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Не вибивайтесь із сил, не вистоюйте годинами в черзі, 
щоб із боєм дістати собі останній примірник «Дніпра».
тут можна передплатити, придбати журнал Дніпро.
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Він нервово стискав штурвал і вкотре подумки про-
щався із життям.
По суті, що то за життя — весь час у кріслі, у розвід-
ках, у незнайомих космосах. Землі рідної декілька 
циклів вже не бачив…

Десь обабіч зорельота свистіла швидкість, із якою човен  
КР-1\06547 Едійської галактики Варджра падав на незнайому 
місцину мало розвіданого космічного тіла. Двигуни остаточно 
вийшли з ладу і залишалось одне — абстрагуватися від зовніш-
нього середовища і загинути, як личить Першопроходцям Вар-
джри, — з холодною гідністю.

— щось у мене в балансі не сходиться.
Небесний Доглядач замислено позирав на велетенське таб-

ло з «Дебетом» та «Кредитом» душ, які прибували й відбували.
— Один зайвий,— упевнено додав він, перевіривши розра-

хунки, — у нас звідкись узялася незапланована одиниця живого 
Тіла.

живе Тіло — то, власне, 
така субстанція, у якій роз-
міщується відповідна духовна 
сутність. живе Тіло недовговіч-
не та за найменшої нагоди лад-
не дати дуба. уся маса органіки, 
що сприймає в себе Душу, чітко 
вивірена самою Природою, і з 
давніх-давен усе підкорюється 
цій чітко окресленій прогресії. 
Планета має сталу масу та ра-
ціональну цьому кількість Душ. 
Коли одне живе Тіло ламаєть-
ся, його Душа вивільняється 
й перерозподіляється в іншу, 
на місце цього тіла народжену 
оболонку. Приріст тіл сталий. 
Аж тут нізвідки взялося живе 
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Тіло, не передбачене розра-
хунками.

— імовірність подібних 
похибок включено до Гене-
рального Плану, — поважно 
відповів Старший Небесний 
Доглядач підлеглим, які вже 
запанікували. — Трохи підко-
ригуємо реальність, і все буде 
в ажурі. 

життя — найбільш крихка 
річ, поєднання Душі й живого 
Тіла. Здавалося б, що може тра-
питися з людиною серед ночі у 
відкритому полі? Ходив по зем- 
лі — а за мить відлітаєш у віч- 
ність, не второпавши, що до чого.

Маленька руденька мав-
почка, Поводир душ, хутко 
стрибала між уламками зо-
рельота. Під одним із них ле-
жав горілиць чоловік. Аварія 
літального апарата захопила 
його зненацька. Можливо, 
він чув гуркіт у небі, можливо,  
встиг підвести голову й поди-
витися на машину, що феє-
рично падала, імовірно, навіть 
спробував бігти, але все це 
було марно — розвалюючись 
на друзки, човен КР-1\06547 
Едійської галактики Варджра 
вбив нещасного жителя плане-
ти Земля.

Мавпочка Поводир ви-
тягла торбинку й обережно 
заховала туди ще пульсуючу, 
спантеличену Душу. щойно 
зібралася відлетіти до Небес-
ної Канцелярії, як з-під купи 
уламків вигулькнула якась не-
зрозуміла постать, сяйво від 
якої променіло на лискучих за-
лізяках, розкиданих по полю.

Мавпочка вишкіри-
лась і зрозуміла: помер хтось 
іще, треба також забрати. Але 
диво-дивне! На місці тіла ле-
жала якась слизька грудка з 
двома широкими ротяками, 
якими істота несамовито ха-
пала повітря. Мавпа дремену-
ла геть, упустивши ненароком 
торбу зі щойно придбаною Ду-
шею.

Дискомфорт — наче стяг-
нули груди ланцюгами. Вогке 
повітря. його відчутно шкірою. 
Каламуть у мізках. Намагав-
ся згадати, що трапилося, не 
вийшло. Розплющив очі.

Дивний світ! Наче сіре 
простирадло, по якому руха-
ються тіні. Це він у якомусь 
тунелі до Потойбічного світу? 
Дорога. Він у дорозі, кудись 
їде, лежачи на спині. Кліпнув, 
сфокусувався. Сіре простирад-
ло схоже на небо, а тіні — то де-
рева обабіч дороги. Але якесь 
воно все дивне, пласке.

— Шевелюкається, ди- 
ви! — долинув голос.

у полі зору з’явилося 
чиєсь лице. Хоча його таким 
можна назвати умовно, макси-
мально лагідно — пикою. Борода 
лопатою, темні кола під очима, 

рослинність на голові брудна, 
сплутана. щоправда, він так 
само, як і небо з деревами, був 
лише пласкою картинкою.

йойкнуло всередині. Він 
надто довго тікав від таких лю-
дей, а тут навіть не пам’ятає, як 
їм попався.

іще за мить він зро-
зумів, що жити залишилося 
до найпершої зупинки, бо від 
таких мандрівників добра не 
дочекаєшся. Останнім часом 
багато біженців з’явилося в 
околицях міст. Харчів і меди-
каментів бракувало. у сутінках 
лісу кожен виживав, як міг. До 
того ж ці троє мали нахабство 
роз’їжджати відкритим шля-
хом, отже, самі — джерело не-
безпеки. Добрі люди силою не 
хизуються. 

— Ти землянин? — пролу-
нало дуже близько, наче в го-
лові, — що ти тут робиш?

Він не був упевнений, що 
почув голос. Бо репліка дядька 
з ковтунами, так само як і реш-
та (робота двигуна, стукіт коліс 
по дорозі), чітко розрізнялася 
вухом. Це ж запитання начеб-
то поставлено без звуку. Він не 
зрозумів навіть, якою мовою.

«А може, я помер-
таки?» — промайнула думка.

— Вилазь звідси, ти мені 
заважаєш.

із того світу не випрова-
джують. Певно, щось із голо-
вою. До речі, дуже дивно — він 
не відчував свого звичного 
тіла. Мав сподівання, що прос-
то отерп від довгого лежання 
й минеться. Треба оклигати й 
тікати.

— Ти тут зайвий, — про-
довжував настійливо голос, — 
звільни місце.

— Халепа! Ти хто?
— Я — Першопроходець 

Незвіданих Галактик Едійсько-
го Суцвіття!

— Краще б був відкрива-
чем консервів, наразі від цього 
більше користі.

— Я прилетів, щоб дослі-
дити людську організацію. Мій 
зореліт зламаний, тіла майже 
не залишилося, я в дикунсько-
му оточенні. Ти мені заважаєш, 
зникни.
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— То ти в мене в голові, 
так?

— Ні! Це ти, людино, 
у мене в голові! — не стерпів 
голос. — Будь ласкавий, заби-
райся звідси!

На ніч зупинились оба-
біч дороги, у гущавині. Сяк-
так замаскували воза. Отенько 
сховав під кущами дирчик, що 
правив за тяглову силу, Ґедзь 
із Мірилом ладнали вогнище й 
вечерю. Ритуал споживання їжі 
провадився мовчки, як було 
вже багато разів. Сьогодні всі 
троє скоса поглядали на дивну 
здобич, яку про всяк випадок 
поклали осторонь, і мізкували, 
що з нею робити далі.

у світлі вогню тварина 
видалася ще страшнішою, ніж 
удень. Це була яйцеподібної 
форми зелена субстанція з пан-
цирем. На вільному від броні 
місці, там, де у тварин пузо, роз-
міщувалися два отвори, схожі на 
рот. Голову й лапи «дослідники» 
так і не знайшли, зате вгледіли 
блискуче око, замість пупа. іс-
тота була жива, оскільки ротяки 
ворушились і око кліпало. 

З якого Чорнобиля воно 
втекло та як взагалі пересува-
лося, ніхто й гадки не мав. Ви-
рішили, що перед ними суміш 
ящірки, черепахи і рака. А тому, 
можливо, у їжу згодиться. Тим 
паче що кокон із панцирем по-
водив себе сумирно й у дорозі 
не заважав.

— Слухайте, а та бро-
ня, взагалі, хаває? Від голоду 
може здохнути. Я тоді його не 
буду, — першим порушив мов-
чанку Ґедзь.

— Дві пащі — іще б не 
їсти! — відповів Отенько, — воно, 
мабуть, як пітон, живцем заков-
тує й перетравлює півроку. 

— Слухайте, а воно нас 
уночі не того?..

— Цур тобі, дурило. Воно 
навіть зі спини перевернути-
ся не може, не те щоб людину 
вбити, — плюнув Отенько.

— Може, воно тільки й 
чекає, поки ми заснемо? А тоді 
лапи висуне…

–…і побіжить твій мозок 
їсти, — доказав Мірило й заре-
готав.

Спантеличений Ґедзь 
мовчки доїв, витер футбол-
кою миску й поліз у спальник. 
Справді, якби тварюка хотіла, 
уже давно б напала, бо всю 
дорогу сиділи до неї спинами.

Проте вечір на цьому не 
скінчився.

Він шкодував, що не 
може роздивитися, який те-
пер вигляд має, лише чув роз-
мови вовкулак-розбійників та 
іноді бачив, як ті з острахом і 
цікавістю зиркають на нього. 
іще жалів, що зір поганий, усе 
й досі зображалося, як у чор-
но-білому телевізорі — сірим і 
двовимірним.

–То як ти збираєшся до-
сліджувати нашу організацію, 
Піонере?

— ізсередини, — буркнув 
той.

— ізсередини хіба що 
шлунок отих трьох. Вони тебе 
з’їдять, коли харчів не стане.
Точніше — нас.

— Не хочеш цього відчу-
вати, забирайся.

— Мені здається, — обе-
режно висловився чоловік, — 
для цього треба померти. По-
терпи ще трошки. 

Співрозмовник мовчав, 
а землянин усе закидав його 
запитаннями.

— А як ти зорельотом ке-
рував узагалі? Прямі команди 
з мозку?

— Дурниці. у мене були 
кінцівки. Але вони трохи по-
страждали під час аварії, така 
захисна реакція. Мені треба 
час, я відновлюся.

— Боюся, нас засмажать 
раніше.

— Звідки ти взагалі 
взяв, що вони збираються нас 
їсти? — не стерпів Першопро-
ходець.

— Хіба ти не чуєш, про 
що вони говорять? 

Настала спантеличена 
пауза. Прибулець не розумів 
мови тубільців, проте якось 
знайшов зв’язок із душею зем-
лянина, яка в ньому застрягла. 
Володар слизько-панцирного 
тіла розмірковував: 

— Ти, значить, корисний, 
я одразу й не второпав. Ми 
про вас мало знаємо, — пояс-
нив він нарешті наче сам собі, 
— мені з тобою пощастило. Бу-
деш перекладачем.

Знову запала мовчанка. 
Кожен думав про щось своє. 
Точніше, Прибулець загли-
бився в роздуми, а чоловік —  
у споглядання сусіднього де-
рева.

із темряви вигулькну-
ла світла волохата мордочка 
з двома блискучими очиця-
ми й кирпатим писком. істота 
всілася на найнижчу гілку й 
розчахнула куцими лапками 
малесеньку торбинку.

«Десь я її вже бачив, 
— подумав чоловік. Відголос-
ками згадалися йому страх і 
біль, і ця торба в лапах мавпи, 
— звідки вона тут взагалі?» 

— Ой-ой, — відгукнувся 
Прибулець, — щось недобре…

— Ану стрибайте сюди, 
ви обидва! — гукнула, смію-
чись, Мавпа.

Почувся шурхіт. До них 
обережною ходою наближав-
ся один із розбійників. Проти 
світла від згасаючого багат-
тя поблискував затиснутий у 
нервовій руці ніж. Двоє інших 
давно спали, тож цей нама-
гався скрадатися тихо. Мавпи 
він не бачив. Т
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«Гей-гей! А ми не можемо регенерувати швидше? Лапи 
зараз нам не завадили б! Він же нас уб’є!»

— Бачу, — відказав Прибулець, — щось придумаємо, готуйся.
Не встиг землянин оговтатись, як світ потьмянів і крутнув-

ся. Тепер за відчуттями здавалося, що він став м’ячем, буцнутим 
щосили. Почувся розпачливий зойк Мавпи й вереск розбійника. 
Скручений, як колобок, Першопроходець Незвіданих Галактик 
Едійського Суцвіття в польоті собою в щось влучив. Хруснуло. 
Почулося зовсім близько «А-а-а-а-а-а!» Падаючи, Прибулець 
випростався й обома ротяками (і примруженим оком) ляпнувся 
на обличчя заюшеного кров’ю Ґедзя. 

Пізніше нещасний повідає товаришам, що тварюка спочат-
ку розбила йому панцирем ніс, а потім намагалася випити мозок. 
Поки що він лише намагався скинути із себе слизькувато-холод-
ну субстанцію й несамовито волав. Почулися постріли. Отенько 
з Мірилом засвітили ліхтарі, але побачили тільки переляканого 
Ґедзя, який тримався за скривавлений ніс і катався в паніці під 
деревом.

Панцирне щезло.
До ранку перечекали під кущем біля дороги. Власне, особ-

ливої потреби в цьому не було, бо Прибулець бачив уночі лише 
трішки гірше, ніж удень. Під час роздумів землянин зрозумів, що 
може орієнтуватись у просторі зовсім без зору, але зупинитись 
довелося через утому.

— Незвично мені весь час котитися, — пояснив він, — для 
вас це, може, нормально, але я все життя ходив на двох. 

Згодом узялися вирішувати, що робити далі. Першопро-
ходець не залишив ідеї дослідження тутешнього світу й мав аж 
надто оптимістичні плани, зважаючи на ситуацію, яка склалася. 
Він запевнив, що йому варто лише набрати повноцінної подоби й 
вийти на зв’язок зі своїми. Землянин відповів, що нічого не вийде.

— Наскільки я знаю, у вас тут достатній рівень організова-
ності й у космос ви сяк-так сягнули. То в чому проблема? — не 
второпав Прибулець.

— у тому, що ми вчимося жити наново. Це як втратити 
пам’ять і не знати, як покласти ложку до рота. Раніше я міг ба-
лакати з людиною, що в цей час знаходиться на іншому конти-
ненті, і знав, що відбувається з пінгвінами в Антарктиді. Я міг усе 
це бачити завдяки інформації, яка тримала наш світ купи. Зараз 
зв’язок урвався, усе, що залишилося, — це мої знання в голові,  
а вони з кожним днем втрачають актуальність. Я навіть не впев-
нений, чи є десь у робочому стані та апаратура, що може переда-
ти твій сигнал. 

— у вас якась війна?
— у нас колапс цивілізації. А війна — це один із механізмів її 

руйнування. історична закономірність, що поробиш. Тому й кажу 
тобі, що прилетів ти невчасно, нам зараз не до міжпланетного 
діалогу.

Прибулець прикро мовчав, але згодом знайшов, чим роз-
важитись.

— А ти можеш мені показати, як було раніше? Якщо ми ро-
зуміємо один одного, то й спогади твої я мушу відчути.

Землянин замислився. Раптовий вихід із людського тіла, 
оця вся катавасія з бандитами, страх бути з’їденим вибили йому з 
пам’яті майже все. щойно лиш почав згадувати, якого дідька ро-
бив сам у полі, коли падав зореліт. Не пам’ятав. Лише відчуття й 
розпливчасті кадри раз по раз вигулькували з далекого минуло-
го. Людське велике місто. Машина синя. Дорога додому, зелені 
дерева над дорогою. Багато машин. Прибулець запротестував. 
Він не розрізняв кольорів і відчув, що щось проминає повз його 
сприйняття. 

— Стривай. То яким ти 
пам’ятаєш цей транспортний 
засіб? Вага, температура, ха-
рактеристики матеріалу?

— Пам’ятаю, що синього 
кольору. усе.

— Синій — це колір. Ди-
вовижно. Як білий і сірий, тіль-
ки інший. Хотів би це відчути. 
утім, продовжуй.

Знову хаотичні фрагмен-
ти. Тривога, голод, ліс, село. 
Зброя. Невелике вогнище, над 
ним казанок. жінка із сірими 
очима готує вечерю. Темніє. 
Біля неї хлопчик. Дрова й заки-
нута хата серед лісу. Стоп!

— Це твоя пара й наща-
док, — із повагою відгукнувся 
Панцирний на знак того, що 
все зрозумів. — Який, вияв-
ляється, цікавий у вас світ. Це 
благородні почуття…

у чоловіка всередині все 
похололо. Він зрозумів. Того 
вечора із жінкою щось стало-
ся, він мав допомогти, але не 
встиг!

«Вони в біді. Треба до 
них, треба знайти!»

 Він залишив дружину й 
сина самих у лісі… майже без 
харчів, на поталу звірям або ще 
гірше — отим безпринципним 
бандитам-біженцям, яких за-
раз повно по всіх усюдах! Як він 
міг?! Першовідкривач захопле-
но вловлював емоції сусіди та 
навіть не втручався. Аж поки 
око не вгледіло між гіллям 
знайомі дрібні обриси.

— Знову ця тварина. 
Здається, вона хоче, щоб ми 
померли.

Землянин умить протве-
резів від свого розпачу. Поява 
Мавпочки з торбинкою пере-
дує небезпеці.

— Гей, ви двоє! Скільки 
можна?! Вас не має тут бути, —  
обурено гукнула Мавпа, —  
у нас уся система через вас 
шкереберть! Вилазьте з того 
тіла негайно, ви давно мертві!

— Тікаймо, — тільки й 
устиг сказати землянин перед 
тим, як в оці знову потьмяніло 
й світ закрутився колесом.

Перед ними розкинула-
ся широка річка. Протилеж-
ний берег укривав ліс. Світило 
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сонце, і було тепло. Хвильки 
переливалися сріблястими 
іскорками. Заручники недо-
розвинутого інопланетного 
тіла роздумували, як здолати 
цю перешкоду. Поряд із ними 
на пісочку сиділа, склавши 
невдоволено лапки, Поводир 
Мавпочка. Їй вже давно наб-
ридло то з’являтися, то зника-
ти, тож чекати слушної нагоди 
забрати душі вона вирішила 
безпосередньо біля тіла.

Але поки що нічого не 
виходило. Вивільнити люд-
ську душу примусово можна, 
лише вбивши цю інопланет-
ну черепаху. Але черепаха не 
місцева, і земна Смерть може 
забрати її лише в результаті 
випадковості, а не за велінням 
Небесної Канцелярії. Панцир-
на істота про це здогадалась і 
не звертала на Мавпу особли-
вої уваги. Мавпа бісилась і час 
від часу влаштовувала лекції з 
посиланням на закономірний 
цикл розвитку всього живого й 
баланс між земними душами й 
тілами, який має бути сталим.

Але Прибулець упер-
то котився в одному йому ві-
домому напрямку, зрідка зу-
пиняючись поїсти. Землянин 
з’ясував для себе, що він таки 
хижак та із задоволенням хар-
чується гризунами. Мавпочка 

тільки встигала засовувати у 
свою торбу маленькі мишачі 
душі.

Аж ось — річка. Пер-
шовідкривач не знав, чи вміє 
плавати, хоча вже відростив 
собі кілька лапок. Волога в та-
кому вигляді рідко зустрічалася 
на його планеті. Землянин був 
засмучений. Тривога за сім’ю 
зростала щогодини. З ними 
може трапитися що завгодно, 
поки він тупцяє берегом. Або 
вже сталося. Людина в при-
родному середовищі мусить 
мати захист. Дитина і жінка не 
зможуть протистояти загрозі.

— Давай спробуємо хоча 
б зайти у воду, — запропонував 
землянин.

Вони обережно виповз-
ли з кущів, підгрібаючи воло-
гий пісок куцими лапками. До-
велося примружитись і закрити 
роти. До них долинув згори 
якийсь шелест. Спочатку поду-
мали, що то Мавпа скочила зі 
свого місця, але інтуїція підка-
зувала, що то хтось більший.

— Відчуваєш, як повітря 
коливається? 

— Може, це вітер? 
— Цей вітер щойно біля 

нас приземлився й, мабуть, 
прискіпливо роздивляється!

— Нам нічого не загро-
жує, поки ми панцирем дого-
ри, — заспокоїв Варджрійський 
Першопроходець.

щойно він це висловив, 
як їх турнуло в бік щось гостре. 
Після цього на їхню долю випа-
ла серія коротких, але міцних 
стусанів. щось сильне намага-
лося перевернути їх на спину. 
Панцирник загруз у піску, за-
вмер, а трохи згодом повільно 
скрутився. З характерних звуків 
землянин припустив, що їх ата-
кує птах. 

— А це що таке? — поці-
кавився Прибулець.

— Тварина, яка літає, — 
коротко пояснив землянин.

— О!.. То чудово! Який 
гармонійний у вас світ, мені 
подобається!

На розчарування Мавпи 
Поводиря, що спостерігала за 
стараннями присланого Не-
бесною Канцелярією яструба, 

панцир прибульця від ударів 
дзьобом не проломився. Птах 
злетів. Прибулець посунувся 
так, щоб зі своєї природної ам-
бразури бачити небо й хижа-
ка. Після декількох піруетів у 
височині яструб кинувся вниз. 
щойно він торкнувся пазурами 
Прибульця, як той крутнувся і 
влип у лапи нещасному птаху. 
Мавпа заголосила, як і щоразу, 
коли щось йшло не за планом. 
Намагаючись струсити дош-
кульний тягар, яструб злетів 
над річкою.

«Він нас кине у воду!» — 
мало не заволав подумки зем-
лянин.

 «Не зможе. Тож якщо 
розіб’ємося, то разом із пта-
хом, бо ми також не відчепи-
мося просто так. Поки він не 
донесе нас до уламків корабля. 
Чула, тварино?»

— Я не тварина. Я По-
сланець, і мені треба вас уби-
ти,— пролунав незадоволений 
голос.

— Ні! Ти понесеш нас до 
зорельота! 

Старший Небесний До-
глядач здивовано слухав ра-
порт Головного Поводиря 
Душ.

— То ви ще ці дві душі не 
вилучили? — уточнив він, ніби 
доповідач щойно не те саме 
сказав, — час спливає. у нас 
збій циклу, Тіло без душі не 
може з’явитися. А душа десь 
гуляє у невідповідному стані. 
Розумієте?

— Розумію. Але пробле-
ма в Зайвому, — відповів По-
водир, — ми не можемо нічого 
вдіяти, поки він сам по собі не 
помре. А Наш у тому ж тілі за-
стряг. От і вся розмова.

— що значить «сам со-
бою помре»? — насупився До-
глядач.

— Там, звідки він прибув, 
мабуть, власна організація 
життя та смерті. Тобто за нього 
не ми відповідаємо.

Доглядач обхопив рука-
ми голову й сів.

Те місце, де впав літаль-
ний апарат Варджрійського 
дослідника, доволі добре про-
глядалось із висоти. Частина П
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поля й найближчі дерева були чорні після пожежі. Самих уламків 
залишилося мало, імовірно, місцеві рознесли.

— Де ти їх залишив? — допитувався інопланетянин. 
— Десь у лісі, але біля села. Ми мали перечекати там… щось,  — 

додав землянин невпевнено, оскільки не пам’ятав, що саме.
Приземлення відбулося майже м’яко. Яструб іще трохи ре-

петував і підступався зі своїм гострим дзьобом до неочікуваного 
грузила, проте Прибулець згорнувся в м’ячик і покотився, наче 
нічого не сталося. Чоловік намагався згадати місцину, тож час 
від часу вони зупинялися, оглядаючи дерева, кущі й вишукуючи 
сліди. Звідкілясь знову з’явилася похмура Мавпа. Але цього разу 
вона вже нічого не казала, лише плигала з дерева на дерево, по-
спішаючи за Панцирним.

у хатинці, незважаючи на теплу осінь, було натоплено. Біля 
дверей стояв хлопчик. Загрубілі від роботи руки стискали сіро-
зелену мушлю, розміром із баскетбольний м’яч. Крім дитини,  
у кімнаті знаходилася жінка, яка лежала в кутку за ширмою, і чо-
ловік, якому належав будиночок. Він працював лісником, а жінку 
у важкому стані й хлопчика здибав три дні тому неподалік. 

— Нащо ти це притяг? Де знайшов? — допитувався дядько.
— На дорозі лежав. Я хотів, щоб мама подивилася. Вона та-

кого не бачила.
— Їй зараз не до цього, — пояснив лісничий терплячіше, — 

це може бути заразне, винеси краще надвір і збігай по бабу Варю, 
передай, хай прийде подивиться, може, щось змінилося.

До планів Прибульця не входило винесення надвір. Та й хлоп-
чик пошкодував розлучатися з такою цікавою цяцькою, тож, поки 
лісничий не бачив, він засунув знахідку в стару шафку для взуття й 
хутко вибіг. Шлях його лежав до села, де жила бабця Варя, знахар-
ка. Вона вже приходила дивитися маму, але допомогти не могла. 
Казала, що це дуже дивний випадок і так довго не має бути.

Прибулець тим часом вибрався із шафи й за лічені секун-
ди опинився під ліжком. Тут була пилюка, темрява й уже сиділа 
Мавпа з незмінною торбою.

— Малий у безпеці, — видихнув землянин, — але Соні так 
само погано, як і тієї ночі. що ж можна зробити?

— Зважаючи на те що вона вагітна, я б вам радила просто 
не заважати народженню дитини! — раптово встряла Мавпа й, 
відчуваючи зацікавленість своєю реплікою, продовжила, — я вам 
обом казала про баланс у Канцелярії? Так от, поки ти, чоловіче, 
ділиш панцир із цим Прибульцем, твоя дитина не може народи-
тися, бо на неї не вистачає душі! уторопав?!

— Саме моєї?
— Тієї ночі я мусила забрати душу в чоловіка й передати 

його новонародженій дитині. Але ж ні! Ви про рівновагу й слуха-
ти не хотіли!

Мавпа урочисто замовкла.
— То що треба робити?
Поводир розв’язала торбу.
— Стрибати сюди. інше я зроблю сама.
— Ти благородний, чоловіче. Я був радий знайомству з то-

бою, — зізнався раптово Першопроходець.
— Взаємно. Ти мені дуже допоміг. Звісно, крім того, що твій 

корабель мене вбив. Сам тепер упораєшся?
— Куди ж я дінуся. Після катастрофи на погано дослідженій 

планеті вижив, то й зараз не пропаду.
увечері після стількох днів чекання й утоми Соня народила 

гарненьку донечку. Як вона схожа на тата! і носик, і щічки… Пригор-
таючи дівчинку, жінка помітила у віконці великого птаха, що злітав 
над деревами. «Чи то не бусол, бува, до нас завітав?»  — запитала 
вона себе, засинаючи. 

«Дніпро» 
оголошує конкурс 
прозового шкіца.

умови конкурсу:

— обсяг: до 200 слів;
— легкість, ясність стилю, 

життєствердність, 
сучасність проблем;

— теми: пригоди, випадковості, 
спостереження, закоханість.

Найкращі твори 
буДуть опубліковані 
на сторінках «Дніпра», 
а їх автори отримають 
ГроШові винаГороДи. 

Тексти приймаються до 1 грудня 
на електронну скриньку 
Lit-jur-dnipro-proza-humor@kas-ua.com

Хто мало говорить – 
багато каже!
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Оцим простим, хоч і задовгим, реченням можна 
було б і заскінчити це оповідання, бо воно повніс-
тю розкриває його назву. Та, кажуть, садомазохізм 
потребує гарної фантазії, тож я вирішив пофанта-
зувати. А ще, кажуть, мазохізм потребує терпіння, 
то, можливо, перші кілька сторінок будуть нудни-
ми, як життя в Канаді, але ви зачекайте, далі буде 
веселіше. А тепер почнімо все спочатку.

