перед наукою.

«Багатомірна» формула Метеуса якось по-своєму скеровувала процес 
внутріклітинного обміну речовин. За допомогою лазорію з'являлися гени- 
мутанти, які існували в іншому часовому вимірі, запрограмовані на дуже довге, 
майже безсмертне існування. Таким чином професор Метеус створив біологічний 
«перпетуум-мобіле» — живий мікрокосмос, який мав задані розміри, але 
пульсував майже до безконечності, підтримуючи життя органічної тканини.

Незабаром навколб інституту фізіології почали, мов гриби, виростати нові 
будинки. В інституті відкрилось багато відділень: молекулярної біології, 
спеціальної імунології, генної хірургії; НД1 ріс, як на дріжджах, перетворювався 
на місто-фортецю. Тут установили найудосконаленіші комп'ютери, розумні 
машини-автомати для всіляких експериментів. В інституті товпилися і метушили
ся неофіти «науки безсмертя», сюди почали стікатися, наче прочани, молоді 
вчені-фанатики. Для них інститут зробився своєрідною Меккою. На вершині 
ієрархії вчених мужів урочисто сидів професор Метеус, розгублено, здивовано 
усміхаючись, він, здавалось, не помічав істерії, що вирувала навколо нього і його 
відкриття. З двома парами окулярів, зсунутих на пооране зморшками чо
ло, сильно горблячись, професор Метеус, ніби сновида, никав по 
інституту, який тепер нестримно розбудовувався, перетворюючись на розкішний 
і зверхреспектабельний науковий центр. Тривалий час він намагався не думати 
про можливі наслідки ланцюгової реакції дерибонуклеїнових та нуклеїнових 
кислот, яку викликав лазорій. Проте, навіть усвідомивши можливі страшні 
наслідки свого відкриття, Метеус навряд чи зміг би зупинити лавину, викликану 
до життя всесильною рекламою.

Крім Метеуса, либонь тільки директор інституту Моїст та перший асистент 
професора Шедар могли оцінити всю геніальність і можливі наслідки винаходу 
професора. Однак, Моїст чекав слави і успіху, він використав винахід Метеуса 
з корисливою метою. Щоправда, треба віддати йому належне — Моїст був 
чудовим організатором.
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Шедар навчався в університеті разом з Метеусом; у гуртожитку вони 
мешкали в одній кімнаті. Друзі чудово доповнювали один одного. Шедар швидко 
визнав першість Метеуса у питаннях науки, але у справах практичних Метеус 
підкорявся своєму приятелеві, адже майбутній професор, запрацювавшись, міг 
забути навіть про їжу. Шедар допомагав Метеусу і захищав його, а в інституті став 
йому за першого помічника й асистента. Саме невдале кохання Шедара й спричи
нилося до першої операції на генах медсестри, яку звали Тамія.

Звісно, Метеус не помітив, що його друг сохне від кохання до цієї молодої, 
вродливої жінки. Хоча вже увесь інститут глузував з першого асистента, який 
уклепався по самі вуха. Метеус не помічав брутальних жартів, якими доймали 
Шедара інші співробітники, не бачив він і того, як червонів Шедар, коли з'являла
ся Тамія, і як у нього починали тремтіти руки. Шедар розгублювався, усе плутав, 
кидав інструменти. У таких випадках Метеус гримав на свого помічника. «Що 
з тобою?» — докірливо вигукував він і, не чекаючи відповіді, зазвичай або 
працював далі, або поринав у свої роздуми.

Тамія й справді була чарівна дівчина. Щоправда, її поведінку навряд чи 
можна було назвати бездоганною. Вона повсякчас фліртувала з кимось із 
співробітників інституту, не зважаючи на його вік та зовнішність...

Тамія також не відразу помітила боязке вайлувате кохання Шедара. Але 
потім як належить оцінила упадання молодого вченого. Вона сама прийшла до 
нього. їхній зв'язок порівняно з іншими романами Тамії був довгий, вона по- 
справжньому прихилилася серцем до свого запального коханця. Тамія ставилась 
до Шедара з материнським теплом, яке уживалося в ній з легковажним ко
кетством. Вона, наприклад, ніяк не могла зрозуміти шаленого нападу Шедарових 
ревнощів, який неоднораз погрожував накласти головою через її флірти з іншими. 
Чи кохала вона Шедара? Мабуть, кохала. Тамія нездатна була належати йому 
одному цілком і повністю. їй подобалася Шедарова рвучкість, щирість, чесність. 
Це вигідно відрізняло його від інших чоловіків. Він і справді брав близько до серця 
все, що її стосувалося,— плакав, погрожував, лаявся, зчиняв істерики, іноді навіть 
бив Тамію. Але від цього їхнє кохання ставало ще пристраснішим. Нічого 
подібного раніше Тамія не зазнавала. Однак вона просто була нездатна на велике 
почуття. А Шедар був безтямно закоханий. Його пристрасть і спричинилася до 
нещасливого випадку. Шедар несподівано повернувся у лабораторію і там застав 
Тамію з іншим асистентом — Дусоном, талановитим молодим ученим. Кров 
ударила Шедарові в голову. Він схопив банку з лазорієм і пожбурив нею у Тамію. 
Банка впала на підлогу й вибухнула. Скалки банки та залишки лазорію прошили 
наскрізь сердешну дівчину. Лазорит мав велику вибухову силу. Тамія померла 
майже вмить... Життя випарувалося з 60 більйонів її клітинок. Лікарі констатува
ли клінічну смерть. Шедар кинувся в свою кімнату й зачинився там. Його самого 
врятувала захисна сітка операційного столу, але він не хотів більше жити. Зброї 
у нього не було. Снотворні та болезаспокійливі засоби вже понад піввіку не мали 
ніяких отруйних речовин. Якщо він спробує розрізати собі вени у ванній або 
повіситись, то спрацює система тривоги, яка є в кожній кімнаті. Колеги вила
мають двері і, хоч як би він опирався, повернуть його до життя, причому добре 
попрацюють над Шедаровим мозком, намагаючись «змити» безслідно його потяг 
до самознищення. Йому треба добути лазорій! Він стратить себе так, як убив 
Тамію.

Шедар побіг назад до лабораторії. На той час звістка про загибель Тамії 
вже розповзлась по інституту і дійшла до Метеуса. Він квапливо сховав у сейф 
банки із залишком лазорію і прибрав підлогу в лабораторії. Вперше 
Метеус по-справжньому «роздивився» Шедара. Він глибоко співчував своєму 
другові і разом з тим карався власним безсиллям.

— Послухай, Шедаре, послухай... — знічено промимрив він, мружачи свої 
короткозорі очі, схожий на перелякану дитину. — Невже ти зібрався... зібрався 
вчинити непоправну помилку... дурницю... Все це трапилось випадково... Нещас
ний випадок! Тут нічого не вдієш!

— Так, я вчиню цю, як ти кажеш, дурницю! — вигукнув Шедар. Він страждав 
від неймовірного болю, а проте відчував дивне гірке задоволення.

— Зрозумій, тебе ніким замінити! На випадок чого, тільки ти зможеш 
продовжити мою працю! Я не дозволю, щоб...
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Тут Шедар так брутально вилаявся, що Метеус відсахнувся од нього, наче його 
вдарило струмом.

— Якби я просто вбив Тамію в нападі звірячих ревнощів, то дозволив би 
умовити себе! — Шедар весь тремтів від безпорадної люті. — Дозволив, щоб мене 
втішили, переконали у тому, що я зробив це в миттєвому запамороченні, нападі 
непогамовного гніву! І зрештою був би вдячний вам за чуйність. Але я не можу 
жити без Тамії! Не можу! Розумієш! Та хіба ти можеш це зрозуміти?! Що ти мо
жеш знати про людські почуття, ти, бездушний робот! Автомат! — сам того не 
помічаючи, він схопив Метеуса за лацкани халата, термосив його з усієї сили. 
Наляканий вигляд бідолашного вченого доводив усю необгрунтованість звинува
чень його друга. — Я загину без Тамії! Її тіло, губи, запах, сміх — це для мене все. 
Я задихнуся, я помру з голоду й спраги, якщо не зможу кохати її, чути її голос! Ти 
бачиш, я збожеволів! В мені не лишилося нічого людського! Мені кінець. Я заги
нув! Навіщо тобі повертати до життя труп?! Дай мені лазорій! Це моє останнє 
прохання! Останнє!

— Не дам! — задихаючись, витиснув із себе Метеус.—Та відпусти ж ти 
мене, задушиш! — у нього очі полізли рогом.

— Я тебе уб'ю! — репетував Шедар, їхні обличчя майже стикалися.
— Лазорію я тобі не дам! Але...
— Але?!
Метеус мовби замер над самісінькою прірвою. Він ніяк не наважувався 

вимовити готової злетіти з його язика обіцянки. Та Шедар одразу ж зрозумів його. 
Атож! Метеус повинен «воскресити» Тамію, це він робив безліч разів з трупами 
тварин, що належали різним високопоставленим особам. А чому б і ні? Невже 
повернуте життя стане привілеєм нерозумних безсловесних істот?

Шедар не розумів, чи міркує він вголос, вимагає чи благає. Це вже було не 
важливо. Вони чудово зрозуміли один одного. Непогамована Шедарова при
страсть і бажання, а також Метеусова сумлінність і щире прагнення допомогти 
знетямленому від горя другові зробили свою справу. Шедар переміг. Як виявилося 
пізніше, він здобув піррову перемогу.

Отже, Метеус зробив першу генну операцію на людині. На Тамії. Після того 
було зроблено чимало таких самих, перш ніж з'ясувалося, що...

Та коли все з'ясувалося, було вже пізно.
Звичайно, обережний Метеус мав рацію.
...Шедар опам'ятався від спогадів, знову побачив оточений різьбленою 

кам'яною огорожею парк клініки, «Безсмертного раю»» Метеуса. Шедар відвер
нувся од вікна і почав стежити за чіткими, граційними, вмілими рухами Тамії, яка 
готувала ін'єкцію перметину: вже кілька тижнів Метеус категорично відмовлявся 
від їжі. Тільки за допомогою уколів удавалося підтримувати вченому життя.

— Приготувати тобі щось освіжаюче? — сліпучо усміхаючись, промуркотіла 
Тамія.