Вранці цього чудового та по-канадськи осіннього й 
сонячного дня Петро Ярош ішов по вулиці Сомер-
сет Сіті в місті Оттава до посольства України в Ка-
наді, щоб переїхати на свою історичну Батьківщи-
ну, в Україну, назавжди, тобто на ПМП*.

* Мазохізм — отримання задоволення від вчинення собі моральних страждань 
(Л. Захер-Мазох). 
Це вже потім цим терміном віденський психолог Ріхард фон Крафт-Ебінґ 
називав сексуальну патологію. Тому прочитайте ще раз, і уважніше!

Ці пояснення повинні б іти в кінці сторінки, та не-
хай вже будуть прямо в тексті)
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Вранці цього чудового та по-канадськи осіннього й сонячного 
дня Петро Ярош ішов по вулиці Сомерсет Сіті в місті Оттава до 
посольства україни в Канаді, щоб переїхати на свою історичну 
Батьківщину, в україну, назавжди, тобто на ПМП. 
ішов потихеньку, бо це був неабиякий крок в його житті, а до 

посольства кроків залишалося все менше і менше. Він би на це ніколи не зва-
жився, якби не той випадок (але про це далі). А зараз він просто йшов тихою 
вулицею Оттави і пригадував своє життя. Про що він думав саме в цей час, 
невідомо, а от жив він приблизно так.

Петро Ярош уже давно проживав з батьками в Канаді, аж із того часу, 
як тільки народився. На історичній Батьківщині він жодного разу не був, 
але рідну мову знав, і то добре знав. і все б нічого, та тільки десь у глибині 
його душі це все йому набридло. Не вистачало якогось драйву в житті — і 
не вистачало давно, із самого дитинства. Можливо, то були гени діда аван-
тюриста, який колись, кинувши все, сів на пароплав і втік сюди, в Канаду. 
А можливо, і просто, набридло те одноманітне й розмірене життя, яким він 
весь цей час жив. 

іноді, іще в дитинстві, гуляючи взимку із санчатами берегом Онтаріо, 
коли вітер колючим снігом дер йому обличчя і сипав мокрим холодом за комір, 
він і справді отримував справжню насолоду, насолоду героя-першопрохідця. 
Хоч, можливо, то й були його перші кроки як мазохіста.

Далі він трохи підріс, і батько став брати його рибалити на Великі озе-
ра. Тоді він думав, що зараз із великими труднощами та азартом він нало-
вить риби і стане в сім’ї годувальником. Та риболовля в Канаді в ці часи була 
вже трохи інша. Вони на човні виплили з батьком на озеро й закинули вуд-
ки. Коли щось клювало, вони витягали й відчеплювали рибу. Батько діста-
вав лінійку, міряв довжину риби, ширину, записував ті параметри в зошиті 
та відпускав її знов у воду. Потім дивився на Петра і лагідно казав: «Рибу, 
синку, випускати треба, а що, як хтось теж порибалити захоче. Та й за еколо-
гію треба боротися». Отак порибаливши весь день, увечері щасливий батько 
і не дуже щасливий Петро приїжджали додому. Якщо в україні дружина ри-
балки питає в нього: «Ну як, риби наловилися?» — то в Канаді вона запитує: 
«Ну що, риби набачилися?» — «Ой, і надивилися!!!» — відповідає канадський 
рибалка і дістає того зошита. «Ось дивись. Харіус був? Був. На тридцять п’ять 
сантиметрів! А ось жереха потягнув. Аж на півметра! Все записано. Це тобі 
не руками показувати. Документ! Завтра на роботі зошита хлопцям покажу. 
Похизуюся». Хоч тут треба зазначити: є річ, яка буває однаковою що в Канаді, 
що в україні. Коли в україні двоє кумів увечері приносять рибалку додому і 
кладуть на підлогу, то жінка запитує: 

— Ну, і де ж риба?
— Та де-де? Там, де й повинна бути — у річ…ці, — ледь відповідає рибалка. 
То в нас теж іноді за екологію борються. Правда, як можуть. 
Петро ж того вечора стояв біля батька і, пригадуючи із захопленням ко-

лись прочитані твори Фенімора Купера «Звіробій» чи «На берегах Онтаріо», 
ніяк не міг зрозуміти: як з того зошита раніше юшку варили. і, кажуть, наварис-
та була.

Потім він іще трохи підріс, і батько взяв його на полювання. На канадське 
полювання. 

Воно почалось із того… Ні, тут ви помиляєтесь, не з яєчні на салі під сто 
грамів, а з проведення інструктажу. Прочитали розділ із закону Канади про 

Бездонна пітьма. Ляскіт. Гуркіт. Іще котяться колеса, але все 
тихіше й тихіше. І стали. Кінець. Справжній тобі всім кінцям кінець. 
Більше їхати нікуди.

М. Булгаков. Записки на манжетах
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мисливство, потім про ме-
дичну допомогу, потім ска-
зали, де кому стояти, куди 
стріляти та взагалі, що таке 
зайці. усіх виставили там, де 
потрібно, а не там, де кому 
який краєвид подобається, 
чи кому де ближче до закус-
ки. От стоять усі й чекають, 
поки єгері виженуть зайців. 
Петро стояв під величез-
ною канадською модриною, 
пильно роздивляючись усе 
навкруги. Та раптом на галя-
вину вийшов заєць і, сівши 
на задні лапи, почав чекати. 
Петро підняв рушницю, і їхні 
очі зустрілись. 

Заєць ніби казав:
— Ну, чого стоїмо? 

Чому не стріляємо?.. і тут те 
саме… Раз у житті вирішив 
улаштувати суїцид, і то мис-
ливець якийсь дурнуватий.

Петро опустив рушни-
цю і не відводив від зайця 
погляду, а той стояв і ніби 
продовжував:

— А як ти думав? Хіба 
це дике життя? життя в ди-
кій природі? Я тебе питаю?.. 
живу тут, як кролик у клітці, 
сіна на зиму єгері наклали, 
їж — не хочу. Вакцинацію 
всім поробили, ну, щоб не 
хворіли. Приїхали волон-
тери і немічних та хворих 
зайчат виходили, із соски 
годували. Вовків і тих у резервацію вигна-
ли, щоб нам дико жити не заважали. Тобі 
смішно… А як почнуть наших зайчих штуч-
но запліднювати, тоді що? Де той Дарвін 
з його еволюцією?.. Де, я питаю? Немає 
в житті ніякого драйву… Немає. Ну, чому 
стоїш — стріляй. Стріляй, тебе прошу. Ти 
що — садист? Я ж благаю.

Петро ще раз подивився на зайця і, 
повернувшись, пішов до будинку. А суїцид-
ник так і зостався стояти та благати. Петро 
йшов і думав: «Ну що воно за полювання, 
ніякого драйву. Заєць попався якийсь дур-
нуватий, точно самогубець. Стоїть, як уко-
паний, хоч би огризався, чи що, бігав там 
колами, в очі стрибав, а то стоїть як на роз-
стрілі. Я що — садист? Ні, немає на полюван-
ні драйву, точно немає». 

Скінчилося все як звичайно. Попили 
чаю «по крові», здали єгерям трофеї, тобто 
зайців. Чому здали? А тому що за канадсь-
кими законами, якщо ви отруїлися їжею, 
яка не пройшла медичного контролю і чека 

на яку із супермаркету немає, то й медичної стра-
ховки ви не отримаєте, а самому лікуватися до-
рого виходить. 

Мисливці, сівши в джипи, поїхали по до-
мівках — і все. Так, усе! у гаражі одного з них 
вони не збирались і шурпи не варили. Соле-
ними помідорами з тої діжки, що в оглядовій 
ямі стоїть, не закушували і дітей своїх за горіл-
кою, якої завжди не вистачає, теж не посилали.  

і, зрозуміло, під драний 
баян «Несе Галя воду» не 
співали. А тому не було на 
канадському полюванні 
драйву. Ну не було!

А потім Петро і 
зовсім виріс, і гуляти 
берегом уже якось не 
виходило, риболовля 
не радувала і полюван-
ня теж, та й у життя при-
йшли інші речі, прийшли 
дівчата. із ними було 
все ніби гаразд: квіти, 
знайомство з батьками, 
чернетки шлюбного до-
говору, а далі знову од-
номанітність, особливо 
вночі. Знову не вистача-
ло драйву. 

Якось він зустрів 
дівчину, яка теж хотіла 
чогось нового та неві-
домого. Вони вже ніби 
й домовились, і купи-
ли все необхідне для 
незвичайного. Та потім 
подумали, а як хтось 
не розрахує та зробить 

щось сильніше, чи не в тому місті, а інший побі-
жить у поліцію та в суд. Ні, так не годиться, вони 
ж громадяни законослухняні, а суди строгі. Тоді, 
трохи поміркувавши, вони взяли своїх адвокатів 
і пішли до нотаріуса, а там усе це як слід розписа-
ли. Нотаріус дав документ, де були засвідчені всі 
їхні дії та наслідки, і навіть у картинках, щоб на 
суді все можна було показати. Але та, завірена 
нотаріусом ніч кохання так і не відбулась, бо все 
ж було страшнувато, та й прелюдія незрозуміло 
чому вийшла якоюсь задовгою.

Потім Петро часто ходив чистими, освітле-
ними вулицями міста, заходив у бари, де всі всмі-
халися, навіть поліція, їхав у чистих автобусах 
чистими вулицями та все думав, що десь же по-
винна бути така держава, де є драйв, де все мож-
на, отак, без нотаріуса, щоб боротьба, щоб сніг за 
комір, щоб синці, щоб хтось уночі покусав, і щоб 
уранці все боліло й не було поліції, щоб ти все 
життя працював за трудодні, а на пенсії тобі відрі-
зали світло та газ: ну щоб свічки, і діду з бабою 
хоч на старості була якась романтика. щоб уночі 
вулиці без світла, а ти бредеш у калюжі, і при цьо-

Батько діставав 
лінійку, міряв 

довжину риби, 
ширину, записував ті 
параметри в зошиті  
та відпускав її знов  

у воду. Потім дивився 
на Петра й лагідно 
казав: «Рибу, синку, 
випускати треба, 

а що, як хтось теж 
порибалити захоче. 

Та й за екологію 
треба боротись».
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му весь у багні, і тебе принизили, а ти у відповідь, 
а тобі — по мордяці… Ну, щоб драйв був! 

Він почав пригадувати всі держави світу, 
мову яких знав і в яких був. Та все було не те: 
там був закон, і був суд, і був порядок. усе не 
підходило. Не було драйву.

Якось, лежачи в ліжку вночі і мріючи, він 
подумав — а може, на історичну Батьківщину,  
в україну, мову якої він теж знав. Та тільки тут 
спрацьовувало табу, яке 
запало в його пам’яті на 
все життя. Яке колись 
наклав його дід-аван-
тюрист, той, що першим 
сюди приїхав. Той дід, 
що багатенько відсидів 
у сталінських таборах і 
вже не хотів того світлого 
майбутнього, а вирішив 
пошукати якогось старо-
го, але вже перевіреного. 
Якось на свято, сидячи за 
великим родинним сто-
лом і грюкнувши по ньому 
кулаком, щоб усі слухали, 
дід сказав ще тою, мабуть, 
справжньою українською, 
яку привіз із батьківщини 
й беріг:

— щоб я бл..! ще 
колись туди повернувся! 
у ту, ..., державу,.. Ніколи! 
Я що, якийсь..., чи прос-
то... і я вас.., дітки, про-
шу: навіть не думайте, ви 
ж у мене не .., а розумні. 
Не повертайтесь туди. 
А ще благаю: навіть якщо 

в мене буде вже маразм, і я проситимусь 
вмерти на Батьківщині, то навіть у гробу, 
я вас ще раз прошу, навіть у гробу не по-
вертайте мене… бо, я вам скажу, там і на 
цвинтарі буває страшно лежати. Там, діт-
ки, порядку ніколи не було й не буде. Це 
я вам, .., точно кажу, і буду я останнім .., 
якщо це не так». 

Ті дідові слова Петро запам’ятав на-
завжди. А ті, де крапочки, 
добре запам’ятавши, на-
віть спробував зрозуміти. 
Але в тлумачному словни-
ку української мови їх не 
було. Та головне, що він 
інтуїтивно і так зрозумів: 
поспішати повертатися в 
україну не варто.

Ті ж слова, де кра-
почки, він колись усе ж таки 
почув. На святі, в недільній 
школі при церкві, де зібра-
лась уся українська діяспо-
ра. Якось одна тітонька ви-
лила за святковим обідом 
тарілку гарячого супу ста-
рому священику на штани. 
Той тоді, як і дідусь ска-
зав: «Та .., ... мать!» Потім, 
правда, швиденько пере-
хрестився. Побачивши, як 
священик перехрестився 
на ікону Божої Матері, та, 
пригадуючи, що дід теж 
ці слова казав за святко-
вим столом, Петро зро-
зумів, що то просто якась 
молитва, яку треба казати 
перед святковим обідом,  

і більше ті слова в словнику не шукав. 
А ще він зрозумів, як йому здавалось, 

головне. Дивлячись на ту громаду емігран-
тів зі своєї батьківщини, в тій недільній школі 
при церкві. На тих чемних та вихованих лю-
дей, які досі знали рідну мову та пісні, які по-
важали мову та закони держави, в якій жили, 
незважаючи на ранги та достаток, які кожно-
го дня гарно працювали і добре вчились: що 
не може бути в країні, звідки вони приїхали, 
ніякого драйву. Ну не може! 

Випадок
і думав він так ще довго, ходив на 

роботу та якось, повертаючись додому, 
помітив, як у сусідній будинок заселяються 
люди, і вирішив привітатись. 

— Хелоу, — сказав він англійською.
Сусіди мовчали. 
— Бонжур, — привітався він фран-

цузькою.
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Чоловік подивися на дружину і спитав.
— і що воно меле?..
— Я не знаю, — відповіла та. — Та з 

того, як усміхається, думаю, що вітається. 
ірино! Ось іди сюди, — гукнула вона. із две-
рей вийшла дівчина, приблизно тих років, 
що й Петро. — Ти яку мову в школі вчила?

— Німецьку, а що?
Петро все зрозумів і всміхнувся.
— Доброго вам здоров’я, — привітав-

ся він. — Як поживаєте?
— Та нічогенько, ось тільки-но приїха-

ли до вас у Канаду, — відповів батько.
— А Ви, я дивлюсь, добре по-нашому 

балакаєте, виходить, теж емігрант. — Ска-
зала мати і якось зневажливо подивилась 
на Петра.

— Так, так. Тільки емігрантом був мій 
дід, давно це було. Ми вже третє покоління. 
Дід, коли переїхав тоді, зразу будинок оцей 
збудував. — Він показав на сусідній буди-
нок. — Потім, як гарний будівельник, фірму 
свою відкрив. Як постарів, моєму батьку її 
залишив, я тепер теж там працюю. Правда, 
поки що в конторі... 

— у конторі... Ой, як гарно. — Вираз на 
обличчі дружини миттєво змінився. — Ти диви 
які гарні та привітні в нас сусіди. іди, доню, 
познайомся з молодим чоловіком... іди.

— Так, може, хай із речами допомо-
же. — Батько подивився на валізи.

— іди, доню. іди. Розпитай усе. Треба 
ж знати, де тут магазин чи базар. — Мати 
всміхнулась. — Он, менший допоможе. — 
Вона погладила сина по голові й зашипіла 
на чоловіка. — А ти мовчи, дурень, що ти в 
жіночому щасті розумієш! 

— Та ні, ні. Не поспішайте, я сам щой-
но з роботи. Я трохи пізніше вийду. і ви ви-
ходьте. — Петро всміхнувся ірині.

Він розвернувся і пішов додому. йшов і 
думав: «Нарешті я щось новеньке та свіжень-
ке про Батьківщину дізнаюсь». Вечір не заба-
рився. Петро подивився у вікно і побачив іри-
ну, яка сиділа на гойдалці. Час настав. Петро 
взяв кілька пляшок «Коли» і пішов назустріч 
невідомій історії, свіжій розповіді про Бать-
ківщину. Він підійшов до ірини й сів поруч.

— Ну, як вам нове місце?
— Та нічого, якось звикнемо. — усміх-

нулась ірина. — Я думаю, буде краще, ніж у 
Вінниці.

— О, то ви з Вінниці. і чим ви там зай-
мались?

— Закінчила залізничну бурсу на 
бортпровідницю.

— Бурсу?
— А, це в нас так називають профтех-

училище.
— Це слово я знав, тільки трохи інак-

ше, бачите, вже є якась нова інформація. 

— Він уявив потяг «Оттава — Вінніпег», який зразу 
мчав уздовж Великих озер, а потім тайгою і гора-
ми. Люди сиділи в затишних вагонах із великими 
вікнами і скляним дахом і, вечеряючи, роздивля-
лись краєвиди. Потім він уявив охайних стюардес, 
які ходили по вагонах і питали, чи нікому нічо-
го не потрібно. Він знову подивився на ірину. — 
Яка гарна у вас робота: і заробітна і, головне, 
дуже романтична!

— Заробітна?.. Ну, як кілька ящиків «па-
леної» горілки за ніч продаси, то так, заробити 
можна. Та й то, тільки як контингент гарний тра-
питься. А як ні?..

— Я перепрошую... Палена горілка… Горілка — 
знаю, а палена — це як?.. і ви ж казали, що ви стю-
ардеса, а не бармен.

— Про горілку. Ну, це така горілка, неза-
конна, ну «катанка», на якій спалитись можна.  
А про бармена, то в нас додаткова така послуга в 
бортпровідниць, як вагон ресторан закривають, 
чи бігти туди не хочуть, чи вже не можуть, то ми 
горілкою приторговуємо. 

— Розумію, розумію... — Сказав Петро, хоч 
нічого не розумів. — Зате як романтично.

— Ага… Особливо романтично, як вночі 
п’яних будівельників, які із заробітків поверта-
ються, з вагону викидаєш. — Вона іронічно по-
сміхнулась.

— Ого! Та то ж робота поліції.
— А, ментів...
— Who is... ментів?.. Ой, пробачте... Три 

мови знаю, то перекладаю...
— Та чого ви... Воно так і є... Як не перекла-

дай... Воно, розумієте, потяг стоїть усього двад-
цять хвилин, а перону метрів сорок, то поки до-
повзуть... Ну... Ну, не встигають...

— Доповзуть?.. Вони що, поранені?..
— Не поранені — ВБиТі! Причому наглухо... 

у стельку...
— Поліцейські п’яні?..
— Та не поліцейські, а менти...
— Вони що, на роботі п’ють?
— Ні, п’ють вони вдома, а на роботі тільки 

похмеляються. Вони як у бабусь, що біляшами та 
газетами торгують, грошей настріляють, то потім 
вночі гріються.

— Біляшами?.. Бабусі незаконно торгують?.. 
Грошей настріляють?.. — Чим далі, тим Петро все 
більше розумів, що мову, чи, точніше, слова, він 
знає, та, мабуть, тлумачить їх якось не так.

— Біляші, це такі пиріжки з м’ясом... Хоч ос-
таннім часом, мабуть, більше з собачим. — ірина 
весело всміхнулась. — Ну... Бабусі наші весь час 
спину гнули, щоб пенсію заробити, а тепер її не 
вистачає, то незаконно й торгують. А менти з них 
хабарі беруть.

— М'ясом... Собак?.. — Петро теж дурнува-
то всміхнувся. — у мене бабуся теж пиріжки такі 
робила, правда з іншим м’ясом. Це, мабуть, якісь 
новітні рецепти. Так а хабарі ж не можна брати! 
Куди влада дивиться?
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— А що влада?.. В україні ж як не 
кримінальника, то інопланетянина мером 
виберуть.

— Та ну... крим... — Петро хотів сказати 
кримінальник, а потім замислився. Мабуть, 
кримінальник — це гарний спеціаліст із кримі-
нального права, можливо, навіть професор. 
Хоч, усе ж таки, словосполучення «мер сто-
лиці — інопланетянин» його дуже бентежи-
ло, усі слова в тому словосполученні він знав 
і розумів, та логіки не знаходив ніякої.

Петро важко зітхнув, потім подивив-
ся на ірину. Та сиділа й всміхалась.

— ірино, ти мене вибач, стільки інформа-
ції, що в мене аж голова обертом. Давай якось, 
можливо, у неділю зустріньмось.

— Так, так, розумію. Та вже й пізно.
Петро пішов додому. Він включив те-

левізор, та дивитись його не хотілося. Він 
узяв книжку, та й вона не пішла. Голова нічо-
го не розуміла, боліла й іншої інформації не 
сприймала. Петро прийняв душ і ліг у ліжко. 
Він ще довго крутився, поки все ж таки не 
заснув. Десь уночі йому наснився сон.

Сон
уві сні Петро стояв на пероні заліз-

ничного вокзалу в місті Оттава. Була чудова 
й тепла канадська ніч. Спочатку десь щось 
загуло, і приємно загули рейки, а потім з 
тихим шелестом до перону прибув потяг. 
Він зупинився, двері вагонів відчинились, 
і настала тиша. Довга тиша. у темних про-
валлях дверей вагонів нічого не відбувало-
ся. Та раптом десь угорі пролунало: «Потяг 
«Монреаль — Оттава — Вінніпег» гм... гм... 
Перепрошую. Потяг «Монреаль — Оттава —  
Вінниця» прибув до першої колії... П’яних і 
брудних будівельників фірми «КанадаБуд-
Сервіс» прохання залишити вагони... Ви що, 
поглохли, зарази... Ану вилазьте!» — закри-
чав голос десь зверху, та так сильно, що Пет-
ро аж присів. Він перелякано роззирнувся. 
З правого боку, з дверей із написом «Заліз-
нична поліція», вийшли канадські поліцей-
ські. Вони були в червоних камзолах та ка-
пелюхах, а за ними почали виходити, ледь 
пролазячи у двері, їхні коні. Поліцейські хи-
тались і ледь стояли на ногах. Один із них, 
щось прохрипівши, махнув рукою, і вони, 
упавши на коліна, поповзли до вагону. Один 
із коней, дивлячись на це, промовив:

— Ну, раз так, то й так, — і, упавши на 
коліна, теж поповз. 

інший кінь, який довго дивився на це 
діло, сказав:

— Ні, я так не вмію, я краще... 
Він перевів погляд на Петра, підійшов 

до нього ближче і, гарно роздивившись чо-
ловіка одним оком, спитав:

— Горілка пальона є?
Петро з переляку зробив крок назад і впер-

ся спиною в стіну вокзалу.
— Є...
Кінь кивнув. 
— От і добре... Мені два відра. 
Петро закивав.
— Добре, добре. Тільки вона там, у вагоні.
 — Розумію, — сказав кінь і, кивнувши, по-

чвалав до вагону. 
На пероні стало жвавіше. З вагонів випада-

ли п’яні будівельники фірми «КанадаБудСервіс» 
і купками розбредалися по перону з піснями. 

З іншого боку, з дверей вокзалу, вибігла 
юрба бабусь і загомоніла: «Вареники, вареники з 
вишнями. Кукурудза, варена кукурудза. Насіння, 
горішки, смажені горішки.» Та тут Петро аж зойк-
нув: по перону на роликах у білому фартушку їхала 
його бабця по материнській лінії Ольга і кричала: 
«Преса. Газети. Газети. Свіжі новини. Свіжі новини. 
україна стоїть на порозі в Європу. україна на порозі 
в Європу. Тільки ввійти в неї не може, бо хтось двері 
з іншого боку підпер. україна вже на порозі... Лиши-
лося тільки черевики зняти і можна заходити...»

Хтось погладив Петра по плечу. Він обер-
нувся. На нього дивились очі іншої бабусі, Оксани, 
що по батьківській лінії. Вона лагідно всміхнулася:

— Петрику, і ти тут. Ой, як гарно. На ось 
біляшика, це з твоїм улюбленим песиком, Піра-
том, скуштуй. Скуштуй. Вони ще теплі, температу-
ра, як і має бути в собаки, тридцять дев’ять і п’ять. 
ще теплі, скуштуй. А ось печені. Це з котиками.  
З Мурзиком і Пушком. Теж ще теплі.

Петро відсапнувся.
— Я не хочу. Я вдома поїв.
Бабуся знову всміхнулася:
— Вдома?.. Вдома таких не буде. Такі тільки 

тут, на вокзалі в Оттаві. Ну, хіба ще в Монреалі... 
Чи у Вінниці.

Петро з розумінням кивнув.
— А ви чого тут?
— Так а де ж мені бути? Ти ж знаєш, яка 

мала пенсія в Канаді, — бабуся сумно зітхнула. — 
Я ж, Петрику, за трудодні в штаті Альберта ціли-
ну піднімала. Орденів-то тоді, щоправда, дали, 
та ними зараз за газ не заплатиш.

— Так... — і вони сумно зітхнули, тепер уже 
разом.

А на пероні між тим стало зовсім людно. усі 
бігали з вудками, до яких були прикріплені прапор-
ці: білі, червоні, зелені, біло-блакитні. Хоч, правда, 
хтось бігав, а хто і стояв. Молоді хлопці, сперши на 
стіну вокзалу прапорці та розставивши по підвікон-
ню стаканчики, розливали в них горілку й різали 
ковбасу. Петро не витримав і підійшов до них.

— Хлопці, так не можна, ви ж на вокзалі, 
у громадському місці, це ж Канада.

— Вибач, ми не місцеві, — посміхнувся один 
із хлопців. — Ми проїздом, у Вінницю.

— Ну, якщо швиденько... А ви з якої держа-
ви, бо я дивлюсь, у вас прапорці різні?... 
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— Ми-то з однієї... 
Відповідь хлопців заглушило скандуван-

ня людей, які колоною йшли пероном і голосно 
кричали: «Гречки... Гречки...» Петро стояв як за-
ворожений, та тут його хтось посіпав за рукав і 
він обернувся. Біля нього стояла бабуся: у ватни-
ку з комсомольським значком та червоній хустці, 
вона прокашлялась і спитала:

– А ви не знаєте, новий казнокрад, він ал-
коголік чи наркоман? 

Петро хмикнув.
– А яка різниця, якщо він казнокрад?..
– Ну, не скажіть. Горілка в нас своя. 
Над пероном пролунало: «Стоянка, тільки 

двадцять хвилин.»
Натовп минув Петра і став залазити у вагони. 
На пероні ставало тихіше, люди хто сідав 

по вагонах, а хто просто зникав у темряві чудової 
й теплої канадської ночі. Вітерець, який прилетів 
із півдня, по колись чистому, а зараз обпльова-
ному перону, розносив рвані газети, одноразові 
склянки та лушпиння з насіння. Петро стояв і роз-
дивлявся все навкруги, раптом у темряві перону 
він побачив чоловіка, постать якого йому здалася 
знайомою. Той стояв, сумно дивився на ешелон. 
Це ж дід! його дід-емігрант.

 Петро підбіг ближче.
— Діду, ти?.. Ти бачив, який тут драйв? Оце 

справді драйв! Як я його хочу! щоб сніг за комір і 
вітер в обличчя.