— Не треба, дякую.
Тепер Шедарові навіть важко було собі уявити, як зникла, випарувалась 

безслідно глибока пристрасть! Усе перетворилось на несмачну, прісну кашку. 
Можливо, це сталося від того, що протягом багатьох років він робив на Тамії 
всілякі експерименти. Тепер він насилу міг уявити собі ту, справжню Тамію, яка 
так вразила його своєю вродою і шаленим коханням... Але тоді в її клітинах би
лося справжнє органічне життя, а не понуре штучне від безсмертного лазорію.

Застосування чудового препарату лазорію, за відкриття якого Наїал одержав 
від Всесвітньої ради стільки премій і нагород, з плином часу почало викликати 
дедалі страшніші наслідки, про котрі дослідники спочатку й не підозрювали. Вони 
втрапили в пастку. Чудовий, напрочуд пластичний матеріал, що приживається 
в живих, органічних клітинах. Однак, клітини з лазорієм не могли виробляти 
нічого нового, вони не були здатні на обробку нової інформації, вражень, на 
утворення нових комбінацій, не могли розвивати закладені в людині здібності, 
все тільки повторювали й повторювали.

Саме цього й побоювався Метеус. Ось чому він попервах інстинктивно 
відмовлявся застосовувати в дослідженнях широко розрекламований диво-засіб. 
Шедар хотів уникнути ризику. Він мріяв про тривалі всебічні контрольні до

96



слідження й перевірки. Від дослідів з морськими свинками, котами й канарками 
навряд чи можна було чекати потрібної переконливої статистики, яка б виключа
ла можливість негативних наслідків застосування лазорію. Ніхто не звертав уваги 
на те, що «воскреслі» од смерті за допомогою лазорію істоти володіють тим же 
набором умовних і безумовних рефлексів. Начебто клітини з додатком лазорію 
відтворювали одну й ту саму журливу «мелодію» інстинктів та рефлексів. Від 
примітивних істот ніхто нічого іншого й не чекав. Аналізи й тести підтвердили 
здатність після лазорієвих ін'єкцій «поновлених» клітин розмножуватися. Ну, 
й звичайно, тиск із боку загалу, з боку збожеволілих людей. Це зумовило 
трагічний хід подій.

Атож. З самісінького початку професор Метеус інстинктивно боявся лазорію. 
«Надто вродливою була твоя дівчина»,— задумливо бубонів він, звертаючись до 
Шедара. Метеус зволікав і зволікав з операцією. Саме тоді Наїал роздзвонив по 
всьому інституту, що Метеус просто заздрить своєму першому асистентові. 
Насправді ж Наїал заздрив Метеусові, який відкрив формулу хромосом з лазо- 
рієм. Він відчував антипатію до молодого професора. Метеус також терпіти не міг 
Наїала? однак віддав належне його матеріалові — лазорію. Та в той же час 
Метеус вважав цей суперматеріал ще недостатньо вивченим. Профе
сор підозрював, що ця субстанція — «сліпий титан», який може завдати страшної 
біди. А лазорій мовби сам пропонував людям свої послуги, він чудово прилашто
вувався до органічної тканини, не порушував найскладніших процесів, які 
відбувалися всередині живих клітин. Здавалося, він «підкорює себе органічним 
елементам».

Тільки значно пізніше, після проведення величезної кількості генних операцій, 
з'ясувалося: все зовсім не так. Лазорій анексував, підкоряв собі живі клітини, 
поступово перетворюючи людину на «безсмертного лазорієвого робота».

Як надзвичайно пластичний препарат лазорій поглинав усередині клітини 
закодовану в ній за допомогою хромосом інформацію, яка і є тією самою, «що 
складається із сотень, тисяч томів» енциклопедії, присутність якої в організмі 
визначає різницю між людиною і твариною.

Після введення в живі клітини лазорій починав самовідтворюватись. Клітини 
функціонували добре, без перебоїв. Вони більше не зношувалися, не перероджу
вались, не знали, що таке втома, хвороба. Проте вони вже ні в чому не змінюва
лись.

Тепер ними керували зовсім інші закони часу і буття, у них відбувалося 
своєрідне зациклювання на певній хвилі. Істоти, повернуті до життя за допомо
гою лазорію, були нездатні ані піднятися вище за себе, ані втратити колишні 
здібності. Вони не могли вирішити або закінчити вирішення будь-якої проблеми, 
з якою стикалися ще під час «органічного життя».

Це стало очевидним тільки після трагедії багатьох людей. Але свого часу 
«воскресіння» Тамії викликало загальні радощі. «Біологія перемогла смерть!», 
«Людина перетворилася у безсмертного бога!»—такими заголовками рясніли 
газети й журнали. Звістка про операцію облетіла всю земну кулю. Температура 
жителів Землі враз підскочила до сорока двох градусів. Люди, сп'янілі від 
радісної звістки, буквально розідрали б на шматки будь-кого, хто б засумнівався 
у формулі Метеуса-Наїала.

У цей псевдо величний момент навіть Метеус на якийсь час завагався. Він не 
зважився уникнути обіймів Наїала, який, розчулившись, кинувся йому на шию.

Після цього у Метеуса практично не було вибору. На нього ринула злива 
прохань, вимог, загроз. Усі протести, обережність було відкинуто страхом людей 
перед смертю, пристрасним бажанням жити нескінченно довго, прагненням 
продовжити життя своїм рідним і близьким. Метеусові доводилось оперувати 
і вдень, і вночі.

У перший період його штурмової праці до життя було повернуто велику 
кількість загиблих і оплаканих батьками немовлят. Сотні щойно померлих людей 
привозили під магнітний купол «чудодійного інституту». Ніякими надзвичайними 
заходами Всесвітній раді не вдавалося погасити істерію, яка спалахнула після 
звістки про вдалу операцію Метеуса. Відчай змінила надія. Населення всієї земної 
кулі прийшло у рух, навіть у найдальших, найглухіших закутках планета
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нагадувала розворушений мурашник. І влада виявилась зовсім безпорадною пе
ред загальним поривом.

Зрештою, Метеуса довелося охороняти від усе агресивнішого натиску з боку 
величезної армії згорьоваиих, що мріяли повернути до життя своїх улюблених 
і близьких. У підвалах інститутських будівель поспіхом обладнано нові операцій
ні, палати, житло для численних Метеусових асистентів. І коли нагорі зовсім 
збожеволілі люди громили лабораторії, проклинаючи професора, Метеус і далі 
оперував у підземній лікарні.

Всесвітня рада ухвалила спеціальне таємне рішення, згідно з яким життя 
повертали тільки обраному колу людей, в кому суспільство мало особливу 
потребу і хто своїми заслугами перед ним заслужив безсмертя. Оживляти слід 
учених, художників, літераторів, громадських діячів, яких смерть захопила 
у.розквіті їхньої чудової діяльності. Природна річ, скільки їх буде врятовано, 
залежало від Метеуса та його помічників.

Повернення до життя вже оплаканих славнозвісних людей, які тепер так 
і сяяли здоров'ям, викликало несамовитий ентузіазм серед населення земної кулі. 
Люди звеличували професора Метеуса, «Батька Безсмертя», його обожнювали, 
але водночас проклинали і ненавиділи, звинувачуючи в усіх можливих гріхах. 
Адже підкоряючись ухвалі Всесвітньої ради, про яку поступово стало відомо всім, 
він «воскрешав» тільки великих, славетних, лишаючи «маленьких» людей 
напризволяще.

Виникла серйозна небезпека здоров'ю самого професора: він працював не 
покладаючи рук практично цілодобово і був тепер на межі нервового виснажен
ня. Він та його співробітники поглинали стимулятори й транквілізатори 
в неймовірній кількості, а це не могло минути безслідно. Сам Метеус та багато хто 
з його асистентів втратили сон і апетит. Вони тепер постійно були роздратовані, 
збудження раптово змінювалось апатією і сонливістю. У одного з найближчих 
співробітників Метеуса почали виявлятися симптоми маніакально-депресивного 
синдрому. Місяці, проведені в умовах підземелля у штучному кліматі, спричини
лися до того, що і його охопила манія переслідування. Між асистентами Метеуса 
тепер часто спалахували сварки, які інколи закінчувалися бійками. Звичайно, це 
не могло не впливати на роботу. Однак ніхто з них все одно не міг вибратися 
нагору. Весь інститут оточили юрми фанатиків — «трупарів», які вимагали 
воскресіння своїх рідних і близьких. Декілька співробітників інституту заподіяли 
собі смерть, але їх негайно оживили. Ці «відроджені» стали найневтомнішими 
помічниками Метеуса.

За рік кількість , «воскреслих» наблизилася до двох тисяч. І саме тоді 
з'явилися тривожні наслідки застосування лазорію. Перший звернув на них увагу 
Шедар. Попервах він спробував приховати від Метеуса та його колег свій 
зростаючий неспокій. Однак згодом майже всі помітили дивну поведінку 
«воскреслих», хоч і далі прикидалися, ретельно стежачи один за одним, переко
нуючись у своїх тривогах і водночас сподіваючись, що вони все ж таки поми
ляються. Шедар почав усіляко уникати Тамії, яка також працювала у «підземно
му» шпиталі. Але дівчина не помічала, що викликає у Шедара відразу. Вона, 
навпаки, чудово почувалася і всякчас усюди шукала свого коханого. Та її 
хрипкуватий голос, кокетливий сміх, зухвалі пози, які вона приймала з регуляр
ністю метронома, пристрасні зітхання, невтомні, однак прісні обійми, сповнені 
дивного автоматизму, тепер викликали у нього тільки почуття огиди й страху. Все 
ж позбавитись її Шедар ніяк не міг. Щоразу, прокидаючись від важкого, виклика
ного снотворним сну, він відчував коло себе тіло Тамії. І варто йому було 
поворушитися у жахливій напівдрімоті, як’дівчина, буквально, обплітала його 
своїм прохолодним лазорієвим тілом. Шедар намагався відштовхнути її, вона, як 
маніяк, знову і знову починала осипати його поцілунками. Тамія зробилась 
ненаситним вампіром. Шедар бив її, проте нічого не допомагало. Одного разу він 
намагався навіть задушити дівчину, та вона легко відкинула його, і все повторило
ся спочатку...