Дід усміхнувся.
— Сніг і вітер, то так. А оте все інше — х..ня.
Петро на хвилинку замислився.
— По-вашому, по-староукраїнськи, то 

може, як ти кажеш, і х..ня, а по-нашому — драйв.
 — Та хай буде драйв. Хочеш драйву, то 

будь ласка... — усміхнувся дід.
— Так що, табу відміняється? — Петро бла-

гально подивився на діда. 
— Яке табу? — Дід не зрозумів. 
— Ну, що в україну повертатися не можна?..
— Та Господь із тобою! Їдь! — і дід пішов ку-

дись у темряву. — Якщо ти такий ..! 

— Хочу драйву, — шепотів Петро. — 
Хочу драйву...

— Чого хочеш?.. — Спитала бабуся, 
схилившись над онуком, — Петрику, любий, 
прокидайся.

Петро розплющив очі. На ліжку сиділа 
баба Оксана і лагідно на нього дивилась. 

— що тобі таке наснилося? Мара 
якась чи що? Цілу ніч крутився і щось ба-
лакав.

— Ой, та наснилось, бабусю. Таке на-
снилось, що аж, аж... А ви давно тут?

— Та вчора ввечері приїхала до вас 
на тиждень. Погостюю трішки. Пішли вниз 
поснідаєш, я пиріжків напекла з м’ясом.

— З яким м’ясом?..
— З телячим... — Бабуся приклала 

долоню до його голови. — Ти хоч не за-
хворів?..

— То я жартую. Пірат!.. — Закричав 
Петро. Пірат, який всю ніч гасав по двори-
щу, вранці на сніданок зайшов у будинок, 
і тепер, весело проторохтівши сходами, 
заскочив на ліжко. — Пірат!.. Мій любий, —  
Петро погладив пса, і додав. — Будеш роби-
тись пустим, назву Біляшиком. Спробуємо… 
Біляшик!.. Лежати!.. Біляшик!.. Сидіти!..— 
Пес тільки позіхнув.

— Ні, щось із тобою не так… Пішли 
вниз. — Бабуся погладила Петра по спині. — 
Пішли. Це ж треба, пса пиріжком назвати.

— Ну чого ви, бабусю... у нас же на-
звали «hot-dog». А... — зрозумів усе Петро. —  
Вони просто дуже дослівно тлумачать наш 
рецепт.

Ну, а після сніданку, вранці цього 
чудового та по-канадськи осіннього і со-
нячного дня Петро Ярош ішов по вулиці Со-
мерсет Сіті, що в місті Оттава, до посольства 
україни в Канаді, щоб переїхати на свою іс-
торичну Батьківщину, в україну, назавжди, 
тобто на ПМП*. 

( * Мазохізм — див. у корінь.) 

цІкАвиНкА вІД «ДНІПРА»

Григорій Квітка-Основ’яненко мав один із найдовших псев-

донімів: «Любопытный Аверьян, состоящий не у дел ко-

лежский протоколист, имеющий хождения по тяжебным 

делам и по денежным взысканиям».
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Якщо говорити по совісті, то перше слово, яке 
спало на думку, було слово «час», хоча, видаєть-
ся, можна було почати з будь-якого іншого. 
Власне, не зрозуміло, що хто хоче сказати, ска-
завши «час», — адже, як ти його не називай, ні-

коли не дізнаєшся, хто він і як його звуть, хоча він може при-
брати собі будь-яке ім’я, навіть твоє власне.

Звісно, кожен може називати його як хоче, але навіщо 
було так одразу казати: «Час» — адже цим ти вказуєш не на 
нього, а на себе чи, радше, на те, який ти не готовий до цього 
і який зляканий.

Але звідки тобі було про це знати?
Звідки було тобі знати, що в цьому слові є щось таке, 

що, вимовляючи його, людина мимоволі запускала в дію весь 
життєвий механізм або, навпаки, його зупиняла. Сказавши 
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«час», людина народжувалася 
або вмирала.

Наче забобонний селянин, 
котрий підвів угору руки, щоб 
попросити в неба дощу, ти залед-
ве розумів, кого розбудив і що в 
ту саму невловиму мить із тобою 
сталося.

Час за своєю природою  — 
гість не дуже-то й скромний і за-
вше припреться туди, де йому 
вготовано не вельми гостинний 
прийом, однак коли ти власною 
охотою надумав запрошува-
ти його, то спочатку мав би все 
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ретельно обміркувати, щоб не 
потрапити в халепу. Ти мусив би 
знати, що для Часу завше заре-
зервовано почесне місце у кожній 
оселі, у кожному ліжку, у кожній 
колисці, на кожному катафалку, 
в центрі кожного стола, навіть 
якщо на ньому ти збирався лежа-
ти чи сидіти сам, незалежно від 
того, хто у тебе ще в гостях і з якої 
нагоди забава. і нехай навколо 
всі жваво працюють щелепами  — 
розмовляють, виголошують тос-
ти, заводять пісню, моляться, 
ремигають, п’ють — а він жодно-
го разу не розімкнув вуст. Напри-
кінці неодмінно з’ясується, що він 
усіх переїв, перепив, переспівав, 
перебалакав.

із ним не можна поводити-
ся занадто легковажно, начебто 
він твій молодший брат чи шкіль-
ний товариш. Він — твій пан і твого 
пана пан, і всі, кого ти знаєш,  — 
його цілковита власність. 

Від невміння пережива-
ти Час об’ємно ми ділимо його 
на частини — весна, ранок, за-
втра, через рік — як хтось до нас 
поділив перед тим, прирікши 
до тління цей світ, щоб хоч так 
виправдатися за свій нікчем-
ний страх і свій нікчемний зріст, 
але, як море, яке стікається в усі 
можливі моря, Час поглинув усе: 
він  — неосяжний. 

його не можна назвати 
добрим, як лева, який запросто 
може вбити велику тварину, але 
велично, із царською байдужіс-
тю все життя носить на собі ма-
леньку блоху, тому таку незначну 
істоту, як ти, він тим паче не за-
чепить. Але про нього не можна 
сказати, що він поганий, як слон, 
котрий так високо стоїть, що 
може не помітити зі своєї висо-
ти, що там унизу десь є ти, і коли 
ненароком наступить у траві на 
маленьку мураху, то лише з не-
обережності.

Єдине, чим можна від ньо-
го врятуватися, звісно, якщо ти 
хочеш продовжити своє за будь-
яких обставин ледь помітне, 
позначене на тілі часу крапкою, 
життя — це здатися йому в полон і 
не уподібнюватися тим, хто кидає 
йому виклик і сліпо пре на нього 
з оголеним мечем та відкритим 
заборолом.

уяви, як ти виходиш на 
стежку, що веде в глиб остро-
ва, і збираєшся йти, а поряд із 
тобою, прикликаний здалеку, 
стоїть той, кого ти назвав Ча-
сом. утім, так стоїть він в цей 
час біля кожного.

Протоптана людьми 
стежка вздовж берега утворю-
вала кільце і, наче перстень на 
руці давно одруженої жінки, 
вросла в берег по живе, а все-
редині, одинокий і безіменний, 
давним-давно знещаслив-
лений в подружньому житті, 
стримів острів.

Заручений з водою, він 
мав іще одне, зовнішнє, кіль-
це  — блакитний перстень із 
води, але, присилуваний, був 
змушений пошлюбитися з 
людьми, щоб терпіти прини-
ження, як кожен, хто був люди-
ною чи жив серед них, і наріка-
ти на долю. 

Бо ніщо так не принижує 
людину, як її приналежність до 
людей.

Скоряючись вищій волі, 
яка подекуди нагадує відобра-
ження твоєї власної долі, і тим 
химерним лініям, що в незбаг-
ненний спосіб творили дивне 
плетиво в тебе на руці, ти йдеш 
знайомою вулицею і майже за-
чаровано дивишся на хати — ці 
найпрекрасніші творіння у ціло-
му космосі. На якусь мить тобі 
може здатися, що хати і люди 
так давно були разом, що не 
тільки люди в хатах жили, але 
й хати — в людях: може, навіть 
хати в людях живуть значно 
більшою мірою.

Для того щоб народилася хата, людина повинна була 
зачати й виносити її у власній душі, а для того, щоб хата пішла 
в небуття, достатньо було людині її покинути. Хати без люди-
ни немає, так само, як гине людина, якщо втрачає в душі свій 
дім, тому, видається, цей процес взаємний.

Тільки завдяки людині хата стає домом, а не просто 
будівлею з чотирьох стін, а людині усвідомити себе такою, як 
вона є, допомагає її домівка.

Людина для хати — серце, яке розносить життя до наймен-
ших її клітин, тоді як для людини хата — тіло, без якого вона летить 
у безвість, наче підхоплений вітром листок, утративши силу тяжін-
ня. Людина і хата — найзникоміша істота і найзникоміша створена 
нею річ — найпрекрасніші і найтрагічніші у своїй ілюзорності.

ти йдеш, але скільки б часу в дорозі не минуло, ніяк 
не можеш дістатися до свого острова. Ти не тільки не міг дій-
ти до нього, хоча, здавалось би, якщо ти живеш на острові, то 
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навіщо тобі до нього йти, але — що справді трагічно — тобі ні-
коли не вдавалося наблизитися до людей, незалежно від того, 
на якій відстані від них перебуваєш. 

Свого часу ти робив відчайдушні спроби зблизитися 
з людьми, але, наче кинутий у воду сторонній предмет, або 
плив по поверхні — хоча й не розумів, чому вода, наче вагітна 
жінка, так безжально виштовхувала тебе із себе у зовнішній 
світ, або одразу тонув.

Незбагненна загадка Робінзона Крузо! Робінзон Крузо, 
утім, як переважна більшість, лише на безлюдному острові 
відчував близькість до людей, тоді як у великому місті, в гущі 
народу, серед відгороджених від нього височенним берегом 
мізерних клопотів та почуттям власної значущості людей, по-
чувався покинутим на безлюдному острові. Він тікав на острів, 
щоб, віддаляючись, наблизитися до людей: він тікав на без-
людний острів від самотності.

у реальному житті ти не можеш до нього наблизитися, як 
не можуть наблизитися два кактуси чи два тернових кущі без 
того, щоб не завдати одне одному болю. і якщо тобі не хочеться 
йти до зближення через біль — 
незалежно від того, чи загоїли-
ся на твоєму тілі рани від колю-
чок, — віддаляйся. Віддаляйся, 
якщо хочеш наблизитися, будь 
сам, якщо хочеш бути удвох, 
хочеш бути поруч — сідай на 
корабель, пливи крізь шторм і 
заклинай хвилю, щоб викинула 
тебе на безлюдний острів.

Ціна будь-якого збли-
ження — рани і біль; але ціна 
загоєним ранам і перемозі над 
болем — одна суцільна рана і 
біль, що ніколи не стихає, — са-
мотність.

Кажуть, риба, що клю-
нула на наживку, але не пій-
малася, а тільки подряпала 
собі рот, більше ніколи не по-
трапляє на гачок, бо інстинкти 
самозбереження і страх нара-
зитися на той самий біль при-
мушують її оминати те місце 
десятою дорогою.

А ти, людино, знову й 
знову клюєш на людину, на-
віть не дочекавшись, коли 
тобі загоїться розірваний рот: 
чи твій голод на людину такий 
страшний, що ти знову гото-
вий платити за можливість 
торкнутися до неї кров’ю, чи 
в голові у риби більше мізків, 
чи твоя самотність більша за 
риб’ячий голод?

і ось ти йдеш стежкою, 
що не має ні початку, ні кін-
ця, як вервечка островів у по-
тоці суцільного вигадування. 
Ти маришся, як думка, як стру- Ц
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мок у високій траві, якого в одно-
му місці народила земля, щоб в 
іншому поглинути — незримо для 
людського ока.

Ти рухаєшся світові назуст-
річ так само, як світ рухається на-
зустріч тобі, інтуїтивно відчуваючи, 
що він не несе жодної загрози.

Ти наближаєшся до нього 
повільно, торкаючись лише са-
мими кінчиками чуттів і відчува-
ючи, що до нього не намагаються 
вдертися нахрапом, по-розбій-
ницьки, за всяку ціну, як до себе 
додому, світ довірливо обплітав-
ся довкола тебе, як восьминіг, а 
не сплітався в клубок, як їжак, і не 
жалив вогнем, як медуза.

«Куди ходив?» — здавалося, 
питав у тебе світ, але самими очи-
ма, бо від народження був німим, 
так само як ти міг запитати у нього.

«Сидів на березі океану, 
бачив у воді небо, поряд із не-
бом бачив себе; дивувався, чому 
хвиля, наче їй в океані зле, — хоче 
вистрибнути на берег.

Бачив білу чайку — дику і 
плаксиву, не приручену, як моя 
самотність.

Прийшла, взяла свою по-
живу й залишила мене, самот-
нього».

ти ніколи про це не ду-
мав, але внутрішнім знанням за-
вжди знав, що ваша мова не була 
виражальним засобом з його не-
можливістю розповісти хоч про 
щось, розповідаючи про все. 

Ні, вона була своєрідним 
пізнавальним ритуалом. 

За її допомогою неможливо 
було досягнути жодної конкретної 
мети (звісно, якщо у мові взагалі 
може бути якась мета), хіба мета-
фізичної, хіба трансценденталь-
ної. Вдаючись до найпростіших 
кодів, людська істота повідомляє 
іншу і цілий світ: «Я — тут», «Я — є», 
— і таким чином наче відгукуючись 
на правильно названий пароль, 
світ розкривається назустріч їй, 
даючи можливість увійти в нього.

За допомогою мови ми 
наче намагаємося привласни-
ти собі цілий світ, впадаємо в ту 
крайність, коли думаємо, що, на-
звавши якусь річ, здобуваємо її, 
тоді як насправді знищуємо й ще 
далі від неї віддаляємося.
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Всяка мова — від жадоби, і 
чим розвиненіша людина, тим роз-
виненіша її мова. Але це свідчить 
не тільки й не стільки про інтелек-
туальність, як про непомірний апе-
тит та невтамовану жадібність.

Скільки людей — стільки 
егоїзмів, скільки бажань — стіль-
ки у мові слів, тому мовчать лише 
святий і звір, бо один надто багато 
знає, щоб спробувати висловити 
те за допомогою слів, а інший  — 
надто щасливий, а тому слів не 
потребує. і тільки ми балакаємо, 
балакаємо, балакаємо, пишемо 
вірші, видаємо книжки, аби тільки 
не чути, як стогне з хреста святий, 
щоб тільки заглушити присутнє в 
середині кожного з нас мовчання 
первісного богозвіра.

людина — хисткий міст — 
перехід від копит на крила, люди-
на — острів: дикий і не придатний 
для життя.

Цей острів стоїть на чере-
пах  — на кістках приматів і святих. 
Цей острів — могила. Цей ост-
рів  — пекло, але оскільки іншого 
раю у нас немає, то цей острів  — 
пекло-рай.

Цей острів — людина, але 
океан всесвіту — теж вона, при-
наймні інша її половина. Треба 
однією своєю частиною притули-
тися до іншої, та так близько, наче 
вона твоя улюблена жона, наче не 
знає, що вона скажена вода  — з 
міріадами небезпечних течій, гіп-
нотичних вирв і зграями крово-
жерних хижаків у глибинах.

Одначе бути цілісним, бути 
собою, зі своїм демоном «Я» і бо-
гом «не Я» заважає страх. Він бере 
твою неохопну істоту в полон і по-
силає нести покуту на маленький, 
жалюгідний, догідливо підставле-
ний досвідом острівець затюкано-
го забобонного «его».

Але що ти тут робиш, чо-
ловіче?

«Тобто як? Я тут живу»,  — 
хочеш сказати, але вчасно зупи-
няєшся, щоб не вимовити цих 
зрадливих слів, які мали такий 
вигляд, наче проговорив їх із мо-
гили мертвий ангел, чи то пак 
жива людина. Я тут живу?

ти завше знаєш, чого хо-
чеш від світу, саме тому, що нічо-

го від нього не хочеш, але не знаєш, чого хоче від тебе він. Не 
цей — що, наче тепла хвиля, лагідно огортає тебе з усіх боків, 
а той — холодний чагарниково-крижаний, людський. Той світ 
вічно кудись штовхав тебе, завжди до чогось примушував: 
розпинав страхом, а потім закликав зійти з хреста і взя-
тися до дії, тоді як ти хотів лише одного: щоб він дав 
тобі спокій.

Світ завше хотів обновлятися, але робив 
це так, як робить хитра змія, що, залишивши 
отруйне жало, щороку міняє шкіру.

(Так стара повія, котра втомилася від 
розпусти власного життя, прикидається 
незайманкою, виряджається у віночки 
та стрічки, щоб окрутити й оженити на 
собі довірливого сільського парубка).

Ти ж готовий до змін лише за 
однієї умови: якщо можна залишити 
недоторканним цей світ з його моги-
лами, з його живими могилами, що 
тримають у собі інших людей, а собі 
взяти інший. Якщо ні — усе: сиди на 
березі всесвіту, як на краю світу і са-
мого себе, і пиши вірші.

утім, які ще вірші? Тут ніхто 
не чув такого слова.

Ну — вірші. Розумієте — вірші? 
Ось послухайте мене: це — коли я за-
мовкаю, а хтось інший в мені бере сло-
во; це — коли нікого немає, а я відчуваю, 
що мене хтось слухає.

Ну так би одразу й сказав, а то меле, як 
небожка ногами (от дурне): молитва до Рову.

Ні-ні, це не те. Це трохи не те. Це зовсім не 
те! Прошу слова!

Рів — це коли ти йдеш, прихопивши із собою дві 
тесані дошки на лавку й стіл і зібрані в один букет живі та 
паперові квіти. Але живі та паперові квіти, зібрані в один бу-
кет, та дві тесані дошки, як хрест, дістануться тобі, навіть якщо 
ти залишишся. 

А вірш — це коли ти наче спиш і уві сні бачиш себе, коли 
пишеш вірш. Ти береш його обіруч, як птаха, і, боячись, що 
білокрилий рідкісний птах утече, замикаєш його на ключ, а 
вранці знаходиш порожню клітку.

Потім ти весь день почуваєшся, як жінка, котра втрати-
ла немовля — несподіване, не намріяне, неочікуване, навіть 
іще не немовля, — навіть не підозрюючи, що була вагітною. Ти 
шкодуєш за ним так, як шкодують за тим, чого наче й не було, 
але було б чимось найдорожчим; що дає знати про себе лише 
через біль і, не ставши теперішнім, уже стало минулим.

Ти хочеш пригадати вірша, а пригадуєш лише сон.

і от ти ходиш цілий ранок наче не при собі, аж поки 
не сідаєш до письмового столу, дивишся тужливим поглядом на 
чистий папір і тихо плачеш. Ти починаєш імпровізаційні вправи 
на тему сну, які жодним чином не рятують вірша, але бодай тро-
хи рятують тебе й частково компенсують втрачене під час сну, 
хоча порівняно з оригіналом видаються блідою тінню.

утім, не варто побиватися, відклавши вбік ручку, — нама-
гаєшся розрадити себе. усе наше життя — не що інше, як бліда 
тінь якогось призабутого вранці сну, що стерся з пам’яті. 
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Новелетка

 
Є люди, приречені бути загадкою. Як моя Гальшка з Бівакової... 
Навіть Гальшку Гулевичівну чи Гальшку – княгиню Острозьку зна-
ють хіба історики, та ще, може, лінгвісти, а Гальшку з Бівакової? 
що за Бівакова? Мантикора яка чи що? Звідки походить ця назва, 
що означає? – можете лише запитувати. Відповіді не отримаєте, 

як не отримав її я. Нині цю вулицю старого Львова просто перейменували, то 
нема про що й питати... Гальшка теж відійшла у вічність – можливо, саме це й 
додало мені відваги розповісти про неї. Кілька разів брав чималий розгін, як до 
великого стрибка, та стрибав упівсили – молоді літа були завадою чи іще що? 
Тільки не наважувався розповісти про неї уСЮ правду, бо без інтимної, або, як 
колись казали, сороміцької, частини її життя, виглядала, як старша пані – од-
нобоко, невиразно. 

Нівроку гладенька була, та ні, краще усе-таки — заокруглена, бо до округ-
лості схильними були всі її форми: вилиці, щічки, підборіддя, перси, животик, 
носик — теж заокруглений картопелькою, а ще округлі випуклі лінзи окулярів ро-
били її схожою на якусь морську рибину. Ноги й руки теж цілком добре можна 
було малювати циркулем. «Видати, у Бога під рукою не було генчого інструмен-
та», — стиха піджартовував найстарший на вулиці сусіда, пан Міськів, який для 
Гальшки, звісно, «шмаркач»! Така-то вже вона була — баґалітизувала собі всіх, 
хто не дотяг її віку, а таких щасливців, принаймні на нашій Біваковій, не було… 
Мабуть, іще й тому видавалася мені, малому, таким неохопним огромом. Батьки 
казали, що їй уже близько дев’яноста. Завше дивувався тому чудному перетво-
ренню — на стінах висіли світлини молодої, ставної і дуже вродливої жінки, чо-
мусь не хотілось вірити, що та гордовита панія і нинішня Гальшка — суть одне.

іще в часи золотої моєї юності здивовано почув, як відчитала якогось 
зайшлого фацета, який посмів, зрештою, як і всі на вулиці, назвати її панею 
Гальшкою. Звила.

— Co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie!1 Яка я тобі Гальшка? Нема 
кому тобі юху із дзьоба пустити! — те призивне слово диркнуло пилою навіть по 
моєму серденьку, із Гальшки ж лилося — що дощ із ринви.

— Я пані з пань Монцюбович із дому Криштальска, а таких, як ти, шмарка-
тих гунцвотів, з нашої вулиці поліція кийками випрошувала! Стояти біля мене не 
мавбис права, вилупку єден! Колись то Львів був містом для панів, а не всілякої 
голоти, як нині… Заввидять на Лавах Гетьманських такого обірвуса — кийком у 
плечі магуляють! Знай своє місце, недорайдо!

Лише раз дозволила собі старша пані той амбітний випад (у смутні часи дик-
татури пролетаріату люди боялись визнавати своє походження, та чогось «прорва-
ло» стареньку…) Гальшка, як пояснив згодом пан Міськів, походила із ходачкової 
шляхти. Чому шляхту звуть «ходачковою», я, тоді ще хлопчисько, звісно, не тямив, 
але й до голови того собі дуже не брав. Назва, та й усе… із того всього імпонувало 
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мені, що тета Гальшка все-таки — шляхта. До слова сказати, жодною тіткою мені вона 
не була, просто добра знайома мого покійного дідуся (наскільки «добра», батьки де-
тальніше не пояснювали)… Розповідали, що, заввидівши мене, тоді ще малого «ґнота», 
розчулилася, сплакнула й звеліла величати її тетою. жила вона неподалік і не в якійсь 
там квартирі, а у «віллі». щоправда, я ніяк не міг дібрати, чим та «вілла» відрізнялася 
від решти хат — старенька, вгрузла в землю так, що перший поверх видавався мало 
не пивницею, а з балкона другого я легко зіскакував на землю. Та, як і всі, із повагою 
називав тетин будиночок віллою, а тету — шляхтянкою. Це додавало мені гонорів…

із живого створіння було в тети маленьке собачатко — Ліля — ратлерка, хоча я 
дуже сумнівався як у назві, так і в породі собачати, бо всі більші пси в тети були «вільчу-
рами», а всі, що мали трохи довшу шерсть, — «пуделями». Ліля чи так була прив’язана 
до своєї господині, чи просто відчувала свою незахищеність перед зловорожим сві-
том, а можливо, і вік давався собацюрі взнаки, бо вже з десяток років світом нудила й 
на крок не відступала від господині, пересиджуючи в тої на колінах. усі мої намагання 
загравати з песиком були марними — блискала на мене своїми великими очицями, 
іще й шкірила гострі зубенята. За відданість Гальшка цьомкала свою слічньотку в но-
сик, після чого та цілковито заспокоювалася.

Зрештою, я не дуже й розпачав, бо в тети було безліч гарних і цікавих речей, 
які годилися для забави: мідні крокодили, мавпочки, пляшки у вигляді револьвера, 
скляні качечки, олов’яні солдатики, старовинні театральні біноклі, чудернацькі шка-
тулки й годинники із музикальним заводом та іще усіляка всячина, що нею випхані 
комоди, креденси й консолі львівських пань.

Неповага до «шмаркачів» (ними ж були всі чоловіки пенсійного віку) дивним 
чином поєднувалась у Гальшки з любов’ю до хлопців — молодих і звинних. До чого 
тільки не вдавалася, аби подовше їх біля себе затримати. Коли не допомагали запашні 
пампухи з начинкою дикої рожі (від яких хлопів аж трясе), починала бідкатись, що 
встати не може. і вже то вставання за допомогою молодика скидалось на подолан-
ня Евересту — чіпко хапала його руками за будь-який виступ на тілі й уперто дерлася 
догори, та так ґвалтовно, що хлопчина частенько втрачав рівновагу й падав в обійми 
огрядної панії, яка тої ж миті міцніше притискала його до своїх перс. Stara baba jak 
cholera potrzebuje kawalera2, — приговорювала при тому. Коли молодик присором-
лювався, вибачався за свою незграбність, завше підбадьорювалась тією його розгуб-
леністю.

— Чого дрижиш, як дівка перед гріхом? Ніц ся не стрєсло, якісь троха ладну кубі-
ту помацав. За то ті Бог на небі винагородить!

Стосунок із Богом мала специфічний. З її слів виходило, що Він щонайменше її 
персональний опікун, і свої стосунки з небом можна легко поправити, добре ставля-
чись до неї.

— Пошанівок до прекрасної статі має бути, — тлумачила. Ті файталапи, котрі 
люблять вслід кубіті масне слівце кинути, ніц не варті, флюїд неясного збурення за-
сягає їх лиш на відстані. Плещуть язиками, як небіжка ногами, а в очі їм загляну —  
і таке враженє, жи в портки наклали. Нє, ті фацети вміють роздягати кобіт тільки очи-
ма. Оферми, файталапи кацапи!

Колись хлопи мене боялися, під моїм поглядом ставали кумедними й вразли-
вими — можна було з ними робити все, що заманеться. Варто було якому збуєві загля-
нути мені в очі — і він уже мій! Бігме, правду вам повідаю, сама не знаю, відким таку 
владу над хлопами мала! Якби то ви знали, якам була ладна і як мене хлопи хотіли… 
що то є час… Тепер колтуняться в мій бік навіть глянути, начебто стара вже не годна лю-
бити… Не відає молодь тої істини: «W starym piecu, diabel pali3»… Стара, бо стара, куди 
від цього подінуся, та коли зліва зачинає мене тиснути, не хапаюсь за каплі, знаю: то 
не серце — біс у ребро тисне! Такий то є чоловік. що з ним вдієш. Оповідають, одному 
фацетові в шпиталі шлунок вирізали, а він далі їсти просив. То що там у нього їсти хоті-
ло? То-то і є ч о л о в і к… Починається він точно вище голови, а де закінчується — один 
Бог тільки й знає…

Де ж справедливість, адже я та сама, що й була. Чому тепер їхні очі тікають від 
мене? Час… він ніби й непомітний, мов пісок, — у жмені не затримаєш, а ставить між 
людьми водорозділ — найліпшому плавцеві не здолати…
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1 Те, що можна воєводі, заборонено холопу.
2 Стара баба, як холера, потребує кавалера.
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Правдива була Гальшка. Просто в очі могла 
сказати таке, про що інші й думати бояться, — ховали 
у найдальших закамарках. Саме вона допомогла мені 
відкрити світ старої людини з її справжніми пожадан-
нями, відчуттями, прагненнями.

Чудесні перетворення з тіткою почали відбу-
ватися, коли в неї поселився квартирант. «Родич» 
якийсь. Таких «родичів» у кожного львів’янина на-
збирається з добрий десяток — відкривається покрев-
ність, коли треба лягти в лікарню, відправити дитину 
у виш чи просто пожити. Гальшкін квартирант був, як 
казала, «великий музик» — молодик років тридцяти, 
зарозумілий на вигляд і, як на мене, дуже несимпа-
тичний фацет. Запросили його грати в якомусь там 
оркестрі. Поселила його в «сальоні», на поверсі. Дефі-
лював гонорово зі своїм тромбоном. Гальшка, горда 
наша шляхтянка, як підмінилася — принишкла, начеб-
то який принц заморський у неї поселився, пилинки з 
нього здувала. Коли хто приходив, клала пальця до 
вуст.

— Тихенько будьте, пан музик відпочиває, 
відповідальний концерт мав!..

— Аякже, з дівулею вночі вгашений прива-
лендався, то тільки вдосвіта від нього пішла, — за-
перечую впевнено.

— Чогось такий докучливий, мов той ґедзь? — 
зло скошувала на мене очиці, — якщо пан Сташек 
після концерту й мав пруху, то без відпруження 
творчі люди не можуть… Як світ світом, то артиста 
мусить якусь шельмиску притиснути. Дівки — то 
дурниця, великої шкоди му не вподіять! А от горів-
ка… Завше напоготові мала дзбанок квасного моло-
ка, аби Стася до тями привести.

— Колись-то люди моцніші були, — згадувала 
зі скрухою. — Перший мій чоловік часами потрафив 
кілька день цмушити горівку. Мав таких колєжків, 
жи як заробили яку незлу копійчину, то відразу — ба-
лювати. Пили й тут само спали усі втрійку впоперек 
на тапчані. Такі мельодії висвистували носами, жи 
якби хто вмів покласти на ноти, нині файну копійку 
мав би… Врано першим чоловік мій вставав. Підхо-
див до вікна, обдивлявся і, мов той Мойсей, якому 
Бог явився, проголошував: «Ниськай неділя!» Далі 
хтось із трійки летів по бімбер. Так тая «неділя» в них 
часами й зо три дні тривала, але потім таки вставали, 
напивалися квасного молока й манджали до праці.  
А нині який смаркль айно лиш корок добре заню-
хає — вже алкоголік! Питаламсі в старого:

— Чо вас та горівка не бере?
— Добре молоко пилисмо дітиськами, — від-

повідав переконано.
— Вірив, жи вся річ у тім молоці… Або я 

знаю?..
Любив пасти очі по чужих бабах, а то й у 

гречку скочити, ой любив! Але то направду лише 
вскочити… Дурнам була — серце з грудей виска-
кувало, авантурувалася. Нині повідаю — дур-

ні ті баби, що сварять своїх 
чоловіків, коли ті ґапляться 
на ладних кобіт. Як хлоп не 
має інтересу до жінок, то він 
і в життю патик патиком — ні 
на що не годен! Як-то можна 
не реагувати на ладну кубі-
ту? То нинім така мудра, коли 
серце б’ється в унісон хіба 
що з моїм старим дзиґаром…  
 Лукавила Гальшка, 
зовсім і не збиралася здавати 
позицій — старою руркою, що її 
гріла на газі, підкручувала собі 
льоки, нафарблювала урзолом 
брови, десь серцем розуміла, 
що кардинально поправити 
зовнішність не вдасться, але 
заявила, що до неї нараз по-
вернувся зір, навіть читала без 
окулярів, стала впевненішою 
в собі, набагато рухливішою й 
повсякчас повторювала:

— Лиш подивлюся, бодай 
щіткою діткну Сташкову мари-
нарку, і вже якось легше стає.  
А як по хаті ходить без кошулі й 
виджу його груди в лісі чорного 
волосся, аж ноги мені від такого 
видива підгинаються. Такою чут-
тєвою й замолоду не булам, ви-
знаю вам щиро… А зафайдачить… 
Диму то ніколи не любилам і чо-
ловіків випроваджувалам із хати 
курити, тепер щось мі ся відмі-
нило — той дух чоловічий мене 
зморює, а найбільше люблю, як 
кричить, коли в чомусь му там 
недогода — штани зле випрасую 
чи помітить, що двері в лазничці 
відхилю, як купається… ударив 
би навіть — і то прийнялабим як 
Божу ласку.

— Твердам у вірі, діточки, 
стаю! Чисту правду нам Біблія 
доносит, жи Сара в дев’ятдесят 
літ завагітніла. Я вже й виджу 
цілком добре, і ходити ліпшем 
стала, молоді хлопи мені кожну 
ніч сняться, та й місячні, здаєть-
ся, відновлюються…

Знов узялася до любимого 
заняття — приміряти свої сукні. 
Любовно погладжувала нату-
ральні шовки й маркізети, які й 
понині не затратили свого блис-
ку, згадувала, коли й де кожна річ 
була придбана, що дарував пер-
ший чоловік, що другий, багато 
речей зашанованих, які раз чи 
два мала в ужитку, а були — що 
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3 Стару піч диявол розпалює.
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й жодного разу не вдягала, шко-
дувала собі, такі ладні… гадала, 
колись буде особлива нагода… 
Та казали бабуня: «Відкладаний 
сир добрий» — свята правда, тої 
ліпшої нагоди в житті майже ні-
коли не настає…

Був хлопчиною під ву-
сом, коли вперше почув від 
Гальшки оповідь про її велику 
любов — другого чоловіка (хоча, 
як згодом зрозумів, «велика лю-
бов» була лиш з одного, його, 
боку). Гальшка з певністю ви-
рішила, що можна вже зі мною 
«райдати» (гарне слово, на жаль,  
вийшло зараз із ужитку, а озна-
чало воно — досягти раю) про со-
кровенне. Де ж іще, як не в душев-
ній розмові з близькою людиною, 
засягнеш раю тут, на землі?..

— На «Медику» тоді ма-
лисмо знамениті «венеційські 
забави», — зачала свій спогад 
здалека. Я й понині дивуюся, як 
у тій невеличкій калабані, яку 
навіть я переплисти могла, міс-
тилися удекоровані гондолі, як 
та нашвидкуруч настелена дош-
ками підлога могла витримати 
десятки пар шпарких і звинних 
молодих ніг. Тої пам’ятної ночі 
й лучився зі мною карамболь! 
уподобалам си одного, може, 
й не найфайнішого, але бар-
чистого збуя. Та й ім’я громохке 
мав — Данило, як наш король… 
Як узяв м’я до танцю, то так і 
хотілося муркотіти й крутитися, 
як кішці, що валер’янку занюха-
ла. Закрутилам му голову! Самі 
знаєте, як то є, — тринди-ринди 
з маком борщ… Так у чужому 
садку біля «Медика» усень-
ку ніч ми й перебули. Ранком 
зав’яла та моя анемічна квітка 
вдоволення, кажу: «Мушу вже 
йти. Чоловік мій з відрядження 
повертає». А в нього нараз руки 
ослабли, на очах танути став,  
і очі якісь такі нетямкуваті, що 
я аж злякалась — увереджений 
на голову чи що? Навіть не зу-
пиняв, як побігла. Потім чулам 
відголоски — запив Данило. 
Тарганий розпачем, валандав-
ся від кнайпи до кнайпи, та, 
видати, горівка не брала го. 
Колежанки пророкували: «Він 
зле закінчить. йому з очей Ли-
чаків світить». Як такий дурний, 

то туди йому й дорога! Не дуже мені то в голові, бо 
ж — мужня я кобіта.

— Не можу без тебе! Білий світ мі зав’язала, — 
плаче хлоп без устиду, наче справді після тієї ночі 
щось завинулося му в голові… Того й не тямить, що 
не терплю таких нехарапутних…

— Здурівіс! Мужня я жінка! — мовлю з якоюсь 
навіть зловтіхою.

— Але ж ти мене любила…
Він то називає любов’ю — заввиділам звин-

ного хлопа, не встоялам — завогнена моя жіночість 
проявилася, kama rupa — тіло бажань, пустилам 
приємний пах, хто ж знав, жи до голови си таке 
возьме… Чистий файталаписко! увереджений на 
голову! Та мій амант того, здається, не розумів — 
село! Далеко му до львівських цваняків. Ті б мене 
на другий день із делікатності й не впізнали, а він…

— Завше любити тя буду! — А з очей му лізе 
ота невиправдана, непоправна ніжність.

Тоді, дурна, й ляпнула:
— Як Бог захоче, то колись нас з’єднає, тепер 

же навіть не важся до мене підходити!
що то за каваляр був! Цвіти мені присилав. 

На кожній імпрезі  де я, там і він, але так, як му пові-
лам,  — здалека. Не підходить, лиш із кутиків вилапує 
мене очиськами. Дратувало спочатку, потім навіть 
гордитися стала, що такого вірного аманта маю… За 
якийсь рік чи два чую: одружився! Зітхнулам з полег-
кістю — врешті матиму спокій від тої його влізливої, 
мов травневий кліщ, любові! Правда, ті його очись-
ка й далі за собою часом чула, та вже до того якось 
звикла, що й у голову перестала брати. Діти в нього 
пішли, я й цілком заспокоїлася, та й роки, знаєте, яких 
то чуттів той добрий лікар — час не вилікував… Тут бац: 
гине мій чоловік — атак серця, й за тиждень нема хло-
па! ще м жалобу не скинула, причалапав Данило —  
і то так одразу з валізкою.

— Видиш, дочекався й я, — повідає.
Хоть і булам вимовна, та тепер заковталам 

язика. Бо щом казати мала? Пристрасть — то такий 
звір, що його словами не накормиш…

Так і жили ми з ним іще десять літ. усе було б 
добре, та біда вся в тому, що Данило й від мене хотів 
тої любові, а де її візьмеш? із носа ж не висякаєш… 
Далі став на здоров’ї занепадати. Кашляв, бідачина, 
і страшенно марнів. Одразу, правда, сам перенісся в 
покоїк під стрихом, де колись лиш старі манелі ски-
дали. Делікатний був — не хтів, аби я із сином той 
його безперестанний кашель чули. Правду мовити, 
тяжком переносила ту його хворобу — не малам сили 
дивитися на нього, видати, заввидів то й сам виніс-
ся з хати — боявся, аби ті його сухоти на мене не пе-
рейшли. Я в тому не дуже перечила, бо вже й сусіди 
далі порога не йшли — боялися заразу підхопити. 
Перша жінка його прийняла. Недалека, видко, кубіта 
була — не знала, що то є сухоти для неї та її дітей…

Кілька добрих літ іще світом нудив. Я не ма-
лам сили дивитися на нього, він же не мав сили не 
дивитися на мене. Приходив завше з чимось со-
лоденьким (знав мою слабкість), я хоч і кривила-
ся, не подумайте, щом сі бридила — чеколядки чи —
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цукерки завше запаковані купував, але ж ставав на порозі, якби приростав там, і 
довго дивився. Чого — питається? Давно вже не діставалам радісного збудження 
від тих його поглядів, а сусіди таки видять, що туберкульоз із хати не вивітрюєть-
ся… Може, те, що тут говорю, не по-християнськи, може, комусь не подобається, 
але то є життя. А життя — то велика єресь. Хтось, аби гарно виглядати, буде при-
кладати до рота сухий хліб. Наші почуття так само черствіють. Пощо лицемірити й 
носитися з ними мов з писаною торбою?

Після того, як «великий музик» Стасик перебрався з Гальшкіної вілли до по-
мешкання своєї чергової пасії, тета втратила смак до життя. Більше не підкручува-
ла волосся, не збавляла дні у длявому чепурінні.

— Господь мене скарав — усе життя хтілам, аби мене хлопи любили. Я ж не 
любилам нікого… Тепер тільки й полюбилам. Пізналам, що то за біль, коли тебе 
відкидають… — сказала з невимовною гіркотою.

Зір у неї чогось знову погіршився, і вона, немов рак, завше ступала назад-
гусь, видати, гадала, що так для неї безпечніше. іще більш округлилася, коли 
заходила в кімнату, одразу ставало тісно. Недарма казав пан Міськів: «Таку заки 
обійдеш, цигарку викуриш…» 

усе більше бачив її лиш у вікні. Сиділа сутінна й сіра. Очі хоч і дивляться, та, 
мов не живі, оповиті сонною зморою, обличчя ж якби відійшло в неприсутність, ста-
ло якимсь непізнаваним. Довго застановлявся, у чім тут річ, аж урешті зрозумів: воно 
вихолощене від статі. Покинула Гальшку та її велика, всеперемагаюча жіночність.  
у рухах ані натяку на ту рафіновану, відверту розбещеність, що перестала вже себе 
соромитись. Більше не возносилась, не тріумфувала над природою і світом. Весняне 
кокетування природи стало їй байдужим. Прекрасні сонячні ранки, здавалося, кату-
ють її. у кожному разі відчитував на обличчі тітки мовчазний протест проти світу, з 
реаліями якого змиритись не могла. Мама запросила до тети старенького єпископа 
з катедри, куди раніше зрідка, але подибувала. Коли той порадив старенькій покая-
тись і посповідатися, на обличчі Гальшки вималювалася така твержа, що той одним 
скоком, навдивовижу сягнистим, не властивим його вікові, покинув її дім.

Останні свої слова сказала таки мені. Подив зіжмакав її чоло, уста ж скруш-
но промовили:

— Нікому не потрібен час. Чому та смерть така зарара? — На мене глянули 
очі, у яких не було дна, а лише стужавіла порожнеча… 

Словник рідковживаних слів.
Карамболь — зіткнення.

Файталапа — нетямкуватий.
Оферма — невправний (слово «файталапа», як і «оферма», вживалися для приниження особи).

Слічньотка — красунечка (пол.).
Кацап — дурень.

Цваняк — обізнаний у будь-чому.
Молодий збуй — хлопець атлетичної будови.

«Медик» — відкритий басейн у центральній частині Львова, функціонує й понині.
Личаків світить — мається на увазі Личаківське кладовище у Львові.

Вгашений — п’яний.
Пруха — веселе проведення часу.

Амант — коханець.
Зарара — той, що забарився.
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цІкАвиНкА вІД «ДНІПРА»

У «Романі про людське призначення» сучасної української 

письменниці-сюрреалістки Емми Андієвської 514 персонажів. 

Хоча дія роману розгортається в багатьох країнах світу, 

але більшість персонажів – українці. Під час другого видання 

роману в 1992 році стався такий цікавий збіг: на кожну 

сторінку книги припадає новий персонаж. Деякі речення 

в романах Емми Андієвської сягають до п’ятнадцяти 

сторінок.
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УСІ Ми РОДОМ ІЗ 

ДитинСтва

оповідання

Ви ніколи не задумувались на тим,
як твориться історія?

з чого все починається? Хто вперше навчив Гомера 
скласти віршика? Хто показав да Вінчі, які гарні можуть бути мадонни? 
Хто Архипенка наштовхнув на розглядання порожнечі?

Хто купив першу гітару засновнику «Бітлз»?

Про початок шляху до вершин світової музичної слави.

А оповідання саме про це.
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— Здається, він вийшов, — сказав Джон.
Хлопці придивилися — і справді, продавець продуктового магазину, як 

вони й чекали, вийшов із торгового залу. До магазину забігли три підлітки та 
схопили те, що трапилося під руку. За хвилину вони вже вискочили й побігли 
до першого перехрестя.

Пол дістав із кишені щойно взяті сигарети і проcтягнув друзям.
— Ну, ви йдете в школу чи як? — запитав Піт.
— Чи як! — відказав Джон. Яка може бути школа, коли день почався так 

добре. Ми підемо до тебе, Поле?
— Авжеж, нам треба відпрацювати деякі акорди. То ти не з нами?
— Ні, я в школу. Сьогодні повинен навідатись батько. щось його остан-

нім часом дуже турбує моє навчання.
Хлопці докурили, попрощалися з Пітом і пішли до Пола додому. За де-

який час будинок Пола перетворився на таку собі штаб-квартиру їхнього гурту. 
Звісно, батько Пола, дізнавшись, був би не в захваті, але він пізно повертався з 
роботи, і хлопці намагалися до того часу прибратися.

Нашвидкуруч зробивши яєчню, вони поїли й узялися за гітари. Спочатку 
парубки зіграли свою улюблену пісню «Twenty Flight Rock», потім Пол показав 
Джону кілька нових акордів. Оскільки Пол був шульгою, Джону доводилось 
вивчати акорди перед дзеркалом — він-бо грав правою.

 
П’ятирічний Джон сидів за робочим сто-
лом тітки Мімі й старанно вимальовував 
свій уже другий комікс під назвою «Спорт і 
швидкість». у книжечці були анекдоти, ви-
різані з журналів картинки кінозірок і зна-
менитих футболістів. На завершення Джон 
обов’язково вигадував історію і закінчував 
її такими словами: «Якщо вам сподобалося, 
читайте продовження в наступному номері, 
буде ще цікавіше». Джон акуратно вирізав 

фотокартку Елвіса Преслі, коли до кімнати зайшла тітонька Мімі. Хлопчик 
ставився до тітоньки як до матері, а до дядька Джорджа  — 
як до батька, який балував його чудовими подарунками. 
Часто за обідом Джон передавав йому записки: «Любий 
Джордже, давай сьогодні мене будеш мити ти, а не Мімі» 
чи «Любий Джордже, давай сходимо до кінотеатру «Вул-
тон Пікчерз». Джон знав, що його мама живе зараз із яки-
мось чоловіком, а батько — моряк, він подорожує і зараз 
десь у відкритому морі. Та наш герой не сердився на них, 
бо зовсім їх не знав і бачив частіше у фотоальбомі тітки, 
ніж у реальному житті.

— Джоне, — лагідно звернулася до нього тітка.
 Хлопець відірвався від коміксу. Вона продовжувала: 
— щойно телефонував твій батько. Він повернувся і 

хоче забрати тебе на деякий час. Каже, що скучив. Ти як? 
— Ну-у, не знаю, — протягнув Джон. За батьком він 

не скучив, хоч і не бачив його вже кілька років. йому навіть 
важко було пригадати риси обличчя, адже на фотокартках 
батько ще зовсім молодий. «Навіщо взагалі мені потрібен 
батько?! — подумав Джон. — Адже в мене є Джордж». Тому 
сказав тітці:

— Я нікуди не хочу. і не хочу його бачити. Мені і тут 
добре!

П’ятнадцять років 
до тріумфу

Джон

Нашвидкуруч 
зробивши яєчню, 

вони поїли
й узялися за 

гітари. Спочатку 
зіграли пісню 
«Twenty Flight 

Rock», потім Пол 
показав Джону 

кілька нових 
акордів.



 ПРОЗА 02� ДНІПРО 10’ 2011028  ПРОЗА 02� ДНІПРО 10’ 2011028

Але коли Джон уже домальовував комікс, до кімнати 
зайшов чоловік. Він дуже сподобався Джонові. із фотокарток 
в альбомі тітоньки Мімі на нього дивився самовпевнений па-
рубок, а зараз перед ним стояв чоловік із веселими очима.

– Ну, Джоне, а чи не махнути нам у Блекпул, відвідати 
ярмарок, повалятися на пляжі…

– Авжеж! — крикнув вражений Джон і кинувся бать-
кові на шию. Він був у захваті від такої пропозиції.

Чоловіки — бувалий моряк і маленький мрійник — 
побували на ярмарку, звідки Джон отримав чимало пода-
рунків. Покатавшись у парку на гойдалках, батько з сином 
пішли на пляж. Вони сиділи на піску і їли морозиво. Джон 
вирішив, що з цією людиною йому навіть приємніше, ніж із 
дядьком Джорджем.

– Тату, то ми тепер завжди житимемо разом?
– Власне, — замислено почав він, — я збираюся пере-

їхати до Нової Зеландії і купити собі там будинок. Я дуже 
хочу, аби ти поїхав зі мною.

За ці кілька тижнів Джон знайшов собі справжньо-
го друга й дуже боявся його втратити. Тому він залюбки 
погодився їхати з батьком. Вони вже майже зібрали речі, 
коли у двері хтось подзвонив. До кімнати зайшла жінка. 
Джон ледве впізнав у ній маму. Вона сердито звернулася 
до батька:

– що, Фреде Ленноне, намагаєшся вкрасти в мене 
дитину?

Дорослі відправили Джона до іншої кімнати. Він ще 
довго чув, як вони кричали одне на одного. Хлопцеві ста-
ло дуже сумно. Здавалося, він уперше відчув себе сиротою. 
Відчай змінила злість, але злість не на батьків, а на тітку 
Мімі. Як вона могла віддати його цим незрозумілим лю-
дям? Чи, може, він їй чимось надокучив?

у кімнаті сусідів грало радіо. Мелодія була дуже по-
пулярною, але вона зовсім не подобалася Джонові, бо була 
надто сумною. Тоді він подумав, що в житті буває чима-
ло сумного, тому музика повинна бути жвавою і веселою. 
«Якби я вмів співати!!!» — подумав Джон. До речі, тато не-
погано співав і обіцяв навчити 
його. Джон прислухався до роз-
мови батьків.

— Джуліє, може, ти поїха-
ла б із нами? Ми б знову стали 
сім’єю. 

у малого Джона закала-
тало серце, хвиля якогось іще 
зовсім дитячого щастя захлес-
нула його. Джонові навіть стало 
важко дихати.

— Ні! — твердо мовила 
мати, — ти зламав мені життя, я 
тебе ненавиджу!

Хлопчик розплакався. Вог-
ник щастя, що, здавалося, був так 
близько, згасав. 

Батьки ще довго щось кри-
чали. Та Джон уже не прислухався.

– Джоне, іди-но сюди, — 
лагідно покликав батько.

Син підійшов.

– у мене до тебе запитати: 
з ким би ти хотів залишитися — з 
матір’ю чи зі мною? 

Джон не дуже зрозумів і 
лише сказав:

– Тату, коли вже мама піде?
– Ти повинен відповісти за-

раз. із ким ти хочеш залишитися? 
З нею чи зі мною?

– З тобою, — без особливих 
вагань відповів Джон. Адже він 
вибирав між другом і гарною, але 
незнайомою жінкою.

– із ким? — з відчаєм пере-
питала мати.

– із батьком, — повторив 
Джон.

Батько всміхнувся йому. 
На очах Джулії виступили сльо-
зи. Вона похитнулася, зблідла й 
швидко вийшла за двері. Джон ки-
нувся за нею. у той момент він не 
розумів, що може втратити друга 
назавжди! Знову запалав вогонь 
надії. Він зараз дожене її, вона 
повернеться, вони — тато, мама, 
Джон — знову будуть разом, у 
нього буде нормальна сім’я!

– Мамо, мамо! — кричав 
хлопчик.

– О Джоне, — вона обняла й 
поцілувала сина.

– Мамо, ми повинні повер-
нутися… — почав Джон.

Та вона не слухала. Поса-
дила в машину та повезла ку-
дись. Кудись так далеко від його 
друга…

Куди саме, він не знав. 

Він ще довго 
чув, як вони 
кричали одне 

на одного. 
Хлопцеві стало 

дуже сумно. 
Здавалося, він 
уперше відчув 
себе сиротою. 
Відчай змінила 

злість.
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у симпатичному приватному будинку на Фортлін-роуд, 20, 
Алертон, хлопчик років чотирьох, тихенько пробирався ко-
ридором. Він повернув до підвалу, весь час шепочучи: «Воно 
повинно бути десь поряд, десь тут». Згодом він знайшов неве-
личкий пакет із написом «Гіпс». Ця речовина завжди була там, 
адже його мама була медсестрою й добре розумілася на своїй 
справі, люди часто приходили до неї по допомогу. Гостями в 
їхньому домі були переважно молоді матері, бо його мама 
була патронажною сестрою. іноді до них навідувалися всією 
сім’єю. Коли на порозі будинку стояла зі сльозами щастя матір 

із маленькою дитинкою на руках, а жінку обіймав усміхнений батько, Пол відзначав, що його 
мати допомогла ще одній людині з’явитися на цей світ. Гордість за матір переповнювала хлоп-
чика, та його хвилювало те, що за власне життя він так і не подякував мамі. Найчастіше матері 
чомусь дарували іграшки. Згадуючи це все, Пол розмішував порошок у воді. Він хотів виліпити 
собаку, такого ж гарного, як той, який нещодавно з’явився в його товариша. Полові здавалося, 
що ця маленька тварина, безперечно, найкраща у світі. Але батьки не куплять йому песика, бо в 
нього ще зовсім маленький братик. Пол не розумів, до чого тут це, але батьки так твердо йому 
відмовили, що хлопчик навіть не наважувався просити ще раз. Пол уже виліпив голову, а за-
мість очей, вставив два ґудзики. Поки підсихала голова майбутнього собаки, хлопець доробив 
тулуб і з’єднав із головою. Згодом він приєднав ще лапи і хвіст. Полові сподобалася його робота 
(скульптура вже повністю затверділа). Це був розміром із лікоть справді чудовий сірий собака із 
зеленими очима. 

у кімнаті сиділа жінка, біля 
неї на дивані вмостився хлопчик. 
жінка читала казку про Лускунчи-
ка, а Майкл уважно слухав. 

 — От і кінець. Тепер тобі 
треба трохи поспати, — усміхаю-
чись, промовила мама.

Здається, хлопчик справді 
втомився. Він покірно ліг, мати 
вкрила його ковдрою.

– Мамо, — покликав Пол.
– Тихіше, Поле, Майкл за-

синає, — лагідно сказала мати.
– Мамо, це тобі, — со-

ром’язливо мовив хлопчик і про-
стягнув матері гіпсового собаку. — 
Я сам зробив. Це тобі за те, що на-
родила мене. Я бачив, як люди 
дарували тобі подарунки, дяку-
ючи за допомогу, і вирішив теж...

– О, Поле! — Вона обняла й 
поцілувала його, — дякую! 

жінка витерла сльози щастя.
Дійсно, вона працювала пат-

ронажною сестрою і вдячні батьки 
часто робили їй подарунки, але 
почути від власного, ще зовсім ма-
ленького сина, слова подяки за те, 
іщо народила його, було почуття 
особливе. 

 
Восьмирічний Джон, збираю-
чись до школи, знову й знову 
згадував ту історію, коли на 
якийсь час у нього з’явилися 
батько й мати. «Чи був я 
щасливим?» — часто запиту-
вав себе Джон. із матір’ю він 
прожив тільки один тиждень. 
і цей тиждень зовсім не зда-
вався йому щасливим. Джон 

цілісінькими днями сидів у кімнаті, не маючи гадки, де його 
мама, батько, тітонька Мімі й навіть де він сам. увечері мама 
заходила до його кімнати, кажучи, що провела ще один важ-
кий день на роботі і тепер, щоб трохи відпочити, сходить у 
ресторан. Туди вона зазвичай ходила зі своїм чоловіком, по-
верталися вони пізно, Джон до цього часу засинав.