У своїх колег Шедар також почав помічати виснаження, пригніченість, запалі 
очі й щоки, тремтіння рук. Очевидні симптоми нервових захворювань. І, нарешті, 
Шедар зрозумів — не можна більше мовчати.
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— Дорогі друзі, це крах! — сірий від недосипання і нервової напруги заявив 
з жалем професор Метеус на скликаному поспіхом засіданні Наукової ради. Губи 
на його втомленому неголеному обличчі злилися в одну тонку синю смугу. — 
Було безсовісно, злочинно, зрештою просто безглуздо кидатися стрімголов у цей 
ризикований експеримент! Відкриття лазорію і моя формула виявилися пасткою 
природи! Жахлива, хибна помилка! Ми — шарлатани! І я, і Наїал! Він не потурбу
вався ретельно дослідити відкритий ним матеріал, Наїал збожеволів від радощів і, 
забувши про обережність, сповістив увесь світ про своє чудо-відкриття. Тиск 
громадськості не може бути виправданням. Ситуація така: до сьогодні ми 
оживили дві тисячі мертвих. Але їхнє нинішнє безсмертя — пародія на минуле 
життя. Серед оживлених є дуже цінні для людства особистості. їхню чудову 
роботу перервала смерть. Ми повернули до життя кілька десятків немовлят. Але 
ж наші великі художники, поети, вчені, політики ніколи не завершать своїх 
подвигів і діянь! А ті самі немовлята так назавжди й залишаться немовлятами! 
І хоч у нові тіла із лазорію нам пощастило перенести їхні індивідуальні здібності, 
відзнаки, їхню пам'ять, завдяки чому вони можуть відтворити будь-який свій 
запис, пригадати будь-яку деталь свого минулого життя, все це — даремно! 
Насправді вони — автомати! Вони нездатні на ініціативу. Вони виявились гарними 
комп'ютерами, в яких абсолютно відсутній інтелект і уява інженерів, що їх 
створили. І марно ми намагаємося викликати у них творчі здібності, завдяки 
яким вони колись породили геніальні ідеї; лазорій пожирає у їхніх клітинах ре
зультати наших експериментів. Отже, ми обдурюємо суспільство, накидаючи 
йому замість корисних людей, які доти у стражданнях і радощах творили для за
гального добра, звичайних роботів. Через нашу помилку населення Землі тепер у 
полоні масового психозу. Люди відчайдушно чіпляються за ілюзію безсмертя. 
А якщо їм розповісти, як воно є насправді?

— Не вірте йому! — закричав, підхопившись зі свого місця, Моїст. — І так 
уже по всій планеті прокотилися заколоти й заворушення. Тепер досить одної- 
єдиної іскри, щоб на Землі почалося таке...

Поряд з Моїстом підвівся президент Всесвітньої ради Хілаш, він, відчайдуш
но жестикулюючи, також щось кричав. Але голос його потонув у гаморі. Метеус 
мовчки стояв на трибуні. Шедарові знайома була професорова поза: стискуючи 
руками край трибуни, він трішки подався наперед, схиливши голову набік. Коли 
Метеус знову заговорив, звук його голосу перекрив гамір, усі замовкли і втупили
ся в нього.

— Я більше не буду оперувати! — вибух бомби не справив би в залі більшого 
ефекту. — Вбийте мене! Розірвіть на шматки! Я це заслужив. І мого життя 
і Наїалового не вистачить, щоб поквитатися за трагічну помилку з лазорієм. На 
нашій совісті не тільки «відроджені трупи». Лазорієві органи, які Наїал пере
саджує хворим, поступово пожирають живі тканини і весь організм людини. За 
допомогою цього проклятого штучного матеріалу, що росте як бур'ян або ракова 
пухлина, ми здійснили тисячі «ідеальних убивств»! Немає трупів, але зростає 
кількість живцем померлих!

— З якого дива ти говориш від нашого імені?! — заголосив, відсунувши свій 
стілець, Наїал. — Подумаєш, божество, яке збунтувалося! Ти можеш виступати 
від свого імені або від імені своїх співробітників, наприклад Шедара! Його 
коханка була першою, кого ти воскресив! Шедар эиблагав у мене підтримку, 
коли...

— Брешеш! Ти сам мене обіймав од радощів! Довелося в тебе силою мегафон 
відібрати, бо ти з даху інституту хотів повідати всім про свою перемогу!

Сварка переросла у бійку. Охоронцям насилу вдалося відновити порядок. 
Зрештою Метеус запропонував компромісне вирішення. Вважатиметься, що він 
захворів. Його операції будуть припинені, а Наїалові експерименти, навпаки, 
триватимуть. Він одержить необхідну допомогу і сприяння, щоб знайти речовину, 
спроможну зупинити ріст лазорієвих клітин або хоч узяти їх під контроль.

А Шедар лишився на «передовій». Адже тільки він один і міг заступити 
професора. До того ж з'ясувалося, що зовсім припинити операції не можна.
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І Хілаш, і Моїст, та й інші члени Всесвітньої ради всіляко натискали на Шедара, 
щоб він продовжив працю Метеуса. Усі вважали, що так вони вибирають із двох 
бід меншу.

Наїал провадив експерименти, Шедар оперував, а Метеус у «невідомому 
місці» видужував від «невідомої» хвороби.

Минали місяці. Безнадійна боротьба Шедара із своєю колишньою коханкою, 
яка стала «лазорієвим роботом», виснажлива робота, яку він виконував, не маючи 
внутрішнього переконання в її необхідності, мало не довели його до божевілля. 
Рятувало тільки сподівання, що Наїалові усе-таки вдасться відшукати протиотру
ту. Це підтримувало Шедарові сили, допомагало потамувати безнастанні докори 
сумління. Він сподівався, що й «воскреслі», й хворі, яким зроблено пересадку 
органів із лазорію, зможуть повернутися до повноцінного життя.