у неділю тітка Мімі прийшла до них на обід із про-
позицією. Вона хотіла забрати Джона. «Так, я знала, що ти 
мені це запропонуєш, — сказала мати. — На мою думку, так 
буде краще для всіх». Хлопчику назавжди запам’яталися 
слова матері, як вона легко всміхнулася й одразу погодила-
ся. Джонові згадався грубий, але рідний голос.

— Джоне, Джоне, — це був дядько Джордж, — ти за-
пізнишся до школи.

– Стій-но, Джоне. Ти не захворів? — тітка Мімі по-
клала руку йому на лоба. Мімі звикла, що Джон ніколи не 
буває сумним, він завжди усміхнений, непосидючий, із ку-
пою цікавих ідей. Коли Джон виконував домашню роботу, 
одягався чи снідав — завжди наспівував якусь пісеньку. 
у  будь-якій компанії він був лідером, і незважаючи на те 
що бився з хлопцями на перервах, у кінці року отримував 
найкращий табель. На думку Мімі, ніщо не могло заважати 
хлопчикові бути щасливим. Вона намагалася відгородити 
Джона від його батьків. і на його постійні запитання від-
повідала, що батьки розлучилися, бо вже не кохали одне 
одного. А батько був у такому відчаї, що навіть покинув 
країну.

Тринадцять років 
до тріумфу

Пол

Тринадцять років 
до тріумфу

Джон
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Лоб був не гарячим.
Джон усміхнувся тітці.
— Я прекрасно себе почуваю, просто прикусив язика.
– Добре, Джоне, не забудь взяти сніданок.

усього за кілька років Джон просто жахливо з’їхав 
у навчанні. Єдиним предметом, який він не занедбав у 
школі, було малювання. Справді, Джон ходив до школи не 
для того, щоб навчатися! Він та його найкращий друг Піт 
Шотон мали справи значно цікавіші. На уроках вони ство-
рювали дивні малюнки та годинами могли сміятися з них, 
а на перервах — билися з хлопцями, хоча ті були набагато 
дорослішими, залицялися до дівчат і жартома крали їжу 
в їдальні. За цей час Джона та Піта перевели з найкращої 
групи А, до групи С, де навчалися, як казали вчителі: «Або 
зовсім тупі, або зовсім ледачі». у такому стилі Джон про-
жив ще кілька років. уже дорослим він згадував: «у мене 
було щасливе дитинство. Так, я став агресивним, але все 
одно був щасливим».

Джон повертався додому, увесь час витираючи хус-
тинкою кров, що текла з носа. Сьогодні він побився з хлоп-
цями зі старшого класу, він був молодший за них аж на 
чотири роки, але Джонові здавалося, що він непогано про-
явив себе. Парубок зайшов до будинку, у столовій сиділи 
студенти, яким тітонька здавала кімнату, він пройшов на 
кухню, де клопоталася тітонька Мімі. жінка плакала. Джон 
мовчки дивився на неї. Тітка різала й різала моркву і, здава-
лося, від цього ще більше ридала. Нарешті жінка звернула 
на Джона увагу.

Пол повертався додому, знову йшов сам. уза-
галі-то вони з братом вчилися в одній школі 
й могли повертатися вдвох. Але брати майже 
ніколи цього не робили. Майкл дуже відріз-
нявся від старшого брата. Якщо Пол був урів-
новажений, із дипломатичними здібностя-
ми, то брат — його цілковита протилежність. 
Майкл не любив Пола за те, що той завжди 
вмів вийти сухим із води і до всього ставився 
несерйозно. Наприклад, Пол чудово вчився, 

хоч робив уроки, не відриваючись від телевізора. Такі відмінності зробили 
з хлопців ворогів. Та батьки робили все можливе, аби їхні діти жили в мирі. 
Батько навіть провів їм навушники до ліжок, щоб, слухаючи передачі, вони 
не дуже лупцювали один одного.

Пол відчинив вхідні двері, у вітальні побачив матір, яка плакала. Хлопець 
не насмілився запитати в чому річ, подумав, що вони з братом знову щось на-
коїли. Адже юнаки були ще тими бешкетниками.

Через кілька днів, повернувшись додому, Пол не застав батьків. Пообі-
давши, парубок увімкнув телевізор і взявся за уроки. За кілька годин прийшов 
батько. Він зазирнув у кімнату, де працював телевізор. Помітивши його, Пол 
здригнувся. Він ще ніколи не бачив батька таким сумним. Не те що під очима 
були синці — усе його обличчя було сірим, наче суцільний синець. В очах стояв 
жах. Батько підійшов до Пола та поклав руку на плече. Хлопець відчув запах 
якихось ліків. Полові стало страшно, батько суворо поводився із синами й ні-
коли не показував свою слабкість.

– Поле, поклич Майкла, я маю вам дещо сповістити, — ледь чутно по-
просив батько.

Пол пішов по Майкла.
– Хлопці, ваша мама... — почав батько тремтячим голосом.
Пол знову помітив, що батько ніби бореться сам із собою.

– Будь ласка, Джоне, не 
запитуй ні про що. Піднімися до 
своєї кімнати.

із якимось незрозумілим, 
але важким передчуттям Джон 
вийшов. Він не міг пояснити того 
дивного відчуття, але раптом йому 
почувся приємний голос дядька 
Джорджа та його безтурботний 
сміх. Відчинивши двері до кімна-
ти, він побачив двоюрідну сестру 
Лілею, вона також плакала. 

— Джоне, — вимовила вона, — 
дядько Джордж помер.

Джон не знав, що казати. 
Вони довго дивилися одне на одно-
го, але не могли вимовити й слова. 

Джон любив дядька Джор-
джа й сумував за ним, але ніколи 
не показував цього на людях. Він 
зовсім не змінився ні в поведінці, 
ні в навчанні. Єдине, що стало ін-
шим, це те, що Джон зблизився 
з мамою. іноді, посварившись із 
тіткою, він жив кілька днів, а бу-
вало й тиждень, із матір’ю. Джулія 
ніколи не сварила хлопця за його 
витівки, навпаки, казала, що в 
житті треба спробувати все.

Шість років 
до тріумфу

Пол
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– Вона… вона померла від 
раку грудей... — сказав це тихо, 
але хлопці почули. Він не міг уже 
більше стримуватися, і з очей по-
лилися сльози.

у голові Пола закрутили-
ся тисячі думок і запитань. Він не 
міг до кінця збагнути жодну з них. 
Але розумів одне, а власне, що в 
таке неможливо повірити. Треба 
перевести це в жарт і забути. Такі 
дитячі надії були дивними для чо-
тирнадцятилітнього юнака. Не ду-
маючи ні про що, він випалив:

— Але як же ми житимемо 
без її грошей?

Полу потім іще довго було 
соромно за ці слова. Він трохи зля-
кався гніву вбитого горем батька. 
Але той лише промовив:

— Піднімайтесь нагору й ля-
гайте спати.

Звісно, Пол цілу ніч не спав. 
Він ще ніколи не молився з такою 
вірою в душі. Парубок нашіптував: 
«Господи, якщо ти повернеш її,  
я завжди буду хорошим. Я більше 
нічого в тебе не попрошу». Другу ніч 
Пол провів так само молячись. А на 
третій день батько відвіз їх до своєї 
сестри на час похорону. Пол біль-
ше не молився, молитви здавалися 
йому безглуздими. із братом вони 
просиділи в хаті весь день, а на ніч 
лягли спати в одній кімнаті. уранці 
батько забрав їх додому.

Відтоді почався новий етап 
у житті Пола.

Хлопець умовив батька купи-
ти йому гітару. із того часу, як упер-
ше взяв інструмент у руки, випустив 
тільки один раз — на переробку гри-
фа, адже Пол був шульгою. у його 
друга Яна Джеймса гітара з’явилася 
приблизно в той самий час. Хлопці 
блукали по ярмарках і концертах,  
а потім самостійно пробували грати 
пісні, які там почули.

 
До кінця навчання в школі 
вчителі вже остаточно обли-
шили мрії, навчити чогось 
розбишаку Леннона. Єдине, 
що подобалося хлопцеві, — 
його оригінальні, як він 
вважав, приколи, малюнки, 
а останнім часом він захо-
пився поп-музикою. Одна зі 
студенток, яка жила на квар-

тирі в тітоньки Мімі, позичила стару гармошку. Отож Джон 
увесь вільний час проводив із нею. і одного разу, їдучи до 
своєї тітки, хлопець знову вирішив пожартувати. і всю до-
рогу від Ліверпуля до Единбурга неодноразово програвав 
свій репертуар. Певна річ, пасажирам це не сподобалося, 
та Джон був задоволений новою витівкою. 

Юнак уже виходив з автобуса, коли його хтось зу-
пинив. 

— Хлопче! — Джон повернувся й побачив кондукто-
ра. — А ти непогано граєш. Якщо хочеш, я віддам тобі ще 
зовсім нову гармошку. Вона мені не потрібна, а тобі може 
згодитися.

Джон відчув щось дивне. Здається, його вперше по-
хвалили за виконану роботу.

Цю ніч Джон не спав, а із самого ранку побіг на авто-
вокзал. Справді, у тому ж автобусі, у якому він їхав, сидів 
усміхнений кондуктор. Він вручив йому нову гармошку. 

— щасти тобі, хлопче, — усміхнувшись, сказав він.
Та згодом гармошка Джонові набридла. 
З’явилися славетні Елвіс Преслі, Біл Дейл, які одразу 

стали кумирами підлітка.
Одного разу, повернувшись додому, Джон покликав 

тітоньку.
– Мімі, ти купиш мені гітару? — від порога запитав він.
– Джоне, ти з глузду з’їхав. Ти ж знаєш, як я не люблю 

все, що видає хоч якісь звуки.
— От і добре, — крикнув Джон, — тоді я пішов.
— Куди? Чекай! Ти не маєш права, — кричала вслід 

здивована тітонька.
Джон спокійно йшов вулицею. Він передбачив таку 

реакцію тітки. Під’їхав автобус, хлопець сів у нього, і за 
п’ятнадцять хвилин опинився в мами. До матері він ставив-
ся як до подруги, котра розуміє його. Але в розмові з нею 
Джон намагався казати просто «ти», тому що матір’ю її на-
зивати було незвично, а Джулією вона попросила її не на-
зивати. Джон вирішив, не змінюючи тактики, знову спитати 
від порога про гітару. Хлопець думав: «Якщо мені й тут від-
мовлять, куди я піду далі?»

Джон постукав. Двері відчинилися, на нього диви-
лася щаслива матір. Парубок уже звик, що зазвичай його 
матір перебуває в доброму гуморі, із таким настроєм вона 
здатна перетворитися на ще більшу базіку, ніж Джон. Він 
пригадав час, коли матір хотіла подружитися з ним та його 
друзями, тоді вона гуляла з хлопцями по місту, сміялася з 
кожного жарту, а з найстаріших — узагалі реготала. Окрім 
того, ця весела жінка вдягнула на себе окуляри без скла і, 
коли зустрічала знайомих, лізла в оправу терти очі. 

— Привіт, Джоне! Заходь, — весело запросила матір.
Джон став на порозі й не зійшов із того місця.
— Чому такий серйозний? Чи ти тепер засмучуєшся 

через двійки? — з іронією запитала матір.

Чотири роки 
до тріумфу

Джон
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Джон пропустив це повз 
вуха. Навіть не привітавшись, він 
випалив:

— Ти купиш мені гітару? —  
ця фраза прозвучала як наказ,  
а не прохання.

Джулія замислилася. Запи-
тання було трохи несподіване, але 
вона не хотіла падати в очах сина.

– Ну, ходімо, — із цими сло-
вами Джулія поклала до сумочки 
гаманець й одягла туфлі, — ході-
мо, ходімо — купимо тобі гітару.

Вона виштовхнула його з 
хати й замкнула двері. «Недарма, —  
думав Джон, — тітка каже, що 
вони з матір’ю схожі за характе-
ром і вдачею. Яке було запитання, 
така й відповідь».

Через сорок хвилин під-
літок, який був на сьомому небі 
від щастя, ніс на спині у футлярі 
електричну соло-гітару. Джон від-
чував такий адреналін, ніби щой-
но стрибнув із парашутом. Він 
був таким щасливим, що хотілося 
кричати. усе його тіло ніби було 
наповнене дивною рідиною, хло-
пець не міг думати ні про що по-
гане. Він справді був щасливий, 
як ніколи. ідучи з гітарою на плечі, 
чомусь вважав себе щасливцем,  
а інших людей, які, як йому здава-
лося, дивилися на нього із заздріс-
тю, — невдахами. Чомусь тепер 
він думав, що правий у всіх відно-
шеннях. Хлопець гадав, що довів 
це тітці та вчителям. Довів? Може,  
і не зараз, але незабаром доведе.  
у цьому він був упевнений на сто 
відсотків.

Згодом Джон став фронт-
меном інститутської групи. Хло-
пець уже не знімав обтягуючих 
штанів і не змінював зачіски «під 
Елвіса». Оскільки найстабільніші 
учасники групи Леннон, Шотон та 
Айвен училися в Куорри, то групу 
назвали «Куорримен».

 
Пол обідав, коли хтось 
подзвонив у двері. Відчи-
нивши їх, побачив, що на 
порозі стоїть його шкіль-
ний приятель Айвен.

— Здоров, Поле!  
Я зараз іду до друзів, із 
якими граю в одній групі. 
Ти як, зі мною? 

Пол думав недов-
го, він любив такі вечори, коли збираються хлопці, розпові-
дають смішні анекдоти та співають гучних пісень.

– Зачекай. Я переодягнуся, — сказав Пол і швидко 
побіг до своєї кімнати.

Переодягнутись у розумінні Пола означало одягнути 
свої, як він вважав, дуже модні звужені брюки та білий у 
крапинку піджак. Хлопці прийшли на площу. Група грала на 
великому відкритому майданчику. Звучала пісня «Maggie 
may», але з трохи зміненими словами. Пол чув цю пісню 
неодноразово, та виконання хлопців йому не сподобалось. 
Соло-гітара грала на манер банджо, у пісні, на думку Пола, 
це було не дуже доречно, а перероблені слова не зовсім-то 
й підходили до музики.

Стоячи на сцені, Джон, можливо вперше в житті, від-
чув страх, він дуже боявся осоромитися. Молодий музикант 
спостерігав за реакцією глядачів. у натовпі він виділив хлоп-
ця, схожого на нього за зовнішнім виглядом — у нього були 
такі самі звужені штани, білий модний піджак у крапинку й, 
на відміну від інших, він не дриґався під музику, а дивився в 
бік сцени, ніби оцінюючи. Зійшовши зі сцени, Джон відкор-
кував пиво та майже залпом висадив півлітра. До їхнього 
гурту прямував із гітарою в руках саме той хлопець у білому 
піджаку. Це був Пол, який підійшов до хлопців побазікати 
та повихвалятися. Юнак не любив вітатися, нібито зверта-
ючи на себе увагу. Тому він став ближче до Айвена й зіграв 
«Twenty Flight Rock», наспівуючи слова. Пол грав, до нього 
підійшов хлопець, він дихав йому в потилицю. Полу здало-
ся, що це якийсь п’янчуга. Насправді це був Джон, просто 
він випив кілька пляшок пива й був під мухою.

– Це моя улюблена пісня, — випалив Джон.
«Схоже, цей хлопець розуміється на музиці», — по-

думав Пол і зіграв ще кілька пісень. Загалом, він виконав 
увесь свій репертуар. Одразу відчув, що вразив своїх нових 
знайомих, а особливо — Джона. 

у той день Джон напився і, що було дивним для 
нього, не міг одразу прийняти рішення. йому сподобало-
ся виконання Пола, напевно, на відміну від них усіх, той 
справді вміє грати. Та Джона непокоїло те, що в їхньому 
гурті лідером був він, а з появою Пола його позиція може 
змінитися. «Та нічого, — подумав Джон, — триматимемо 
новенького у вузді».

Пол їхав на велосипеді до найближчого магазину за 
хлібом. Він почув, як хтось його кличе. Хлопець загальму-
вав й озирнувся. його наздоганяв Піт Шотон. Пол зліз із ве-
лосипеда й потиснув руку новому знайомому.

– Поле, ми з хлопцями вирішили взяти тебе до  
«Куорримену». Ти як?

Пол відповів одразу. Ця група здавалася йому серйоз-
нішою, ніж та, у якій він грав спочатку.

Чотири роки 
до тріумфу

Пол 
і Джон
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– Звісно, я згоден!
– Чудово. Наступна репетиція в п’ятницю.
Вони ще раз потиснули один одному руки та розійшлися, сповнені при-

ємними думками про гітару, музику та славу.

На сцені стояли чотири молоді парубки. із залу лунали крики: «Бітлз, 
Бітлз», а люди з фан-зони тримали великі плакати з обличчями кумирів. удар-
ник сидів за барабанною установкою й доволі майстерно крутив у руках ба-
рабанні палички. Високий гітарист усміхався дівчатам. А ще двоє членів гурту 
згадували щось зі свого дитинства. 

Із залу лунали 
крики: «Бітлз!»,  
а люди з фан-
зони тримали 
великі плакати 
з обличчями 

кумирів.

Ігор Артемчук, м. Київ

СДЕСЯТЬ НЕДОЛІКІВ

В одній військовій частині проводилася інспекторська перевірка. На черзі — стан автомо-

більної техніки. І от сталося так, що на якійсь машині (старого зразка, але ще не списаній) 

лише на одній фарі комісія нарахувала аж десять недоліків. Для майбутнього акта вже 

записали, що фара:

1. Заіржавіла.
2. Непофарбована.

3. Зігнута.
4. Хитається.
5. Тріснуте скло.
6. Слабо закріплено дріт.

7. Лампочка перегоріла.

8. Рефлектор облупився.

9. Прикріплена не гвинтом, а водій просто заклепав, унаслідок чого:

10.  Фара взагалі погано тримається та її світло падатиме не під тим кутом.

Заступник командира роти з техчастини схопився за голову: це ж тепер він на весь округ 

фігуруватиме із цими недоліками.

І тут у старшого лейтенанта блискавично визріло рішення: він ухопив лом та як трісне по 

тій нещасній фарі — що вона аж відлетіла.

— Пишіть, — каже молодий офіцер. — Тепер недолік один — фара відсутня!
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(Серія «Інспектор і кава. 
Київський детектив у стилі ретро»)

ТОТАЛЬНиЙ 
ПАРДиМАНОКЛЬ
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Точно у визначений час, за-
мість кремезного однооко-
го Моше Даяна, до кабінету 
ввійшов типовий слов’янин: 
молодий, худющий і десь 

навіть красивий. Як на мене — так занадто 
красивий для чоловіка, але то справа сма-
ку. Представився, привітався, сказав, що 
він із Держархіву й попросив допомоги в 
перенесенні негативів до машини, бо часу, 
мовляв, обмаль. Я водночас і вибачився, і 
заспокоїв:

— На жаль, мої в розгоні, позачер-
говий номер готуємо. Мушу бути на теле-
фоні. Але ви не переймайтеся, коробки 
легенькі. Тільки не забудьте залишити мені 
акт прийомо-здачі, бо за ворота не випус-
тять. у нас, знаєте, режим.

Ми з колегами мали величезне за-
доволення від того, як молодик кривився, 
струшуючи з коробок пилюку, а потім тягав 
їх до машини. і лише коли все було вине-
сено й завантажено, я з невинним вигля-
дом простяг йому аркуш з актом, який він 
заздалегідь залишив у мене на столі:

— Розумієте, люб’язний, згідно з на-
шою міністерською інструкцією такі доку-
менти підписують керівники установ, а не 
начальники служб. А тут у вас, замість ди-
ректора, заввідділу автограф залишив — і то 
якийсь невиразний. і потім — бланк. Для ма-

теріальних цінностей потрібен гербовий, а у вас 
для звичайного листування. Навіть не знаю, що 
з вами робити. Віддам усе це, а з мене тоді бух-
галтерія вирахує за дві тисячі плівок. іще з пенсії 
доведеться виплачувати, якщо доживу.

Молодик виразно занепокоївся.
— Та я вам довезу! щоб двадцять разів не 

крутитися, цей акт залишу, а той, котрий треба, 
закину додатково.

— Це не мені потрібно, то для порядку. 
Порядок — насамперед. Ви це мусите знати, ма-
буть, не вперше ж оформлюєте.

— Та я, власне, недавно — за направлен-
ням, молодий, знаєте, спеціаліст. у нас теж за-
парка, от мене й послали. Але це ж не патрони. 
Давайте, я відвезу й одразу повернуся. Бо мені 
ще треба з «Арсеналу» негативи забрати, а там 
уже чекають.

— Ну, коли не патрони, то й ми не буде-
мо зайвої бюрократії розводити. Зараз я зате-
лефоную вашому директору, і якщо він згоден 
підтвердити ваші повноваження, то забирайте 
наше добро разом із тарганами. А, до речі, як 
ваше прізвище? Бо тут, в акті, чомусь не вписа-
но, лише прочерк стоїть.

Я ще не доторкнувся до телефону, тільки 
потягся, як молодий спеціаліст уже опинився 
біля дверей. Там його лагідно прийняли двоє 
дебелих оперативників, закрутили руки, клац-
нули наручниками й принагідно дали по шиї — 
легенько, просто натякнули, щоб не дриґався.
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ПРОЗА 037

Справжній акт я таки підписав. Звісно, не 
про передачу негативів до держархіву, а про 
тимчасове вилучення важливих речових доказів 
у кримінальній справі. Потім уся наша каваль-
када попрямувала до управи. Найбільше пере-
лякався водій «рафіка», якого молодик винай-
няв за пляшку. Бо подумав, що його вплутали у 
якусь грандіозну аферу з крадіжкою державного 
майна — на великий строк відсидки. Але, забіга-
ючи наперед, скажу, що на радощах ми навіть 
не здали його даішникам. Списали протокол по-
казань як свідка й відпустили.

Я не мав сумніву, що прилапав, якщо не са-
мого вбивцю, то принаймні дуже причетну до цьо-
го особу. Тому своє повернення в управу обставив 
у традиціях тріумфів давньоримських імператорів. 
Спочатку оперативники довгою вервечкою несли 
коробки з негативами, потому під руки не стільки 
вели, скільки тягли напівпритомного підозрюва-
ного і, нарешті, ззаду, з невинним виглядом, ішов 
ваш покірний слуга — руки в кишенях, цигарка в 
зубах. Клас! Не вистачало тільки духового оркес-
тру нашої управи, котрий видував би улюблену 
мелодію нашого Генерала — марш розформова-
ної ще за часів Хрущова кінної міліції.

Коли хлопці почали складати коробки в 
кутку кабінета Старого, він спочатку мовчки роз-
глядав це дійство й лише згодом, побачивши 
мене, поцікавився:

— Олексо, це що, у нас виїзна торгівля? і що да-
ють? італійські чобітки чи цукерки «Вечірній Київ»?

— Так точно, торгівля! Речовими до-
казами. А ось і експедитор. Хлопці, садіть 
його на стілець, бо сам він, здається, іще 
не в змозі,  — а потім до затриманого: — 
Громадянине, як вас там, якщо не втями-
ли, то пояснюю офіційно: це управління 
внутрішніх справ міста Києва. Конкретно —  
відділ особливо небезпечних злочинів 
карного розшуку. Ось цей серйозний то-
вариш — мій начальник, а я  — старший 
інспектор капітан Сирота. Якщо вас ціка-
вить, у ролі кого ви тут опинилися, охо-
че поясню. Вас підозрюють у співучасті, 
поки що у співучасті у скоєнні вбивства з 
обтяжуючими обставинами. Згідно з ос-
танніми поясненнями Верховного Суду 
доводжу до вашого відома, що саме по-
няття «співучасть» означає не лише без-
посередні фізичні діяння, які призвели 
до смерті жертви, а й свідому співпрацю 
з безпосередніми вбивцями з метою під-
готовки або приховування слідів злочину. 
Відповідно, це тягне за собою повну міру 
кримінальної відповідальності. у вашому 
випадку — від дванадцяти до п’ятнадцяти 
років таборів суворого режиму або смер-
тна кара… Я нічого не пропустив, товари-
шу підполковнику?

«Як по писаному чеше, зараза!» — 
було написано на обличчі Старого. Але він 
сказав дещо інше.
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— Нагадайте затриманому про 
пом’якшувальні обставини, товаришу ка-
пітане.

— А, так, вибачте. Товариш підпол-
ковник має на увазі щиросердечне зізнан-
ня й активну співпрацю зі слідством як за-
поруку пом’якшувального вироку.

Красень почав поступово приходити 
до тями:

— Як же я можу активно співпрацю-
вати, коли я в наручниках? і потім, до чого 
цей поспіх?

— Поспіх ні до чого, наручники теж 
знімемо. Руки помити не бажаєте? Бо й це 
можна. Ми ж не НКВД часів Берії.

Старий загрозливо кашлянув. Я зро-
зумів натяк:

— Проведіть затриманого. і наручни-
ки, наручники зніміть. А тепер, товаришу 
підполковнику, слухаю вас уважно.

— Сирото, не ліпи горбатого до стіни, 
а політику до відрізаного… сам знаєш чому. 
Допитуй, не відкладаючи, але май на увазі, 
що такі-от на вигляд слабенькі можуть ро-
гом упертися — і нічого ти з ним не зробиш. 
Якщо він тільки «шістка» в цій справі, та ще й 
«шістка» підкована, то намучишся добряче. 

Я це враховував. Тому після обов’-
язкової для кожного допиту преамбули 
запитав із властивою мені інтелігентністю:

— З якою метою ви намагалися ви-
везти з території підприємства робочі фо-
томатеріали багатотиражної газети? Для 

економії часу пояснюю, 
що вчора я розмовляв 
особисто з директором 
вашого архіву (якщо ви й 
дійсно там працюєте)…

— Працюю. Можете 
перевіряти, це недалеко.

 — Знаю. Перевіри-
мо, для чого ви вчинили 
цю акцію.

— От ви тут мене в 
співучасті в якомусь злочині 
підозрюєте, а насправді я 
хотів інший злочин упереди-
ти. Так, у не зовсім законний 
спосіб, згоден відповідати.

— Цікаво, цікаво, і 
що ж саме ви збиралися 
упередити?

— Один негідник 
шантажував… дуже хоро-
шу людину.

— Дозвольте запере-
чити. Дуже хороша люди-
на не дасть себе шантажу-
вати, а якщо раптом таке й 
трапиться, то вона спокій-
но звернеться до нас.

— Тут особливий випадок. і цей негідник 
усе розрахував.

— Давайте від узагальнень перейдемо до 
конкретики. По-перше, хто цей негідник? Пріз-
вище, ім’я, по батькові, вік, стать, місце прожи-
вання, місце роботи — детально! Розмір взуття… 
не обов’язково. По-друге, яке відношення він 
має до матеріалів, що ви намагалися викрасти, 
зловживаючи, службовим становищем? Це вам 
світить, скажімо, як мінімум, вовчим квитком на 
роботі. і, по-третє, хто ця жертва шантажу? А го-
ловне — яке відношення до неї маєте ви? Ну, є 
ще по-четверте, по-п’яте й по-шосте, але не бу-
демо збивати все докупи. Отже, почнемо, як ка-
зали древні римляни, «аб ово», себто від яйця. 
Чого ви всміхаєтеся? Якісь асоціації?