На жаль, Наїалові не вдалося знайти протиотрути, він утратив душевну 
рівновагу й наклав на себе руки. За допомогою відкритого ним же лазорію. Наїал 
не зміг і далі нести тягар відповідальності, що лягла йому на плечі, до того ж він 
зрозумів: мав рацію Метеус. Знову виявився правий Метеус, але що з того? Адже 
саме Наїал відкрив лазорій, у його мозку виникла формула цієї чудо-субстанції. 
Либонь, тільки він і міг довести до кінця власне дослідження. Десь у його мозку, 
можливо, причаїлася розгадка таємниці лазорію. Якби в нього було трохи більше 
хоробрості й терпіння, може, він зміг би відшукати вирішення проблеми. Хто 
знає?..

Дізнавшись про самогубство Наїала, Метеус вийшов із свого «барлогу». Він 
сам прооперував Наїала. Вважав, що той не має права так легко відкараскатись. 
При цьому Метеус, мабуть, відчував певне задоволення. І тільки Шедар, який 
добре знав вдачу свого друга, міг збагнути, що коїться у нього в душі. Смерть 
Наїала вразила Метеуса. Він зміг піднятися над своїми особистими симпатіями 
і антипатіями. Роботу треба продовжувати.

Метеус був сумлінною людиною і вченим-аналітиком. Він ніколи не 
припиняв боротьби. Знав, що не може дозволити Наїалові сховатися у вічному 
супокої смерті. І він постарався точно відтворити лазорієву матрицю особистості 
й здібностей Наїала.

Багато хто за життя Наїала вважали його досить огидною людиною. Однак 
після «воскресіння» Наїал зробився просто неможливим. Негативні риси його 
вдачі посилилися. Колишнє багатослівне самозадоволення перетворилося на 
недоумкуватість. Тепер він знову й знову з ідіотською усмішкою на обличчі 
повертався до спогадів про своє велике відкриття. Записував їх. Велемовно 
коментував. Говорив безладно. Зрештою замість кафедри він став вилазити на 
лаву в парку і проповідувати там, звертаючись до дерев та урн. Невдовзі люди 
перестали звертати на нього увагу.

А Метеус провадив експерименти над ним цілих п'ять років. Однак клітини, 
збагачені лазорієм, поглинали молекули, пересаджені внаслідок генних операцій, 
наче акули дрібних рибок. Тисячі разів Метеус намагався проаналізувати зміст 
формули лазорію, сподіваючись відшукати якийсь елемент, що стримав би його 
ріст. Так тривало доти, аж доки сам професор зліг від нервового виснаження. 
Відтоді він не переносив ні образу, ні імені Наїала, ані думки про нього.

Моїст вимагав, благав, шантажував, намагаючись домогтися все нових і нових 
генних операцій. Однак звістка про поразку вчених просочилася за стіни інститу
ту. Люди, жахаючись, обговорювали страшну новину. Журналісти писали статті, 
режисери знімали фільми про «сиріт-немовлят», яких через кілька років після 
їхнього «воскресіння» доводилося сповивати і в яких не з'явилося жодного 
молочного зуба. Свіглогазети спалахували над головами приголомшених людей 
барвистими шапками заголовків. А полівізор демонстрував кольорові об'ємні 
фільми під назвами: «Хто вони? Живі істоти чи роботи-почвари?»

Коли ж нарешті було прийнято офіційну ухвалу про заборону операцій 
з лазорієм, вибухнула жахлива катастрофа. Людей охопив страх перед смертю. 
У великих містах юрмища громили урядові установи, горіли будинки, заводи, 
лабораторії, споруджувались барикади, били чиновників. Були численні людські 
жертви. Міста залишались без енергії, води, харчів, транспорту, зв'язку.

І знову керівництво й персонал «лазорієвого центру» змушені були ховатися
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від розлючених погромників у підземному сховищі. Всесвітній раді вручили 
ультиматум, підписаний відомими представниками громадськості. Вони наполяга
ли на поновленні операцій. Люди домагалися воскресіння рідних, які загинули під 
час заворушень, вимагали воскресити визнаних геніїв. Нехай вони матимуть хоч 
«штучне безсмертя»! Поверніть коханих, обожнюваних, рідних! Якщо вони хворі 
або тяжкопоранені, введіть в їхні організми лазорій, щоб вони видужали і стали 
невразливими! Смерть — підле діяння природи, її помилка! Хто з'явився на світ 
і усвідомив своє буття, повинен будь-якою ціною, у будь-якій формі жити, жити!

Заборону довелося скасувати. Однак, незважаючи на це, більшість учених 
вважала, що слід поступово згорнути операції. Тепер навіть Моїст сказав: 
операції треба припинити, але не відразу, щоб не викликати новий шок у юрми, 
а послідовно підвести людей до необхідності добровільно зректися страшного 
сурогату безсмертя. В ім'я цього операціям з лазорієм тепер забезпечили макси
мальну гласність. На екранах полівізорів глядачам демонстрували їхніх колишніх 
кумирів та геніїв у вигляді дурнуватих блазнів, примітивних маріонеток, які без 
кінця повторювали свої давні думки, рухи й жести. Художники, які створювали 
чудові полотна, після операції перетворювались на копіїстів; геніальні літератори 
тепер могли лише цитувати самі себе. Колишні славетні промовці повторювали 
одне й те ж, як папуги. Музиканти-віртуози, талановиті актори після операцій 
могли тільки відтворювати самих себе, а це виглядало безглуздо й смішно. 
Нинішнє їхнє існування незаперечно доводило: людські знання і здібності, що 
втратили можливість удосконалюватись і змінюватись, з жахливою швидкістю 
втрачають свій «заряд», людина втрачає інтелект і талант.