— Та так, є певні. Але дуже далекі. Я вже 
відповів: це хороша людина, тому не хочу, аби 
її обливали брудом на всіх перехрестях і ламали 
їй життя. Я готовий нести відповідальність за зло-
вживання службовим становищем. щодо особи 
шантажиста, то, оскільки його вже Бог покарав, і 
ви це знаєте не гірше за мене, то про що ми буде-
мо говорити? Я не знаю, хто, де й коли спровадив 
його на той світ, але переконаний, що ані я, ані 
людина, якій я допомагаю, у це не вплутані. і, на-
решті, капітане Сирото, так вас, здається, звуть, ви 
тут згадували НКВД часів Берії? Дуже доречно. Тоді 
принцип презумпції невинності не діяв. А зараз 
діє. Це не я повинен доводити вам, що я хороший, 
а ви зобов’язані переконати суд у зворотньому. у 
мене все. Якщо у вас, громадянине начальнику, є 
ще щось, то викладайте. Я  уважно слухаю.

Старий знову кашлянув, мовляв, а що? 
Я  попереджав. Довелося змінити тактику.

— Добре. учинимо в суворій відповідності 
із законом, який ми тут усі поважаємо. у нас є 
сорок вісім годин… ні, вибачте, уже сорок сім, 
аби затримати вас без пред’явлення офіційного 
звинувачення. За цей час ми переконаємо про-
курора, аби ваш статус затриманого змінити на 
заарештованого, а відтак — офіційно підозрюва-
ного. у нас є достатньо часу та доказів, щоб до-
вести вашу, як мінімум, причетність до набагато 
важчого злочину, ніж вульгарна дрібна афера. 
До речі, на перший погляд, а також на другий і на 
третій, ви не створені для перебування в таборі 
посиленого режиму. Тому раджу добряче поду-
мати, що для вас краще: привласнення нікому 
не потрібного мотлоху чи розстрільна стаття. Бо 
знаєте — трансформація з підозрюваного через 
підсудні в засуджені відбувається дуже швидко.

— Спасибі на доброму слові, капітане. Як 
каже начальник мого директора, «працюйте й 
вас помітять». і ще — «ближче до життя».

Я зрозумів, що і з першого, і з другого, і, на 
жаль, і з третього погляду я свого підозрюваного 
недооцінив.

Молодого архіваріуса відвели в нашу уп-
равлінську КПу, а ми зі Старим сіли й почали 
мовчки дивитися один на одного.
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Від автора: 
Слід сказати, що процедура попереднього затримання з 

подальшим оформленням у прокуратурі ордеру на арешт була в 
Радянському Союзі суто формальною. Прокурори підписували по-
трібні папери мало не автоматично, особливо, якщо йшлося про 
розслідування важких злочинів. Для порівняння: згідно із законами 
незалежної україни дозвіл на арешт й утримування під вартою ви-
дає тільки суд. Та й час, відведений на це, значно скорочено. Маєть-
ся на увазі і час на затримання, і час перебування під слідчим ареш-
том. і продовжують його не прокурори, як раніше, а суд — лише він. 
Та й час на перебування під слідчим арештом укорочено, максимум, 
до двох місяців. А потім знову треба йти до суду… а за радянських 
часів і для затримання, і для продовження перебування під вартою 
строком аж до року, здається, вистачало автографа прокурора, 
одержати який було, що носа почухати.

Чого я так довго все це розтовкмачую? Ця моя репліка, та й 
більшість попередніх, — своєрідна пігулочка для того, хто й досі на 
ностальгію за Есесерією слабує.

Олекса Сирота:
у мене склалося таке враження, що спілкування з бригадиром 

і його оточенням згубно на мене подіяло. Старий це підтвердив:
— що, Сирото. Який їхав, такого й здибав? Теж, між іншим, із 

дипломом. щоправда, не університетським, а театральним. Як зіграв. 
Га? Отож, це тобі не петеушниць ганяти. що збираєшся робити?

— Треба подумати.
— Геніально! А до цих пір ти що робив?
— Проводив оперативно-розшукові заходи.
— Не дури голови. Я так розумію, що цьому захисникові хо-

роших людей слід було викрасти компромат. Де цей компромат, він 
нам пальцем показав. Бо якби, скажімо, йому потрібні були бух-
галтерські звіти за минулий рік, то, повір, він би таку ліву ревізію на 
заводі організував — жоден обехаесесник не запі-
дозрив би. Сиди слухай, думати я буду. Перше: до-
ведеться зараз переглянути кожну плівку. Тільки не 
підскакуй. Потрібно буде — сорок вісім годин сиді-
тимеш тут і вивчатимеш.

— уже сорок шість із половиною…
— Значить — без сніданків, обідів, вечер і пе-

рекурів. Ну добре, підмогу я дам. Далі: зателефо-
нували додому оцьому, скажи, затримали, мовляв, 
вашого сина… лякати поки що не треба… Чого там 
голову морочити — за зловживання службовим 
становищем. Тим часом підключимо район, діль-
ничних, щоб до завтрашнього ранку в нас була вся 
інформація на нього та на його оточення. Аж до 
того, що п’є й із ким спить. Останнє може виявитися 
першорядним. Це ти мені казав, що від кохання на-
віть віслюки дурнішають?

— Не казав, а цитував. Французьку приказку.
— Розумний народ твої французи. і їхній де 

Голль — то справжній генерал, а не наші цабе з лам-
пасами. Я, до речі, його на власні очі бачив. На ко-
місара Руднєва схожий, тільки вищий.

— А шнобель як?
— Не роздивився. Я в зовнішній охороні був. 

Ближче не підпустили.
— Коли, де?
— На війні, коли він до Москви приїжджав. 

Ну гаразд, ми не про генералів, ми про що?..
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— Про віслюків, іване Борисовичу.
— Так ото ж! Я й кажу: у нашій слідчій справі таких, що через 

кохання на себе чужі гріхи беруть, теж вистачає.
— Ви що, вважаєте, то не він убивав?
— і навіть не патрав. і не розносив кінцівок. Ти ж пам’ятаєш: 

усе, окрім голови, було скинуто в один каналізаційний люк. Через 
те все так швидко виловили. Ну, за винятком дрібнички. Якби їх 
було бодай двоє, такого б не сталося.

— А може, саме один голову топив, а дру-
гий  — решту?

— Сирото, от доведеш, чи був другий і хто 
перший, тоді все якось саме по собі вкладеться. 
А наразі думай, що з оцим благородним робити? 
Отак  — передивляйся плівки й думай. Бо ти вже 
ледь головне не проморгав. Тебе ж мало не носом 
ткнули: якщо жіночі трусики заховані в чоловічі 
труси, то де мають бути нелегальні негативи? Пра-
вильно, серед легальних. Ну, давай, працюй, зараз 
я підмогу підішлю. Як щось підозріле знайдеш, од-
разу технарям віддавай. Хай друкують. Я їх зараз 
попереджу. і не журися, ми колись утрьох, аби 
знайти пістолет, звичайнісінькими вилами скирту 
колгоспної соломи перетрусили. і знайшли! і скирту 
назад склали.

— А де це ви, товаришу підполковнику, посе-
ред Києва здибали скирту соломи, та ще й колгоспної? 
Я  розумію, коли б якась бабця з приватного сектора для 
своєї кози копичку сіна наскубала, але ж не скирту!

— А це після війни, ми тоді і на місто, і на об-
ласть працювали. То нас уже пізніше поділили.

— Добре, що поділили. інакше б довелося мені 
з моїм щастям ті скирти щодня перетрушувати.

От, справді, язик мій — ворог мій. Ляпнув про 
скирти, не думаючи, — і навіть не підозрював, що сам 
собі наврочив. Довелося невдовзі не те що солому в 
скирті перебирати, а кожну голочку позаторішньої 
хвої на десяти гектарах лісу. Але то вже було потім.

Старий пішов, а я почав розмірковувати, як по-
легшити цю Сізіфову роботу. і тут пригадав написи на бирочках, при-
шитих до трусиків. усі вони були акуратно переписані стовпчиком у мій 
блокнот, я його дістав, розгорнув і вкотре став перечитувати. Ну, імена 
відпадають, доки не знайдеш натурницю, це нічого не дасть. День, мі-
сяць… ага, он у Старого на стінці календар, звіримо одну здогадку. Так, 
усе сходиться. Трофеї, принаймні цьогорічні, здобувалися від суботи 
до середи. Якраз у ті дні, коли редакція сачкувала. Тепер місяці? Різні. 
Від січня до грудня. А от на біса було вказувати години й хвилини? Він 
же не Пушкін, котрий «пам’ятав мить чудову»? Дурна якась скрупуль-
озність. Я знав сексуально збентежених мужиків, які детально фіксу-
вали свої подвиги, і навіть тримав у руках такі щоденники. Але там, у 
кращому разі, зазначався час доби — ранок, день, вечір, ніч. Або ж «в 
обідню перерву» чи «після роботи». Але не хвилини.

А якщо абстрагуватися й розглядати це як набір цифр? що 
тоді? П’ятдесят ящиків — і всі пронумеровані. А на біса ця нумерація, 
коли в коробках негативи за тематикою розсортовані: «Передови-
ки», «Кращі агітатори», «Рейди якості» і так далі? На додачу ще й 
невеличкий номер. На конвертах, окрім написів, теж нумерація. що 
мається на увазі?

Оте саме й малося. Перший же рядок із донжуанського 
списочка: дванадцять–тридцять шість. Дванадцята коробка… під-
писана «удостоєні знака ударника п’ятирічки». Тридцять шостий 
конверт — «Склад готової продукції». Ану, глянемо, які там у нас 
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комірники? Чи комірнички? Портрет, портрет, 
портрет… а це — на повний зріст. Своєрідний 
спецодяг у цих ударниць: самі трусики, та й ті в 
руках. що в нас далі за списком? Вісім – сорок 
п’ять? Поїхали. Той самий варіант. Десь тут має 
бути ота нещасна з подільської забігайлівки… 
цікаво, чи впізнаю я її, коли віддрукуємо фото?

Коли Старий повернувся з підмогою, я вже 
відклав усі негативи з розшифрованого мною 
списку. Але відчував, що на 
цьому справа не закінчиться. 
Хоча б тому, що експонати ко-
лекції були зібрані за неповних 
два роки. А почав свою діяль-
ність непогамовний Едик на-
багато раніше. Напевне, було 
так  — зберіг лише найдорожчі 
серцю екземпляри. Або не в 
кожної натурниці були зайві 
трусики. Як у моєї Червоної 
Шапочки з-під гуртожитку.

Я пояснив Старому си-
туацію, проінструктував колег 
і побіг до нашої фотолабора-
торії. За кілька годин, коли 
перші півсотні знімків були 
віддруковані й відглянцьо-
вані, ми зі Старим дозволили 
собі маленький жарт щодо 
до Генерала. Обвішали ними 
всю дошку в кімнаті для політ-
занять і запросили нашого на-
чальника без попередження.

його спочатку закли-
нило, а потім прорвало:

— Ні, я розумію, капі-
тан Сирота в нас молодий, 
неодружений, кров грає, от 
йому дещо в голову та вдарило. Але ви, товари-
шу підполковнику, ветеран, заслужена людина, 
сім’янин, то чого ви либитеся так, наче всі ці… че-
рез ваше ліжко пройшли! Ну, зачекайте, я зараз 
сюди прокурора покличу, він вам і не таке скаже.

— Краще замполіта позвіть, бо в прокурора 
серце хворе. ще ґиґнеться, а нам відповідати, —  
встромився я, начхавши на субординацію.

— А це думка… може, його на якийсь час за-
ціпить? — несподівано підтримав мене Старий.

— То що — телефонували прокуророві, то-
варишу генерале? — знахабнів я остаточно. і за-
робив одразу:

— Відставити! жартів не розумієте, това-
ришу капітане! А ви, товаришу підполковнику, 
замість доповісти мені по формі, дошку пошани 
тут влаштовуєте. Тьху! Яка там у біса пошана! Со-
рому! До того ж — голого-голісінького!

Ми перестали либитися й доповіли по 
формі.

— Є обґрунтована підозра, що йдеться не 
про голий сором, тобто про порнографію з ме-
тою збуту…

— А про що? Про порнографію для 
власної втіхи? Як у того журналіста… з ідіот-
ським таким прізвищем? іване Борисовичу, 
не нагадаєш? Там щось із інтернаціоналом 
пов’язане… тю! Добалакався! Добре, що за-
мполіта немає. усе! Сам згадав! Сурмілін. 
«Чуєш, сурми заграли…» То як не для прода-
жу й не для себе, для чого ж тоді все це зля-
пувалося?

— Скажімо, для 
шантажу тих, кого він 
фотографував.

— Чорти б його.. 
точніше — йому… оту 
японську фотокамеру… 
відомо куди… Особис-
тості встановили?

— Ні, ми ще тіль-
ки-но роздрукували. 
Зараз готуємо матеріал 
для ідентифікації.

— Сподіваюся, 
не на повний зріст? 
А  ще  — дуже сподіва-
юся, що цей ваш Ай-
вазовський обрав для 
свого шантажу жінок зі 
свого кола. Я не поми-
ляюся?

Я чомусь про-
мовчав і навіть не на-
гадав Генералові, що 
Айвазовський ніколи 
не писав не те що ого-
лену, а навіть одягнену 
людську натуру, а тіль-
ки море. А Старий каш-
лянув і, не дивлячись на 

Генерала, зронив:
— Маєте на увазі — не вище дружини 

головного технолога заводу?
— Саме так, це був би ідеальний 

варіант.
— ще б пак, дружину директора вже 

було б важкенько звинуватити в убивстві 
шантажиста… а тим паче — притягнути до 
відповідальності.

Генерал споважнів:
— Кажете, котрась із цих убила?
— Є така версія.
— А коли, товариші, ця версія стане 

доказом у справі, і то незаперечним?
— Коли встановимо кожну особу з 

кожної фотографії та її алібі.
— Скільки їх тут?
— П’ятдесят.
— Нічого собі!
— і це ще не все, товаришу генерале. 

Кількість може подвоїтися.
— Ви хоч уявляєте собі, як усе це 

ідентифікувати?

Коли Старий 
повернувся з 

підмогою, я вже 
відклав усі негативи 
з розшифрованого 
мною списку. Але 

відчував, що на цьому 
справа не закінчиться. 

Хоча б тому, що 
експонати колекції 

були зібрані за 
неповних два роки. А 
почав свою діяльність 

непогамовний Едик 
набагато раніше. 
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— Є одна думка. у лабораторії вже 
видруковують самі тільки обличчя, ну, без 
усього того, що відволікає.

Генерал хмикнув:
— От уміє Сирота інтелігентно ви-

словлюватися. Відволікає… Наші барани з 
патрульної служби таке б ляпнули… гаразд, 
де збираєтеся пред’являти для впізнання?

— Покажемо на заводі, у гуртожитку, 
у редакції, хай згадують. Хоча, можливо, 
хтось уже давно виїхав, когось і не знай-
демо. Але щось треба робити.

— А отой, котрий з архіву, може, він 
допоможе?

— Спробуємо встановити коло його 
знайомих жіночої статі та співставимо з 
оцим от… архівом.

— Ну добре, працюйте, товариші. 
Тільки я вас дуже прошу: більше мені таких 
сюрпризів не влаштовуйте.

— Товаришу генерале, ви мене, ста-
рого, знаєте. Я після того, на що в міліції 
надивився, ні в Бога, ні в чорта не вірю, але 
оце зараз піду у Володимирський собор і 
поставлю велику свічку. Аби нікому з нас 
із аналогічною колекцією більше справи 
мати не довелося.

Після того перегляду негативів у кож-
ного з нас іще довго мерехтіло в очах. ще б 
пак! Адже ми не обмежилися списочком і 
переглянули все до останнього кадру. Тож 
у середньому на кожного перепало десь 
триста плівок, щонайменше по тридцять 
кадриків. урешті-решт, гарем покійного 
Едика склав майже сотню молодих дів-
чат і жінок. Як він усе це тримав у пам’яті? 
жодних допоміжних записів, окрім кілька-
надцяти бирочок, ми не виявили. Хоча, з 
іншого боку, нормальний колекціонер тих 
же марок чи монет пам’ятає всі екземпляри 
свого зібрання. Навіть якщо їх тисячі. А цей 
теж був по-своєму колекціонером, тільки 
«вальтонутим», — це так Старий сказав. Він 
же породив дві глибокі думки, саме в про-
цесі впорядкування галереї:

— Сирото, ти ще якісь фотографії 
цього збоченця бачив? Ну, за винятком 
тої, котру нам першого дня принесли.

— Бачив, і не одну.
— і якої ти про нього думки, як про 

чоловіка?
— Ну, якби не джинсове шмаття —  

офіціант із ресторану «Поплавок». Самі ву-
сики чого варті.

— Так ти ж у нас теж вусатий, Сирото.
— Ображаєте, товаришу підполков-

нику. у мене — вуса. А в нього — вусики.
— Пробач. От і я думаю, чого на ньо-

го жінки кидалися?
— Зовнішність — то ще не все, това-

ришу підполковнику. Мені тут нещодавно 

друг-журналіст у польському журналі портрет 
Казанови показував…

— Це щось із тої самої опери, що й Дон 
жуан?

— Саме так. Тільки Дон жуана вигадали, а 
Казанова жив насправді. То я про зовнішність  — 
самий лише його шнобель видатний… Ви Фер-
нанделя, французького актора, знаєте?

— Коміка? Знаю та люблю.
— Так от він, порівняно з Казановою, — 

Ален Делон.
— що ти кажеш? і хто цих жінок зрозуміє…

Від автора: 
На відміну від нинішніх часів, тоді, влас-

не, іноземні фільми становили невеличку час-
тину кінопрокату. імпортоване кіно — це пере-
важно індійські «милодрами», котрі доводили 
більшу частину радянського глядача до істе-
ричного захвату. На них ходили багато разів, 
аби… поплакати. Ніякі там «просто Марії» і «ра-
бині ізаури» поряд зі, скажімо, Зітою й Ґітою 
близько не стояли. щодо справжніх творів за-
рубіжного кіно, то вони втрапляли на радянсь-
кий екран вряди-годи. Але акторів, визнаних 
світом, наші глядачі сприймали як рідних. і 
навіть у звичайній сільській хаті на стіні поряд 
із фотографіями родичів можна було здибати 
вирізаний із журналу «Радянське кіно» порт-
рет іва Монтана поруч із Симоною Сіньоре або 
згаданого Фернана Контадена, він же Фернан-
дель, себто «її Фернан», як іронічно називала 
акторова теща чоловіка своєї дочки. Ну ніяк не 
могла зрозуміти мадам, чому її доня віддала 
руку й серце «геніальному лицедію з обличчям 
закоханого віслюка».
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Олекса Сирота:
щодо незбагненності жіночої натури — це 

була наша перша мудра думка. А з приводу другої, 
то вже коли ми після цілодобового перегляду зби-
ралися йти додому, підполковник раптом видав:

— Сирото, а як її тут немає, то що будемо 
робити?

— Кого немає?
— Ну, тої, що вбила. Ти ж пам’ятаєш — у ту 

суботу Едик мав іти до якоїсь конячки, а його ру-
салка переманила. Він до неї побіг, прихопивши 
кофра… ану він плівку з нею ще не встиг проявити?

— А хто ж тоді нам цього Робін Гуда 
підіслав?

— А хто завгодно. Може, ота конячка. 
Може, якась інша, котрій важливо, аби її знімки 
нікому на очі не втрапили. Дізналася звідкись, 
що фотографу капець, от і запанікувала: ану 
міліція фотографії знайде! От і вигадала всю цю 
аферу з архівістом. Тож думай, Олексо, навіть 
уві сні думай.

і вже коли ми розходилися по своїх кабі-
нетах, Старий зізнався:

 — А найбільше я боюсь, аби маму оцього 
благородного не лапав у десятому класі під пар-
тою якийсь нині ду-у-уже великий начальник. 
Якби ти знав, де вже в мене ті… номенклатурно-
статеві зв’язки сидять!

Я, як міг, заспокоїв свого безпосередньо-
го начальника:

— що ви хочете, старше покоління в ма-
разм впадає, усе, що замолоду було, прига-
дується винятково в рожевому світлі, але й це 
проходить. Знову ж таки, з віком.

— Проходить, кажеш? Добре, потерпимо.
На щастя, мама затриманого, якщо й мала 

колись амурні справи з нинішніми вождя-
ми, то ними не скористалася. Спочатку вона, 
щоправда, пообіцяла поскаржитися скрізь, 
де тільки можна, але всі так роблять. Потім 
розплакалася й довірливо забідкалася:

— Ви ж знаєте, як важко із цими 
дітьми… жодної поваги до батьків.

Я проігнорував ту обставину, що сам 
швидше годжусь її їй у діти, аніж ровесни-
ки, і скрушно похитав головою:

— Так-так, я вас прекрасно розумію. 
Саме тому я поки що дітей не маю. Заважа-
ють клопоти по службі.

Далі я почав викладати версію затри-
мання її ненаглядного синочка, акцентуючи 
на слові «тимчасове». Причому я не кривив 
душею, тільки дещо відкоригував ситуацію.

— у нас склалося враження, що 
хтось, поки нам не відомий, експлуатує 
благородство вашого сина. і саме тому 
бажано, аби він якийсь час перебував під 
нашою опікою. Бо знаєте — мало що може 
статися, доки цей негідник не ізольований 
від суспільства.

Наприкінці нашої бесіди мама зі 
сльозами вдячності вже сама благала по-
тримати її дитинку в нас стільки, скільки 
треба. Головне, щоб хлопчик вчасно їв і не 
застудився. Я поклявся забезпечити й пер-
ше, і друге.

За встановлення душевного контак-
ту з мамою затриманого архівіста Старий 
мене похвалив. Від пропозиції вчинити 
негайний допит нашому Робін Гуду відмо-
вився. Сказав лише: хай дозріє. 

— Та я не проти, товаришу підполков-
ник, але ж час іде. Менше доби залишилося.
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і — щодо ордера — не суши голову. у нас із прокурором 

інша проблема вилізе: як його переконати, щоб заарештованого в 
Лук’янівку не переводили до певного часу.

— Не зрозумів — чого раптом? Він же не Котовський, дорогою 
не втече.

— Сам знаю, що не втече. Але ж його в СіЗО в загальній камері 
досвідчені блатні дурниць навчать. і він тоді точно не розколеться.

— Не розколеться — розкусимо.
— Так, аби потім лікті не кусати. Знаю я цих благородних. Він у 

тебе в кабінеті виплачеться, зізнання напише, а потім у камері пові-
ситься на власних кальсонах.

— Які кальсони, товаришу підполковник? Літо надворі.
— Ну то й що? у мене колись один нервовий примудрився 

розпустити шкарпетки, сплести з них мотузку і… сам здогадуєшся… 
Добре, що в нас у КПу телекамери поставили. щоправда, не чути 
нічого, зате добре видно, що в камерах робиться. А найголовніше — 
черговий по управлінню бачить, спить охорона чи ні.

Здається, моя щаслива смуга в розслідуванні закінчилася. Бо 
я занадто повірив у надійність душевного зв’язку, що встановився 
між мною та мамою затриманого, перепрошую, уже заарештовано-
го. Не знаю, які аргументи наш Старий наводив прокуророві, але 
свого досяг. Нам і ордер підписали, і дозволили тримати архівіста в 
КПу, за умови, звісно, що не буде скарг із його боку.

Підозрюваний і не думав скаржитися, лише цитував отого не-
названого великого начальника: «працюйте, і вас помітять». В од-
ному його матуся була стовідсотково права: нинішні діточки — не 
подарунок. і для батьків, і для карного розшуку.

Цікаво, що б сказала моя мама, якби я поділився з нею цією 
думкою?

увесь наш відділ недоїдав, недосипав і навіть недопереку-
рював. Фотографії з архіву Едика, певна річ, не в повний зріст, а 
самі обличчя, були роздані всім, хто був під рукою, і народ ганяв 
по колу: завод–гуртожиток–колишні працівники–редакція–відділ 
кадрів–паспортний стіл–знову завод. Проте, окрім нашої нещасної 
з подільської забігайлівки, достеменно впізнали лише кількох —  
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ще з першої хвилі, коли покійний бавився з гур-
тожитківськими. Підозрювані давно вже позвіль-
нялися із заводу, кілька вийшли заміж і змінили 
прізвища. Кожна розмова з оперативниками 
починалася словами «я його не знаю», а закінчу-
валася сльозами й прокльонами. і що було кеп-
сько не стільки для них, скільки для нас, так це 
те, що в жодної — жодної! — не було алібі. Тобто 
не могли вони пригадати, де були й що робили 
в часовий проміжок, визначений експертами як 
момент смерті фотографа-ловеласа. Чи впала на 
когось із них серйозна підозра? Якщо відверто, 
то ні, бо навіть досвідчений оперативник не змо-
же вам отак одразу пригадати, де він був, скажі-
мо, між першою та четвертою годинами ночі два 
тижні тому. Більшу підозру викликала б якраз 
негайна відповідь когось із допитуваних, бо хіба 
засмикано-замотана радянська людина прос-
то так фіксує, де, коли та що вона робила? Був, 
щоправда, у моїй практиці один цікавий виня-
ток, але я тобі про нього іншим разом розкажу.

От тоді я знову запросив до себе маму. 
Поскаржився на складності слідства, на те, що 
не вистачає людей, часу й звичайного розуміння 
з боку свідків до важкої та невдячної роботи ра-
дянського міліціонера. 

— От ви розумієте, шановна, втрапили ми 
в замкнене коло. Коли я кажу «ми», то маю на 
увазі й вас, і вашого синочка. З одного боку — 
усе вказує на те, що він діяв під чужим впливом, 
а з іншого — ніхто зі свідків навіть не натякнув 
нам на, образно кажучи, джерело цього впливу.  
Я, звісно, здогадуюсь. Син у вас красивий, моло-
дий, але дуже вже романтично налаштований.  
і довірливий. От якась особа цим і скористалася. 
Але ж не подумала, що він за її гріхи віддуватися 
мусить… Чи якраз і подумала! Ви подивіться, що 
виходить: послала хлопчика, можна сказати, на 
плаху — і совість її не мучить! Бо інакше сама б 
прийшла та зізналася.

— Боже! Чи ж для того я його народила…
— …щоб його якась зміюка занапастила! — 

підхопив я в риму. — Хіба вперше любов людей 
губить?

— Так у нього ж наче нікого нема! Він же 
ще зовсім дитина!

— Повірте моєму життєвому досвіду, у цих 
питаннях маму інформують в останню чергу.

На щастя, мама в той момент витирала 
сльози й узагалі була в такому стані, що навіть 
не поцікавилася, а який то в мене життєвий до-
свід «у цьому питанні». Натомість простогнала:

— То що ви порадите?
— А що вам материнське серце підказує?
— Може, він мені скаже те, чого не каже 

вам? Якби я могла з ним поговорити…
— Процесуальний кодекс забороняє поба-

чення до закінчення слідства. Це коли йдеться про 
справжніх злочинців. А ваш син, як ми вже домо-
вилися, став жертвою чужих інтересів. Тому не бу-
демо бездушними бюрократами, заплющимо очі 

на формальності. Я розпоряджуся провести 
вас до нього й залишити наодинці.

Сказати, що громадянка зраділа  — 
нічого не сказати. На той момент вона була 
готова на мене молитися. у будь-якому разі 
намір упасти переді мною на коліна був.