Однак натиск з боку родичів умираючих або загиблих людей аж ніяк не 
зменшувався, навпаки, зростав.

Минали роки. Колишні молоді батьки вже зістарілися, а їхнє «воскресле» 
гукаюче немовля, як і раніше, пускало бульбашки, бруднило пелюшки і ссало 
соску. Потім батьки помирали. А «безсмертні» немовлята, діти-підлітки, які 
гралися з «осиротілими» хатніми тваринами, почали гуртуватися у величезному, 
ізольованому від зовнішнього світу паркові інституту, куди поступово перебрали
ся й «безсмертні» дорослі.

Дослідники, які вважали, що лазорій уже нездатний їх здивувати, дуже 
помилялися. На шостому десятиріччі свого жахливого панування над людьми він 
подарував їм найстрашніший сюрприз, який довів до краю їхнє почуття провини. 
Поведінка «лазорієвої субстанції» знову змінилася...

Вчені виявили, що лазорій не просто синтетичний матеріал із променів 
лазерової енергії, він виявився зловорожим, «антигуманним» началом, яке, 
дотримуючись неусвідомленого, але цілеспрямованого плану, готувалося через 
«воскреслих» людей захопити Землю, витиснувши з неї справжніх, живих 
гуманоїдів.

Це остаточно підкосило Метеуса. Він перестав розмовляти, їсти, виходити 
з кімнати. Професор майже весь час лежав на ліжку, втупившись у стелю.

Невдовзі Шедар помітив, що Тамія завагітніла. Батьком майбутньої дитини 
виявився один асистент, нещодавно оживлений за допомогою лазорієвих ін'єкцій. 
Тамії зробили аборт, але все повторилося знову. А потім і інші «лазорієві» пари, 
які й раніше сходилися одне з одним, раптом почали породжувати подібних до 
себе істот. Ніякий найсуворіший контроль не допомагав. Вагітність протікала 
непомітно, і ось одна жінка, перетворившись на лазорієвого робота, враз на
роджувала п'ять-шість міцних близнюків, сповнених сили й енергії. Так без 
усякого болю і страждань почали з'являтися первістки «антилюдського» роду. Ці 
немовлята не плакали, не спали, а росли щодня й щогодини, їм не потрібна була 
їжа, вони неначе з повітря черпали необхідну для свого розвитку енергію. 
У клітках з броньованого скла вони пустували, гралися, ні на кого не звертаючи 
уваги, перетворюючись не на людей, а на дужих, сповнених нелюдської сили 
ворожих істот, єдиним бажанням і прагненням яких було розмноження і вла
дарювання. Ці істоти швидко сприймали, а потім і відтворювали враження, жести 
звуки. А от з «вічними немовлятами», «безсмертними старими» і відродженими 
до життя хатніми тваринами нічого не відбувалося, ніби невидимий експеримен
татор «відклав» їх у бік задля перспективнішого варіанта. Поки що...
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Як припинити розмноження лазорієвих істот?
Спершу їх вирішили ізолювати від зовнішнього світу... Але до якого часу це 

можна буде робити? Як довго можна утримувати їх у стінах інституту і за муром 
парку?..

Шедар відвернувся од вікна. Тамія посміхнулася йому і прослизнула 
в Метеусову палату із шприцом у руках. Шедар здригнувся і лишився стояти на 
місці. Вони вже все сказали один одному. Єдине, що він міг зробити для Метеуса, 
це не турбувати його зайвий раз, виявивши бодай тінь співчуття.

І все-таки Шедар ледь прочинив двері і завмер на порозі. Він був вражений: 
палата виявилась порожньою. Вікно відчинене, і Шедар мимоволі пригадував хід 
думок друга, його аргументи під час їхніх палких суперечок. У пам'яті раптово 
виразно спливали Метеусові слова: «Лазорій може знищите тільки плутонієве 
припікання! Ніщо інше не зможе стримати росту цього страшного для людства 
матеріалу! Лазорій поглинає органічне життя, яке безнастанно змінюється 
в радощах і горі, суть якого прихована у таїні народження і смерті. У діалектиці 
виникнення і зникнення життя закладено природне «дихання» нашого світу, 
переміщування природи з дня у ніч та з ночі в день. Життя оновлюється через 
смерть так само, як тіло людини наповнюється життєвими силами через «малу 
смерть» — сон. Наш страх перед смертю виникає від незнання. Це атавізм. Він 
рано чи пізно відімре під впливом поширення знань, розвитку нашої свідомості. 
Але поки що, на жаль, непереборний страх людини перед смертю є нездоланним 
спільником лазорію. Спільником темним, але могутнім. Якщо людство буде 
й надалі користуватися лазорієм, за кілька десятків років Землю заполонять 
штучні істоти, у яких нічого не залишиться від наших почуттів, думок, розуму. 
Цей процес почався, лазорієві роботи вже породжують собі подібних. Треба 
негайно вживати якихось заходів! Будь-якою ціною діяти! І повинен це зробити я! 
Я!»

Так. Це може зробити тільки Метеус.
Шедар обернувся до вікна. Білими доріжками «Безсмертного раю», серед 

акуратно підстрижених кущів та барвистих клумб прогулювалися чоловіки 
й жінки. Лазорієві роботи ніколи не розмовляли одне з одним. Навіть парувалися 
вони у гнітючій тиші за наказом таємничого, незнайомого людям інстинкту. Лише 
зараз Шедар зрозумів справжню причину раптової активності Метеуса, який 
кілька років тому за неповний рік спорудив у «карантинному містечку» багато 
нових корпусів і перевів усі експерименти по дослідженню формули Метеуса- 
Наїала у нові лабораторії. Напевне, поштовхом до цього і стало раптове бурхливе 
розмноження лазорієвих роботів. У старому блоці професор терпів коло себе 
Тамію, бо за кілька останніх десятиріч з допомогою генних операцій він перепро- 
грамував її свідомість, перетворивши на особистого робота-служницю. Але що 
буде з нею і зі мною, коли...

Шедарові роздуми перервав різкий звук ультрафона, що стояв на нічному 
столику в Метеусовій палаті. Шедар почув голос професора: «Тамії та Шедару 
негайно з'явитися в корпус «Д»!»

Тепер усі камінчики, яких не вистачало в мозаїці Шедарових здогадів, стали 
на свої місця. Він насилу одвів погляд від радісно-погідливої панорами парку. По 
газонах бігали веселі підлітки, з колясок висували голівки, ручки й ніжки 
немовлят. А кожному з них уже стукнуло принаймні шістдесят. Невже ці 
маленькі жертви перших операцій теж почнуть зростати, коли...

Он там якийсь чоловік говорить, розмахуючи руками, це, напевне, Наїал. Він 
розводить руками, картинно трясе головою. Очевидно, знову виголошує промову. 
А он той, довговолосий, у розшитому золотом хітоні — славетний поет Медон, 
точніше, юна пародія на нього. Він декламує свої старі вірші, які всім уже 
набридли й більше нікому не потрібні. Медон поволі, урочисто крокує, підко
ряючись якомусь внутрішньому ритму, потім раптово зупиняється і затуляє 
долонями обличчя. А колись же його вишукані гімни Сонцю гуртували молодь 
в особливі секти. Медон доводить себе до екстазу й починає крутитися на місці 
дзигою. Ага. Вже крутиться. Але ж де його прихильники-фанатики? Спочатку 
його слухали, потім з нього почали сміятися, а потім і зовсім закидали гнилими 
помідорами та тухлими яйцями. Та бідолаха Медон, вірніше лазорієвий двійник
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поета, й далі декламував ті самі вірші, ридаючи й завиваючи, кружляв дзигою на 
одному місці... Отак він крутився в самотності вже майже тридцять років. А коло 
нього скаче й ганяє з відчайдушним гавканням і скавучанням сірий пудель 
славетного характерного актора Сатиріса, який помер сорок років тому. Собаці 
пішов п'ятдесятий рік. Бідний Сатиріс. Свого часу він був такий закоханий 
у Мілітту Сенс, що двічі намагався накласти на себе руки. Мілітта пішла з парку, 
вона піднялася в кімнату. Її постать виднілася у вікні другого поверху, вона на 
весь голос співала популярну арію. Пориви вітру доносили до слуху Шедара 
мелодійні трелі уперемішку з криками й скиглінням поета.

Здорово, що йому більше не доведеться все це бачити і чути. Це ж чистісіньке 
самокатування, коли людина визнає свою провину. Він побачив Тамію, яка 
швидко йшла через парк, прямуючи до блоку «Д». Пора і йому...

Ступивши в старий інститутський сад, Шедар огледівся. Тут він знав кожне 
дерево. Однак вигляд дерев не викликав у нього ні жалості, ані співчуття. Він був 
згодний з Метеусом і просто смертельно втомився.

Обидва вони дожили до ста тридцяти років, без лазорію їм вдалося зберегти 
ясний розум і свіжість почуттів. їхні нащадки завдяки швидкому розвитку 
біології будуть жити ще довше, але все ж таки у певний момент поступляться 
своїм місцем молодим. Такий закон природи. Вони спробували спростувати її 
і опинилися у безвиході з цим лазорієм. Відчуває ж людина у певну мить потребу 
заснути. І нехай тих, хто прокинеться з новим світанком, будуть звати інакше, 
вони піднімуться сходинками людської еволюції вище, ніж їхні пращури... Все це 
непорозуміння породжене безумством відмінності між займенниками «я» і «ти». 
Безконечне життя триватиме у наступних поколіннях, а тоді...

Шедар прискорив ходу. Метеус уже, звичайно, нервується. І тільки-но 
споряджені спеціальним електронним замком сталеві ворота парку замкнулися за 
Шедаром, могутній вибух плутонієвої міни струсонув центральну будівлю 
«Безсмертного раю». У повітря піднялися величезні клуби пилу. Шедар не почув 
гуркоту. Повітряна хвиля кинула його на землю, але він встиг щасливо усміхнути
ся...
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