Мушу визнати, що Старий погодився 
на цей експеримент завдяки технічній но-
вації нашої управи — телекамерам у КПу. 
щоправда, і то не зразу:

— Ти б іще йому діда 
з бабою із села привіз. і козу 
з козенятами, для відповід-
ного ліричного настрою. 
Ага, ще діжку з вербою 
плакучою в кутку камери 
постав. Експериментатор… 
А хоча — де наше не пропа-
дало! А раптом пощастить?

Не пощастило! На 
маленькому моніторі ми 
бачили, як вони там ніжно 
обнімалися, як мама плака-
ла, а синок мовчав і кивав. і 
лише після того, як вона ста-
ла заламувати руки та спов-
зати на коліна, струсонув го-
ловою й кинув одне коротке 
слово. і знову замовк. Але 
й мама раптом підвелася, 
випросталася, поцілувала 
дитинку в маківку й рішуче 
закалатала в двері.

Я ще не встиг розту-
лити рота, як одержав:

— Не знаю, що ви від мене хотіли! 
Але я не збираюся грати ту принизливу 
роль, яку ви мені нав’язали! До речі, коли 
до мого сина допустять адвоката?

— Після закінчення слідства.
Вона навіть не попрощалася.
На моє здивування, Старий прореа-

гував спокійно:
— Запам’ятай, Сирото, є ситуації, 

коли слово «ні» говорить набагато більше, 
аніж слово «так». і це саме той випадок. 
Вона вважає, що нічого нам не сказала? 
Ха! Та вона сказала ВСЕ! 

— Тобто?
— що він їй когось-таки назвав, ти 

сам бачив. Шкода, світло в камері кепсь-
ке, а я по губах читати так і не навчився. 
Можна було, звісно, оту сурдоперекла-
дачку, що в нас свідком проходила, за-
просити, але, як то кажуть: «хорошая 
мисля пріходіт опосля». Але обійдемося. 
Вирахуємо. От просто зараз. Дивись: наш 
благородний юнак жертвує собою заради 
когось. Він красивий, але не дурний, ро-
зуміє, що світить йому не стаття за афе-
ризм, а дещо страшніше: співучасть у зло-



 ДНІПРО 10’ 2011046

чині. Знає, але мовчить. Прикриває. Кого? 
Зрозуміло, що не випадкову знайому, 
котра колись покрутила голою дупою пе-
ред фотоапаратом. Як мінімум, це та, кого 
він кохає. Тепер мама. Спочатку вона була 
готова визнати, що її сину задурила голо-
ву якась гадюка, а тут раптом — викапана 
тобі Марія Олександрівна ульянова після 
побачення із сином Олександром перед 
стратою. ідіть ви, мовляв, 
куди хочете, а я піду іншим 
шляхом.

— Це не мама Леніна 
сказала, а він сам…

— Сирото, не збивай. 
Панночкам будеш свою еру-
дицію демонструвати. Отже, 
заради кого вона сином жерт-
вує? Заради ідеї? Дзуськи! Таке 
буває вже тільки в кіно, хоча 
дехто в це ще вірить. Вона ри-
зикує заради іншої близької,  
я б сказав — рідної людини, 
якій загрожує справжнє пока-
рання. Співстав позиції сина 
й мами, додай, що всі жерт-
ви фотографа були молоді й 
красиві жінки та дівчата — і 
що одержиш?

— Ну, напевне ж не тата.
— Молодець. Ти його сес-

тру до нашої галереї приміряв? 
— ще не встиг. Ми на-

віть конячку з русалкою не 
ідентифікували. Так тільки, 
зафіксував на майбутнє: пі-
дозрюваний має дорослу 
сестру.

— Тоді зроби це негайно. Але благаю  — 
без шуму й галасу, який ти так любиш.

З об’єктивок, які зібрали районні опе-
ративники, я дізнався, що молодшій сестрі 
нашого лицаря двадцять років, навчається 
вона в Київському медінституті й збираєть-
ся спеціалізуватися (увага!) саме з хірургії. 
Цікаво, які в неї оцінки з анатомії?

На щастя, побоювання Старого 
щодо номенклатурно-статевих зв’язків 
не виправдались. Тато з мамою наших пі-
дозрюваних були доволі заможні, аби за-
безпечити дітям радість життя. Дивно тіль-
ки, що мамуня своїх дітей від нехороших 
міліціонерів захищала, як та квочка курчат 
від кібця, а татуньо жодного разу навіть не 
засвітився. Я  навіть толком так і не поціка-
вився, де він працював. що не в Конторі —  
то точно, ми б знали. А  синок, коли запов-
нювали першу сторінку протоколу першого 
ж допиту, у графі «місце роботи батька», 
буркнув: «Пишіть — службовець…» Ну, не-
хай буде гречка.

З’ясувалося, що в Едиковій галереї не-
має нікого й близько схожого на юну медичку. 
Одержіть, капітане Сирото, чи як вас там — то-
варишу Сізіфе? — і розпишіться. із вас десять 
копійок за доплату.

Коли я доповів Старому про свою чергову 
халепу, він одразу попередив:

— Я тебе розумію. Сам таким був і сам у таке 
встрявав, що вже все «ось-ось-ось!», крути діроч-

ку під орден, а тобі замість ордена — відро з поми-
ями на голову. Але я тебе прошу, Сирото, ніякого 
волюнтаризму. Годі з нас Микити Сергійовича.

— До чого тут Хрущов, не розумію.
— А до того, що я вже бачу, про що ти 

збираєшся мене просити. На лобі написано. Не 
дасть нам прокурор ордера на обшук твоєї ме-
дички. Вистачить того, що він на наші зловжи-
вання з її братиком очі заплющує.

— Які зловживання, про що ви, товаришу 
підполковник?

— А такі, що ми людину загалом даремно 
за ґратами тримаємо.

— Так він же співучасник!
— А ти довів? Є на фотографіях хтось, за-

ради кого так ризикують?
— Сестри нема.
— От бачиш, а решта? Решту ти приміряв?
— Хлопці працюють, товаришу підполков-

нику. Коло звужується.
— Ти мені тут кола не звужуй. Навчився у 

своєму університеті. Я хочу почути відповідь: у 
тебе є щось проти цього недійшлого афериста?
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— Ну, в принципі, окрім самого факту зловживання…
— і куди ми цей факт притулимо? Хто від нього потерпів? Ре-

дакція? Так вони йому ще пляшку поставлять за те, що Едиків мот-
лох вивіз, місце звільнив.

— Ну, усе ж таки незаконне заволодіння чужими матеріальни-
ми цінностями – п’ятдесят коробок із негативами.

— Сирото, якби він поцупив коробки з чистими, невідзняти-
ми плівками, ото були б цінності. Навіть найдосвідченіший адво-
кат не заперечував би, а почав шукати пом’якшувальні обставини.  

А так — я не знаю. Передзвони, 
проконсультуйся. Але в мене 
таке враження, що цей товар 
на заводі давно списали як ви-
користаний за призначенням. 
Отож думай. Бо якщо не при-
думаєш, доведеться архіваріу-
са випускати.

— Як, зовсім?
— Ну, не зовсім, а під опі-

ку трудового колективу. Мені, 
до речі, його начальник уже 
дзвонив. Дуже чемна людина, 
одразу видно — академік.

— А як же ми?
— Сирото, не знаю, кого 

ти маєш на увазі, кажучи «ми», 
але ми з Генералом, здається, 
скоро подамо рапорти про пере-
ведення в собачий розплідник. 
Песики хоч і безсловесні, зате не-
рвів не псують, як деякі капітани.  
А якщо хочеш професійну пора-
ду, то «обробляй» сестричку та 
братика як належить. Особливо 
її. Десь вона та мусить схибити. 
Це ж не Сонька Золота Ручка.

щиросердно зізнаюся, 
що Старий мав рацію на сто 

відсотків. Я хоч і прослужив у розшуку не один рік, але так і не звик 
до рутинної роботи, коли працює не тільки голова, а й ноги та язик. 
Я був більше схильний не спати цілу ніч, заливаючись гарячою ка-
вою й вибудовуючи на папері схеми версій, аніж, наприклад, об-
ходити будинок із квартири у квартиру та скрізь ставити одне й те 
саме запитання: «Чи ви не чули чогось підозрілого між першою та 
другою годинами ночі?»

Комісару Мегре добре: у нього є ціла зграя інспекторів, котрі 
роблять для шефа всю чорнову роботу й приносять йому на стіл у 
дзьобиках усю потрібну інформацію плюс свіже пиво з найближчо-
го бару. А нашим пивом тільки тарганів труїти, до того ж найближ-
чий, він же єдиний у Києві, пивний бар з імпортними напоями — 
у готелі «інтурист» на Леніна. А це вже відомство Контори, краще 
туди не потикатися: настукають раніше, ніж ти вийдеш за двері.

Лафа цим французам! А в мене є тільки дільничні, які мають 
талант на генному рівні зникати саме тоді, коли вони вкрай потрібні. 
і їхні рапорти можна сміливо посилати на дванадцяту сторінку «Лі-
тературки». Або в «Перець» у рубрику «Страшне перо не в гусака». 
Приміром, такий шедевр: «Труп лежав паралельно своєму тілу».

На моє щастя, у всіх вузах закінчувався навчальний рік і 
розпочиналися екзамени та практики. і нам до управи надісла-
ли старшокурсників із вищої школи міліції, тієї, що на Солом’янці. 
Якраз по темі, бо їм належало розробити оперативні методи 
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слідства. Як правило, я намагався яко-
мога швидше спекатися цих геніїв.  
А тут — зрадів, як рідним. Знайшов серед 
них високого красеня, котрий виявився не 
тільки розумним, а й тямив в основах ме-
дицини, бо в армії служив фельдшером у 
госпіталі. його навіть умовляли вступати 
до військово-медичної академії, давали 
найкращі рекомендації, але хлопець уре-

шті-решт обрав нашу не-
вдячну професію.

Я відразу відчув у 
ньому споріднену душу й 
без особливих преамбул 
запустив у роботу. Прак-
тикант мав вештатися в бі-
лому халаті коридорами 
медінституту, удаючи з себе 
вечірника, котрий приїхав 
на сесію, наче випадково 
познайомитися з сестрич-
кою архіваріуса-афериста 
та встановити максималь-
но близькі дружні, під-
креслюю, винятково дружні 
стосунки. Бо, як грубувато, 
але точно жартували в нас 
в управі, якщо секс заважає 
роботі, доводиться кидати 
роботу. А втрачати такий 
цінний кадр, як мій практи-
кант, ми не маємо права.

Цінний кадр под-
звонив через годину з те-
лефону-автомата й сказав 
лише одне слово: «уже!» 
Після чого поклав трубку, 
що дозволило мені зро-

бити надзвичайно цінний, я б сказав, на-
віть безцінний висновок: щастить не тільки 
дурням. Часом і міліціонерам. що не завж-
ди одне й те саме.

Мій улюблений університетський 
викладач доцент Прожогін колись поста-
вив мені діагноз:

— Сирото, ви надзвичайно талано-
вита людина, і я б із задоволенням узяв вас 
до себе в аспірантуру. Тим більше що такі 
несуттєві для науки проблеми, як наявність 
партійності та відсутність прописки, вам не 
заважають. Але у вас, мій юний колего, є 
один недолік, який не дозволить збагати-
ти не лише вітчизняну, а й світову науку. Ви 
стовідсотковий ледарюга! і ваш талант теж 
від лінощів, бо ви тягнете все до останнього 
моменту, потім мобілізуєтеся, вивчаєте за ніч 
тибетський діалект китайської мови, уранці 
складаєте його на «відмінно» і відразу забу-
ваєте. Вам щастить, Сирото, вам дуже щас-
тить. Але, боюся, колись у вашої карети в 
найнесподіваніший момент злетить колесо. 

Бо ви, як завжди, відкладете на потім техогляд, а 
потім не буде часу… Шкода.

у глибині душі я був згоден зі старим Про-
жогіним. Заперечив йому лише в одному: після 
смерті засновників марксистсько-ленінської фі-
лософії робити в неї ще якийсь внесок не тільки 
неможливо, а й навіть небезпечно. Тож краще 
я збагачуватиму криміналістичну науку. і то не 
нудними теоретичними розробками, а як там 
сказав котрийсь із героїв класики: наука нудна, 
зате вічне дерево життя. Так ото ж…

На ранок концепція моєї подальшої по-
ведінки в цій препаскудній справі була готова. 
За звичкою, я розпочав із кінця. Зателефонував 
редактору заводської газетки й запропонував 
забрати свої негативи:

— усе, що нам потрібно, ми знайшли, 
відібрали, склали протоколи, а решта нам і да-
ром не треба.

Відповідь редактора була унікальна:
— Капітане, ми тут домовилися з директо-

ром, аби нас вписали в список премії за якесь 
впровадження. Так от, ми ці гроші не проп’ємо, 
а всі до копієчки віддамо вам, аби ви той мотлох 
десь вивезли й спалили.

— А як же фотолітопис трудових звершень 
рідного колективу?

— А ну його, той літопис, у ті місця, які 
полюбляв покійний Едик. Ми всі негативи вже 
двадцять разів списали й пересписали. Мені оті 
коробки вже в печінках сидять. Я йому щороку на 
кожному суботнику казав: викинь негайно! А він 
мені: я ще не систематизував. Ми ж не знали тоді, 
що він там насправді ховав, у цих коробках.

— Ну, добре, зглянемося над вами, бідо-
лашними. утилізуємо ваш мотлох. До речі, ви там 
просили повідомити, коли можна буде нового 
фотографа наймати. Можете ще трохи потерпіти?

— Мусимо. і без вашого прохання. Коли я 
директору доповів щодо Едикової колекції, то 
він у мене знаєте що запитав?

— Куди дивився колектив?
— Не вгадали. Чи були фотографії в газеті 

«Правда» за часів товариша Леніна?
— Наскільки я пам’ятаю з ілюстрації в під-

ручнику історії КПРС — ні.
— От і я так відповів. А він: раз сам Во-

лодимир ілліч обходився, то ви тим більше 
переб’єтеся. А я за рахунок цього секретарці й 
водієві збільшу зарплату, щоб вони на мене в 
КДБ не стукали.

Редактор не тільки розвеселив мене, а й 
порадував. Бо саме ця інформація дозволила 
мені брати бика за роги. Ну, не бика, щоправда, 
а дурного барана, але все одно за роги. Я зай-
шов до камери, де наш молодий романтик на-
солоджувався тишею, самотністю й передачами 
від мами. Натягнув на обличчя маску офіційної 
придуркуватості та врізав:

— Оскільки ваш трудовий колектив, а також 
громадські організації звернулися до нас із клопо-
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танням, то ми порадилися й вирішили замінити 
вам кримінальну відповідальність на заходи гро-
мадського впливу. Закон це передбачає.

— Я не розумію, про що йдеться. Можна 
пояснити?

— Можна. Збирайте манатки й готуйтеся 
«нах хауз», себто до тата-мами та інших близь-
ких родичів.

— А як же слідство?
— Яке слідство?
— Як яке? Ви що, і на-

далі мене дурнем вважає-
те? із убивства шантажиста.  
Я ж наче у вас і досі головний 
підозрюваний.

— А до чого тут ви? Я  ж 
вам пояснював ще першого 
дня, що йдеться про злов-
живання вами службовим 
становищем. Оскільки ніяких 
матеріальних утрат ви ніко-
му не завдали, то, відповід-
но, судити вас нема за що. 
Пожитку з вашої афери теж 
ніякого не одержали, самі 
неприємності.

— Так я ж хотів негативи 
викрасти. у великій кількості.

— Вони вже давно спи-
сані. Навпаки, редакція вдяч-
на вам за те, що ви нарешті 
прибрали мотлох із фото-
лабораторії, бо в них якось 
руки не доходили.

— Так це що, ви мене 
відпустите?

— Скажімо так: на під-
писку про невиїзд. Але то не 
надовго. Доки не знайдемо того, хто фотографа 
вбив. Або доки той убивця вас не порішить як 
небажаного свідка. Але то вже ваш клопіт. усе, 
що від нас залежало, ми зробили.

— Хіба ви не зобов’язані свідків захищати?
— Ну, коли вас уб’ють, ми заведемо кримі-

нальну справу. і я обіцяю вам розслідувати її 
особисто. А доти — вибачайте, у нас не виста-
чає людей на розслідування серйозних злочинів. 
Тому про власну безпеку деяких шмаркачів му-
сять подбати самі шмаркачі. усе, що я можу вам 
порадити, — не переходити вулицю в неналеж-
них місцях або на червоне світло, не курити в 
ліжку й не тинятися до ночі безлюдними вулиця-
ми. А якщо й це не допоможе, то сподіваюсь, що 
свідки у справі вашого вбивства будуть трішки 
відвертішими, аніж ви.

— Не маєте права кидати мене напризво-
ляще! Я не згоден!

— Як говорив один герой однієї популяр-
ної книги: «Згода є продукт неспротиву сторін». 
Ми до вас із усією душею. А  ви? Рогом уперли-
ся, як той… вибачайте.

— Я буду скаржитися.
— Будь ласка. Але виключно на те, що 

ми вас перетримали в КПу. і прошу зверну-
ти увагу, на прохання вашої мами. А згід-
но з процесуальним кодексом ми вас мали 
через сорок вісім годин до Лук’янівського 
СіЗО відправити, у загальну камеру. Але 
ваша мамуня бідкалася, що там протяги 
й хулігани, які зіпсують її безневинну чис-

ту дитинку. А від себе додам: є лише одна 
причина, через яку люди бояться виходити 
на свободу: це коли там їх чекає набагато 
страшніше, аніж життя за ґратами. Чорт 
із вами — доба вам на роздуми, а там або 
вимітайтеся, або… самі розумієте.

За годину ми оформили все, що ви-
магалося, і архіваріус вимівся на свободу 
з виразом глибоко ображеної цнотливості 
на обличчі. і подався додому, до мами. 
Либонь, скучив за домашніми харчами.

Своєю поведінкою братик підтвер-
див наші підозри. Адже поки він залишав-
ся єдиним реальним фігурантом у справі, 
справжній, точніше справжня, убивця мог-
ла почуватися спокійно, наскільки це мож-
ливо. і навіть, що головне, замести сліди.

Напевне, це бентежило й нашого Ге-
нерала. Бо коли наступного дня він викли-
кав Старого й мене, то мав розгублений 
вигляд. і тому почав здалеку:

— учора о вісімнадцятій нуль п’ять я 
проходив повз одну дуже серйозну уста-

Практикант мав 
вештатися в білому 
халаті коридорами 

медінституту, удаючи 
з себе вечірника, 
котрий приїхав на 

сесію, наче випадково 
познайомитися 
з сестричкою 

архіваріуса-афериста 
та встановити 

максимально близькі 
дружні, підкреслюю, 

винятково дружні 
стосунки. 
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нову. Так от — за п’ять хвилин після офіцій-
ного закінчення робочого дня я не помітив 
жодних ознак життя. Вікна темні, машин 
немає, а охоронець уже замкнув вхід-
ні двері. Ви здогадуєтеся, що це означає? 
Почнемо з молодших. Сирото!

— Якщо райком зачинений, товаришу 
генерал, то, як відомо, усі пішли на фронт.

— іншим разом, Олексо, я б тебе за 
такі жартики… але уявіть собі, 
іване Борисовичу, цього разу 
Сирота не жартує. із малень-
ким уточненням: усі пішли на 
сімейний фронт.

Старий, не зраджуючи 
своїм звичкам, спочатку підвів-
ся, підійшов до вікна, відчинив 
кватирку, закурив, потяг «кота 
за хвіст» якраз стільки, скіль-
ки це дозволяла ситуація, — і 
лише тоді озвався:

— А в тій установі, повз 
яку ви проходили, у курсі на-
шого розслідування стосовно 
вбивства з порнографією?

— На жаль, іване Бори-
совичу, на жаль.

— Тоді про що питати? 
Мужики, замість триндіти про 
полювання з риболовлею, 
мчать додому — перевіряти, 
чи не розв’язував хтось їхнім 
благовірним зав’язану зранку 
на три ґудзі пелену. і не тільки 
молоденьким дружинам, а й 
молоденьким дочкам.

— Як добре, іване Борисовичу, що 
ви завжди розумієте ситуацію. Ми не прос-
то під контролем — ми під цим… як його… 
Сирото, підкажи!

— Під ковпаком у Мюллера.
— Шмаркач твій Мюллер, Сирото! 

Мурло інтелігентне! Твоє щастя, що поки 
що жодна курва… Господи, що я знову вер-
зу... жодна з цих телиць у твоєму слідстві 
ще не засвітилася.

— А я думав, товаришу генерал, що 
в нас приватного розшуку не існує, тільки 
державний.

— Це ти про що?
— Про начебто моє слідство.
— Синку, ти хоч розумієш, що коли 

станеться те, чого я боюсь, ми всі однією 
твоєю дурною головою не відкупимося. 
Навіть якщо виженемо тебе з міліції не 
просто так, а по божевільній статті. Ти чого 
досі сидиш? Встати струнко! і отак стояти.  
і мовчати. іване Борисовичу, нагадайте, як 
ви там кажете, що, де, коли й чому?

— що — відомо. убивство особи 
чоловічої статі з дальшою нарізкою тру-

па на складові. жорстоко, але не оригінально. 
Ви пам’ятаєте того прапорщика зі спортроти, 
котрого прокрутили через м’ясорубку?

— іване Борисовичу, той прапорщик не зай-
мався порнографією! Пробачте, продовжуйте.

— Маємо достатньо точний час, коли це 
все відбулося. Певна річ, завдяки експертам. 
Головне — що між убивством і розчленуванням 
дистанція мінімальна. Позбулися покійника 

максимум за кілька годин потому.
— Спасибі. Чого ми не знаємо?
— Де та хто. і головне — чому. Є лише 

версії. Основна, звісно, шантаж.
На моє здивування, Генерал теж підвівся 

й кілька хвилин мовчки ходив по кабінету, за-
клавши руки за спину. Потім підійшов до мене 
впритул і запитав:

— Сирото, ти чув, що сказав іван Борисо-
вич щодо основної версії? Повтори!

— Шантаж, товаришу генерал.
— і щоб ніяких мені цих… як їх... маніяків. 

Нормальний радянський шантаж. Так, здаєть-
ся, забалакався. Вас нічого не дивує, іване Бо-
рисовичу?

— Дивує. Як і вас. Чому досі ніхто з кон-
торських не прибіг зі своєю баночкою на дьоготь.

— Не їхній профіль, іване Борисовичу. От 
якби нам ці фотки з-за кордону ввозили, вони б 
тут від шостої ранку чергу зайняли.

— А той редактор із радіо, котрий в Арте-
ку піонерок розбещував? Нам іще ордер на його 
арешт не підписали, а люди Федорчука вже пі-
шечки прибігли.

— Не кажіть, іване Борисовичу, не кажіть. 
В Артеку, окрім звичайних піонерів, є ще, як 
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вони самі про себе кажуть, слабенькі діти силь-
них батьків. В окремому таборі. Зі своїм пляжем, 
парканом й охороною. Тому конторські й забили 
на сполох. і взагалі, іване Борисовичу, давайте не 
будемо забивати собі голови чужими проблема-
ми, коли в нас своїх вище стелі. Ні, навіть не стелі,  
а тієї пожежної дзвіниці, що на розі стирчить. 
що в нас, опріч версії?

— Працюємо.
— Як Сирота — за сто-

лами?
— що ви, товаришу 

генерале, задіяли всіх, кого 
можна.

— і що?
— Бігають.
— Результати є?
— Напрацьовуємо.
— А що я в міськкомі 

партії маю доповідати? Чи, 
не дай Боже, у ЦК на Ор-
джонікідзе?

— Скажете, що версія 
в оперативній розробці. 
Вони не знають, що це таке, 
а перепитати соромляться.

— умієте ви, іване 
Борисовичу, заспокоїти 
начальство. От дурня ж 
повна, оця «оперативна 
розробка». А вже якось 
легше. Забирайте капітана 
та йдіть доводити все це до 
пуття.

Коли я був уже біля 
дверей, Генерал гукнув навздогін:

— Сирото, замполіта дражнити — тільки з 
мого дозволу!

— Єсть!
— Письмового! іди.
і ми пішли — доводити все до пуття.
Це мало такий вигляд: ми зачинилися в 

кабінеті Старого й розклали на столі найсекретні-
шу з усіх карт Києва — схему міської каналізації, 
включно зі старими, замурованими або закину-
тими колекторами й тунелями. Чому, питаєш, 
найсекретнішу? Кажуть, її зробили такою, ще 
коли після війни у Львові хлопці Бандери зника-
ли з-під самого носа в чекістів саме завдяки без-
доганному знанню системи каналізації.

— Ну, то кажи, Олексо, що надумав? Бо пе-
ред Генералом сповідатися ще рано. його поки 
що втішати треба — що ми з тобою й зробили.

— Спасибі. Хоча стриматися було важко. 
Якщо по справі: основна та, чесно кажучи, єди-
на підозрювана — це сестричка нашого благо-
родного архіваріуса, студентка четвертого кур-
су Київського медінституту, факультет хірургії. 
Хвоста до неї приставили, це я вам доповідав, 
десь за кілька годин чекаю на перші результати.

— Її фотографії серед тої колекції є?

— Немає. Це я перш за все перевірив. 
ще до того, як братика з КПу випустили. 
Але то не факт. Міг сфотографувати й не 
встигнути проявити, не кажучи вже — на-
друкувати. Камера, до речі, так і не вири-
нула? Котра японська?

— Навіть не засвітилася, — кивнув 
Старий, — хлопці зі злодійської брига-
ди всіх перетрусили. Найімовірніше, і не 

знайдемо. Якщо техніка в неї, вона плівку 
засвітила й знищила ще до того, як труп у 
ванну перетягла.

— Могла й не тягнути. Сам, ніжками ді-
йшов. Могла спершу тортиком під шампансь-
ке нагодувати, а тоді сказати: залазь у ванну,  
я зараз прийду й покажу дещо новеньке. 
Він на екзотику губу розкатав — от і одер-
жав. Скальпель у життєво важливу точку. 
Ну дуже екзотично!

— Знаєш, Олексо, була б у нас фото-
графія — не мала б баба клопоту. Підпи-
сав би прокурор ордер на арешт й обшук, 
як ти кажеш, зі швидкістю гарно змащеної 
блискавки.

— Згоден, але тільки наполовину. Бо, 
ясна річ, вона його не вдома в себе вбивала.

Справді, багато розуму не треба, 
щоб здогадатися, що панночка роби-
ла бефстроганов з Едика не на лавочці в 
парку. Бо одна справа — просто вбити, 
а зовсім інша — те вбивство приховати: 
витратити кілька годин на вищеописану 
операцію й рознести (теж не за один раз) 
лук’янівського бахура по мікрорайону. 
Навряд чи вона робила це вдома, під но-
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сом у тата з мамою та відданого братика. Але ж, напевне, і не в 
заводському гуртожитку, де коридорами раз по раз хтось шастає.

До того ж, якщо тата-мами з братиком того дня й тої ночі не було 
вдома, то, живучи на Печерську, не дуже потиняєшся вулицями з пі-
дозрілими сумками в руках. Де-де, а там наша патрульна служба всю 
ніч кружляє. Плюс печерський колектор із лук’янівським не поєднаний.

ідеальний варіант, звісно, — морг медінституту. Але це вам 
не парк культури й відпочинку. Заманити туди Едика в пізню пору 
ще можна було — на екзотику. Але з власного досвіду знаю, що 

вахтери й нічні чергові там надзвичайно спостережливі. Одразу 
запитають: а де другий і що це ви несете? Я вже не кажу, що мо-
жуть і зазирнути, начебто по службі, у саму анатомку. щоправда, 
наприкінці шістдесятих, якраз коли я дослужував армію, у тому ж 
медінституті шумонула кримінальна справа кількох старшокурсни-
ків. Вони в гуртожитку своїм колежанкам підпільні аборти робили 
мало не конвеєрним методом. Не пам’ятаю вже точно, на чому вони 
залетіли — чи на якійсь унікальній патології чергової вагітної, чи на 
пізньому строку, але панночку ледь урятували вже в стаціонарних 
умовах. От після того контроль над усіма приміщеннями не просто 
підсилили, а довели до можливого максимуму.

Отже, що залишалося? Чиясь квартира. Певна річ, окрема, не 
комуналка, і на той момент порожня, без пожильців. От саме цю 
версію й мав перевірити мій красень-практикант.

Хвилювали мене, щоправда, дві речі. Перша: чи не приза-
був наш пінкертон за кілька років навчання в школі міліції необ-
хідний медичний мінімум. і друге: чи вплинуть його чоловічі чари 
на вередливу панночку зі столиці? Тому я не втримався й вирушив 
до медінституту, переконуючи себе, що просто зобов’язаний пе-
ревірити обстановку на місці. Придумувати легенди на випадок 
зіткнення з надто пильним черговим і не доводилося: досить було 
послатися на історію із зайвою рукою, віднайденою в каналізації. 
Справу розслідували районні хлопці, але таких тонкощів інститут-
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ські цербери не мали знати. Тут головне — зро-
бити «морду ящиком» і тицьнути між очі роз-
горнуте посвідчення.

Але й це не знадобилося. Потрібну мені 
пару я побачив за кільканадцять кроків від воріт. 
Наш агент делікатно вів під лікоть довгоногу кра-
суню й доволі голосно пояснював:

— …я просто іншим разом не знаю, де що 
шукати. Розумієте, світом попоїздити довело-
ся, сміх сказати — навіть на 
Камчатці побував, а в рідно-
му Києві — лише тричі: ще в 
дитинстві, це не рахується, 
потім, коли документи пода-
вав, та на вступні екзамени… 
Зимову сесію у філії здавав, а 
це ось виходить — утретє. Так, 
уявіть собі: я першокурсник, 
першачок, тому допомога 
старших товаришів мені дуже 
потрібна.

А ще кажуть, що то я 
спец із прикидання сиротою 
казанською! Ось вам гросмей-
стер! За кілька хвилин розмови 
він устиг видурити в неї якийсь  
конспект, ще за кілька — вони 
вже перейшли на «ти».

— А чому ти пішов на 
медичний? — нарешті подала 
голос панянка.

— Куди ж мені ще йти, 
як у нашому роду до мене 
три покоління медиків. і 
мама, і тато…

— Яка спеціалізація?
— Мама невропатолог, 

а татко хірургом був.
— Чому — був?
— Бо вже має переводитися до Києва в 

Міністерство, головним спеціалістом. Тоді і я 
стану киянином і не буду морочити тобі голову, 
як проїхати на Відрадний до Медмістечка…

і він знову затьохкав соловеєчком. А па-
нянка, як я помітив, почала реагувати на цей со-
лодкий спів дещо активніше.

— А куди ми зараз ідемо? — нарешті поці-
кавився соловейко.

— Куди ти — не знаю. А я додому…
Правильна тактика. Хай не думає, що  

вона — легка здобич.
— Поясни точніше. Я ж тобі казав, що Київ 

знаю погано. Тож мушу знати, куди тебе провести.
— Чому ти вирішив, що я дозволю себе про-

воджати? Ми ледве знайомі. Можна сказати — я 
тебе вперше бачу.

— От і не вперше! Коли вступні іспити були, 
ми з тобою на другому поверсі зіштовхнулися. Я 
ще вибачився, а ти на мене подивилася, як на 
Венеру Мілоську, що у вестибюлі стоїть. А потім 
— скоро стемніє, як же я можу допустити, щоб 

дівчина сама вночі додому йшла? Ні-ні, я 
розумію, що з мамою знайомити мене ще 
рано. Клянусь — я доведу тебе до дверей, 
скажу «до побачення» і навіть не попрошу 
дозволу на прощання поцілувати в щічку.

— А раптом я заміжня?
— Тоді мушу сказати, що в тебе ні-

кудишній чоловік. Маючи таку дружину, я 
б уранці відвозив її до інституту, а ввечері 

чекав із машиною біля 
воріт… Я тобі казав, що в 
мене «Волга»? Ні? Татко 
на мене вже переписав. 
Ось переберемося до 
Києва — і мої колеса до 
твоїх послуг!

Я крадькома 
йшов за ними й, здава-
лося, «телепатив» дум-
ки, які крутилися в го-
лові красуні-медички: 
колега, гарний, вихо-
ваний, високопостав-
лений батько, машина… 
Непоганий резервний 
варіант. Якщо не ос-
новний. щоправда, жі-
ноча половина факуль-
тету приміряла до цієї 
красуні всіх імовірних 
кандидатів у женихи 
ще з першого дня нав-
чання. Але стовідсотко-
во надійної інформації 
на цю тему ми не мали. 
Панночка виявилася 
інтровертом — зайвого 
не говорила, на прямі 

запитання або взагалі не відповідала, або 
відбувалася жартами.

Спочатку парочка йшла Зоологічною 
попід парканом зоопарку, потім вибрала-
ся на стару вулицю Пархоменка з деренч-
ливими трамвайчиками. і тут я ледь не дав 
маху. Захопився, мов той салага, і заблизь-
ко, як для випадкового перехожого, піді-
йшов до парочки, аби краще почути, про 
що вони там балакають. А бісова медичка 
чи то відчула мою присутність, чи зауважи-
ла кроки, але стишила ходу й почала обер-
татися з виразним наміром глянути, хто це 
їй там на п’яти наступає.

За всіма правилами я мусив тут-таки 
зробити крок праворуч, обігнати об’єкт 
ведення й чесати, не озираючись, до пер-
шого підворіття, завулку чи під’їзду. Але я 
утнув другу поспіль дурницю: розгубився й 
став як укопаний з ідіотським, як я здога-
дуюсь, виразом обличчя. 

і тут за моєю спиною почулося рятівне:
— Юначе, сірничка не знайдеться?

Хвилювали мене, 
щоправда, дві 

речі. Перша: чи 
не призабув наш 

пінкертон за кілька 
років навчання 
в школі міліції 

необхідний медичний 
мінімум. І друге: 
чи вплинуть його 
чоловічі чари на 

вередливу панночку 
зі столиці?
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Я обернувся й побачив дідуся в 
старенькому піджаку, розцяцькованому 
кількома рядами орденських колодок та 
знаком учасника війни.

— Ну справжній склероз! — бідкався 
він. — Цигарки взяв, а сірники забув. На 
столі ж поклав — і забув.

— у мене те саме, — відповів я, до-
статньо голосно для того, щоб почула та, 

котрій слід почути, — такий же склероз. 
Ось, хотів у молодих людей розжитися…

— То давайте разом попросимо, —  
зрадів дідусь, — дітки, чуєте, сірничка не 
знайдеться?

Дітки гигикнули, а хлопець доволі 
нахабно відповів:

— Палити — здоров’ю шкодити!
і вони, весело щебечучи, почимчи-

кували далі. Ну, заєць, постривай, повер-
нешся ти в управу, я тобі нагадаю…

Я знову розвів руками, розпрощав-
ся з дідом і зробив нарешті те, що мав: 
обігнав парочку й повернув у перший про-
хідняк, сподіваючись, що ліміт невезіння я 
на сьогодні вичерпав і вони сюди за мною 
не повернуть. інакше я б опинився в пастці, 
бо іншого виходу з двору не було. Тут пе-
реплуталися всі архітектурні стилі й епохи. 
Дореволюційні «доходні будинки» стояли 
поряд із довоєнними ДОСами, себто «до-
мами офіцерського состава». Кажуть, у 
тридцять сьомому з одного з таких сірих, 

як армійське життя, корпусів хлопці з НКВС ви-
тягли командарма Якіра, на ходу зриваючи з 
його гімнастерки ордени. Командуючий окру-
гом уже випльовував на землю вибиті зуби, але 
все кричав: «Хай живе товариш Сталін!»

Поміж зеленню й старими будівлями то там, 
то сям стирчали безликі п’ятиповерхівки – спадок 
Микити Хрущова. Це зараз їх називають «хрущоба-
ми» і розповідають анекдоти, а в кінці п’ятдесятих 

квартира в такому будиночку, бодай однокімнатна 
з мікроскопічною кухнею й туалетом, суміщеним із 
ванною, була світлою мрією мільйонів скатованих 
чужими кутками, комуналками й гуртожитками. Та 
й сьогодні мало хто від них відмовляється. 

Оскільки провулок, у який зрештою за-
вернула наша парочка, і вдень був малолюдний,  
а ввечері — і поготів, то я мусив трохи відстати.  
і вже не чув, про що говорять молодята. Дівчина 
довела нашого практиканта до під’їзду, поклала 
йому руку на плече й кивнула, мовляв, іди вже. 
Він замотав головою та почав гаряче її переко-
нувати, напевне, в тому, що коли вже обіцяв до-
вести до самих дверей, то доведе, а інакше спо-
кою не матиме… нарешті вона знизала плечима: 
що з тобою поробиш? і дозволила супроводити 
себе в темноту під’їзду. 

На другому поверсі, одначе, світилося. 
Крізь скляну стіну на сходах я бачив, як вони підні-
малися, як зупинилися зрештою біля якихось две-
рей, вона подзвонила, він завбачливо відійшов 
на кілька кроків, двері відчинилися, прощальний 
кивок — і на цьому прогулянка завершилася.
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Я дочекався, поки практикант порівняєть-
ся з великим деревом у кутку двора, вихилився 
з-за нього й тихенько свиснув. Хлопець чомусь 
не здивувався. Тільки поцікавився:

— Так це в мене що сьогодні — контрольна 
робота чи екзамен? Бо я заліковку вдома забув…

— Стосовно екзамену — не вийде. Дове-
деться перескладати. Ти впевнений, що вона 
тебе до свого будинку привела?

— Звісно, не впевнений. Ось почекаємо, 
перевіримо.

Чекати довелося довго. Ми курили за де-
ревом і тихенько перемовлялися:

— що це квартира не тата з мамою — ясно. 
Та зовсім в іншому районі, і то далеченько. Ціл-
ком імовірно, що ця підходить під нашу версію.

— Так, якщо вже знімати квартиру, то 
поряд з інститутом… але не обов’язково вона. 
Може бути просто якоїсь знайомої чи знайо-
мого.

— Знайомої. Двері жінка відчиняла.
— Молода, стара, середнього віку?
— Не бачив. Я вбік від дверей відійшов, 

перекрило. Але голос молодий.
— Є жінки, у яких із роками голос не старі-

шає. Я одну свою знайому — колишню — по те-
лефону весь час із її мамунею плутав. Я чого до 
тебе чіпляюся? Варто знати, хто там двері відчи-
няв: хазяйка квартири чи просто подруга.

— у мене таке враження, що подруга.
— Не заперечую. Може бути напарниця —  

удвох дешевше.

— Не ускладнюйте ситуацію, товари-
шу капітане. При напарниці нікого вбивати 
не стануть.

— А такий графік: «Сьогодні ти йдеш 
у кіно та до одинадцятої не повертаєшся,  
а завтра — я» тобі невідомий?

— Якби так було, то знав би про цю 
квартиру весь медінститут і ще половина 
Шулявки — від зоопарку до шляхопрово-
ду. Ні, це може бути відпрацьований трюк 
для настирливих залицяльників. Зараз 
вони чайку поп’ють, попліткують — і «на 
добраніч, діти!», кожна дитинка під своїм 
дахом.

— А раптом ночувати залишиться?
— Тоді й ми переночуємо. Он там 

кілька лавочок: зручні й широкі. і ніч тепла…
На щастя, ночувати нам не дове-

лося. Крізь давно немите скло на друго-
му поверсі промайнув знайомий силует. 
Потім рипнули двері під’їзду, зацокотіли 
підбори… Дівчина уважно озирнулася на всі 
боки. На щастя, дерево було старе, крис-
лате й тінь від нього густа. Об’єкт нашого 
спостереження дійшов висновку, що все 
чисто, і попрямував із двору.

— Чого стоїш, пінкертоне? Наздоганяй!
— А навіщо? Вулиці порожні, ліхтарі 

світять. ще засіче… кінець нашій грі.
— Ну, тоді я пішов.
— Нема потреби! у неї Вася на хвості.
— Який Вася?
— Ну, із нашого курсу. Він теж на прак-

тиці. Не пам’ятаєте? Маленький такий, більше 
на хлопчика схожий. Навіть якщо вона його 
побачить, то за старшокласника матиме.

— Молися, аби наші специ по мало-
літках сьогодні рейду разом із комсомолом 
не проводили. Бо ще заметуть, йолопи, 
твого Васю й зірвуть нам усю операцію.

Останню фразу я кинув для порядку. 
Бо якщо наша інспекція у справах непов-
нолітніх і влаштовувала кілька разів на рік 
показові облави, то, по-перше, ми про це 
знали заздалегідь, а по-друге, чистили пе-
реважно Хрещатик і залізничний вокзал. 
Ну, часом Центральний стадіон, звісно, під 
час матчів. А сьогодні там ніхто не грав.

і ми пішли в управу чекати на Васю.
Вася подзвонив десь посеред ночі.
— Товаришу капітане, баришня вже 

лягли й просять.
— Чого просять? — я ще не очунявся 

від дрімоти на казенному стільці й тому не 
«просік» цитату з класики.

— Свирида Петровича Голохвастова 
просять.

— Товаришу курсанте, я б вас теж 
попросив… не займати службовий теле-
фон різними дурницями. Доповідайте по 
формі.
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Але Васю аж розпирала радість від 
удало виконаного завдання, тому вийшло 
не дуже «по формі».

— Тут вона, товаришу капітане, тут. 
Це її ничка. Та, яку ви шукаєте.

— Відставити телячі радощі! Може, у неї 
там коханець живе? Або жених офіційний?

— Ні, товаришу капітане, вона там 
сама, сама!..

— А ти звідки знаєш? Бачив, чи що?
— у неї навпроти старий будинок із 

пожежною драбиною. Як залізти й добря-
че вихилитися, то все як на долоні. Тільки 
триматися незручно.

— Ну, і звідки ти дзвониш? із телефону-
автомата чи з прохідної в апостола Петра?

— Ага, із прохідної… тут пожежна 
частина поряд, мені дозволили.

— Ну доповідай уже!
— А що доповідати? Зайшла, двері 

своїм ключем відчинила, увімкнула світ-
ло. Як роздягалася — не бачив, бо доки 
я ту драбину знайшов, вона вже в халаті 
була. Переважно на кухні товклася. Потім 
перейшла в кімнату, розчинила вікно, по-
стояла, мабуть, провітрювала… Трохи поди-
вилася телевізор і лягла. усе, зараз спить, а 
я доповідаю. Які будуть розпорядження?

— Потерпи трохи, я тобі напарника 
підішлю. Він уже перекуняв.

Будити тямущого практиканта не до-
велося, бо він сам підскочив від першого 

ж дзвінка й зараз нетерпляче виконував навколо 
мене туземні танці. Одержавши завдання, одра-
зу розігнався до дверей, тож я ледь устиг його 
перехопити:

— Ти що — до Лук’янівки пішки зібрався 
добиратися? Зачекай, я зараз чергову машину 
випрошу. А, до речі, як це ти до трюку з Васею 
додумався?

— А в нас на курсі ваш Старий… тобто то-
вариш підполковник читав 
оперативну роботу. Ми ще 
й не таке знаємо!

— Ну-ну…
і тут я переконався, 

що Старого, як і чорта ли-
сого, надаремне поминати 
не варто. Бо він подзвонив 
мені, коли за практикан-
том ще зачинялися двері.

— Сирото, якщо 
твій салага, котрий на 
Лук’янівці, навернеться з 
драбини й щось там зла-
має, то я тебе переведу 
до пожежної частини. Зам-
політом! Будеш оту теле-
фоністку, яка по тобі сохне, 
виховувати.

Я загорлав: «Шефе, 
тільки не це!»

Я ще хотів поціка-
витися, звідки Старий усе 
знає, але він уже дав відбій, 
залишивши мене до ранку в 
стані клятої невизначеності. 
Це він любив.

Додому йти вже не 
випадало. і я вкотре пошко-

дував, що, на відміну від нашого Партизана, не 
тримаю на роботі розкладачку й постіль. Тому до-
мучувався на зіставлених твердих стільцях.

Назавтра Київський карний розшук нав-
дивовижу нагадував Смольний у ніч перед тим, 
як крейсер «Аврора» зробив своє історичне «ба-
бах!» А все почалося з безневинного запитання 
Генерала після того, як ми доповіли йому про 
результати екзамену з майстерності зовнішньо-
го оперативного спостереження.

— А скажіть-но мені, товариші, що в сту-
дентів буває після екзаменів? — безневинно по-
цікавився шеф.

Ми хором відповіли, що практика.
— А після практики?
Ми вже не хором, а в різнобій вимовили: 

канікули! Подумалося: до чого він? Раптом на 
відгули розщедриться?

— А після канікул що? — продовжував 
нидіти Генерал.

— Після зимових, товаришу генерале, но-
вий семестр. А після літніх — новий навчальний 
рік, — делікатно, як лікар хворому, пояснив я.

Старий знову всіх 
умив. Бо що ж за 
нашою версією 

виходить?  
Юна леді вбиває 

коханця-шантажиста, 
розпатрує труп  

на складові, пакує, 
виносить, розкидає  

по каналізації, плюс —  
голову до базарного 

сортиру? Складає 
сесію на «відмінно»! 
І руки жодного разу 

не задрижали?
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— Це добре, товаришу капітане, що у вас 
хороша пам’ять. От тільки вона працює не в тому 
напрямі. Наша підозрювана — студентка? що в 
неї там зараз?

Ми поступово втрачали оптимістичну 
впевненість, але ще не зрозуміли, до чого гне 
начальство. А воно гнуло — аж тріск ішов.

— у нашої підозрюваної, товаришу гене-
рале, зараз літня сесія… або вже практика.

— Я попрошу конкретизувати: ще сесія чи 
вже практика?

Здається, Старий навчив курсантів міліцей-
ської школи не лише основ розшуку, а й деяких на-
багато делікатніших матерій. Бо красень-практи-
кант, зовсім як в аудиторії, підняв руку й запитав:

— Дозвольте, товаришу генерале?
— Дозволяю. Можна з місця. Бо дошки 

тут немає.
— у підозрюваної вчора закінчилася сесія 

й через тиждень почнеться практика.
— Прекрасно, товаришу курсанте! і як вона 

склала іспити?
— Як завжди, на «відмінно», товаришу 

генерале. іде на червоний диплом. із рекомен-
дацією в аспірантуру. Як кажуть, «пер аспера ад 
астра», тобто через терени до зірок. Це латина.

— Куди-куди через терени?
— До зірок, товаришу генерале. у нашій 

ситуації — до тих, що на погонах.
— Зірки — це прекрасно, особливо якщо є 

кому шпичаки від того терену з твоєї дупи витя-
гати, — зауважив Генерал зі знанням справи. —  
А щодо ситуації… Ви, товаришу курсанте, поки 
що постійте, а ви, товаришу підполковнику, ска-
жіть, що про це думаєте?

— Одне з двох, товаришу генерале: або в 
цієї дитинки зовсім немає нервів, або ми знову 
«дубль-пусто» витягли.

у кабінеті запанувала тиша. Я б сказав, 
навіть паскудна тиша. Старий знову всіх умив. 
Бо що ж за нашою версією виходить? Юна леді 
вбиває коханця-шантажиста, розпатрує труп 
на складові, пакує, виносить, розкидає по ка-
налізації, плюс — голову до базарного сорти-
ру. і, не будучи впевненою, що вбивчі для неї 
докази точно не лежать у купі негативів на по-
лиці в редакції… бо інакше не посилала б роди-
ча… робить що? Складає сесію на «відмінно»!  
і руки жодного разу не задрижали. Ні, ну, звісно, у 
стані афекту чого не накоїш, але сам Старий якось 
зізнався, що він після першого свого вбитого німця 
тиждень закурити не міг, так руки тремтіли. Так то ж  
на війні!

Генерал, вочевидь, подумав те саме, що і 
я, бо демонстративно вклонився в пояс Старому.

— утішили, товаришу підполковнику, уті-
шили. Спасибі. А ви, товаришу курсанте, скажіть 
мені таке: де й коли ваша знайома відпрацьову-
ватиме практику?

До нас поступово почав доходити підтекст 
генеральської зацікавленості студентськими про-

блемами підозрюваної. Не скажу, що ми від 
цього зраділи. Навпаки, навіть підполков-
ник засовався й механічно поліз у кишеню 
за цигарками. Але вчасно схаменувся.

— узагалі, товаришу генерале, із по-
неділка в жовтневій лікарні. Але до того 
має в якихось своїх справах до Одеси 
з’їздити. із практикою в інституті строго, 
але їй як відмінниці дозволили.

Мій армійський командир пол-
ковник Осипов казав у таких випадках: 
стройову підготовку не можна освоювати 
лекційно-семінарським способом. у пе-
рекладі міліцейською мовою це звучало б  
приблизно так: ніхто вам не дозволить 
улаштовувати канікули, доки підозрювана 
в убивстві шастатиме, де їй заманеться й 
скільки їй заманеться.

Генерал щось приблизно таке й ска-
зав. і ще додав:

— Деякі офіцери, здається, засиді-
лися в кабінетах. Капітане Сирото, допові-
дайте про ваші подальші дії.

— Думаю, треба просити в прокурора 
ордер на обшук цієї «явочної квартири».

— На якій підставі?
— На тій підставі, що вона підоз-

рюється в убивстві.
— у вбивстві кого?
— Фотографа, товаришу генерале.
— Ну, нарешті. А то я вже подумав, що 

Джона Кеннеді. і які в нас підстави?
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— Ну, ви ж самі бачили, товаришу 
генерал…

— Я вам скажу, що я бачив, това-
ришу капітан. Ні, я вам цього говорити не 
буду. Я вам краще скажу, як на це моя дру-
жина відреагувала: «щось ти останнім ча-
сом надто активний став, як молоденький. 
Не інакше як коханку завів й увагу відвер-
таєш»… Це хто там пирхнув?

— То хтось у черговій 
частині чхнув, товаришу 
генерале.

— Тоді направду, то-
вариші. Так от, слухайте й 
виконуйте. Перше: ти, Си-
рото, організовуєш пере-
вірку паспортного режиму, 
як мінімум, у трьох будин-
ках на цій вулиці. Аби ніхто 
не запідозрив, що нас ціка-
вить тільки одна конкретна 
квартира та її мешканці. 
Друге: особисто й негайно 
відкриваєш ще одну кримі-
нальну справу…

— Єсть організува-
ти перевірку й відкрити 
кримінальну справу. От 
лише за яким фактом? Пі-
дозра у вбивстві? Так ми ж,  
можна сказати, і так її ве-
демо.

— Ти, Сирото, і так 
уже всіх завів, як той Су-
санін. Записуй: кримі-
нальну справу за фактом 
шантажу з використанням 
фотографій порнографіч-

ного змісту. От де твоя колекція знадобить-
ся. Нехай і товариш прокурор подивляться, 
у нього теж дружина є, порадіє…

— То що виходить, товаришу гене-
рале, ми порушуємо кримінальну справу 
проти покійного?

— Ні, проти Папи Римського. Звісно, 
проти вбитого. А потім ми ж її й закриємо —  
в основній частині — за фактом смерті звину-
ваченого. Зате ми можемо прив’язати до цієї 
справи отого матусиного синочка, котрий у 
нас у КПу парився. і все це поєднати в головну 
справу щодо наглої смерті з подальшим роз-
членуванням трупа. утямив?

— Так точно, утямив, товаришу ге-
нерале.

— Брешеш, Сирото, нічого ти не вто-
ропав. Просто не хочеш на неприємності 
нариватися. Я з тобою в одному згоден —  
обшукати цю квартиру необхідно. і негай-
но! Бо якщо в неї справді немає нервів, 
то вона – самовпевнена нахаба й доказів 
убивства особливо не приховує. Той са-

мий кофр із апаратурою — забули? Хоч і є в мене 
одна думка, але це потім. А в нас не сімнадцятий 
рік і не тридцять сьомий – щоб ногою у двері, 
прикладом межи плечі й головою об стінку.  
Останній раз запитую: до всіх дійшло? Тоді ха-
поніть кількох людей із паспортного відділу й 
уперед! Тільки в жЕКу перевірте, хто там про-
писаний.

Під час короткої наради тут-таки, у кори-
дорі під генеральськими дверима, вирішили, 
кому, куди та з ким іти, що саме й кому відпові-
дати на різні недоречні запитання. Потім паспор-
тисти з курсантами побігли, а мене притримав за 
рукав Старий:

— Олексо, ти звернув увагу на те, що Гене-
рал сказав про якусь там думку?

— Звернув. Але не став уточнювати. Я так 
вважаю, що в начальства є певні вагання: застре-
литися самому чи спочатку вколошкати капітана 
Сироту.

— Не вагаються тільки дурні й автоінспек-
ція. щоправда, із різних причин. Генерал, напев-
не, боїться, що ця квартира не має ніякого відно-
шення до вбивства. Розумієш, Сирото, тут одна 
річ не сходиться, дуже важлива. Ну от зведи все 
докупи: молода, красива, розумна, відмінниця, 
перспективна… під судом і слідством не перебува-
ла, сім’я благополучна. Шкідливих звичок не має. 
Янгол во плоті! і раптом убиває людину, потім 
патрає й розкидає все це! Це ж не курча зарізати.

— Товаришу підполковнику, я про це весь 
час думаю. Як солдат про дембель. Якась вона не 
така, як усі. Наче не в наші часи живе, а десь по-
серед інквізиції, коли людину вбити було – наче 
клопа роздушити, щоб не кусався, а на публічні 
страти взагалі квитки продавали, як до театру.

— Може, трупів у морзі надивилася за чо-
тири роки.

— Ні! Зовсім ні. Ота, що прапорщика на 
фарш пустила, теж медичкою була. і всього на-
дивилася. А психувала! Ми ж її на цьому й зало-
вили. А ця… слово честі, такої ще не бачив.

— Правда твоя. Тут і досвідчений реци-
дивіст або лягає на дно, або п’є до видіння зеле-
них чортів на шафі. А вона спокійнісінько ходить 
до інституту, відмінно здає іспити, дурить голову 
красивому хлопцю, а головне — спить у тій са-
мій квартирі, де, імовірно, зарізала коханця, —  
і кошмари їй не сняться! Не сходиться… Якщо це 
її робота, то вона нам такі натяки робить, що й 
телеграфний стовп зрозуміє.

— А хіба такого не буває, товаришу підпол-
ковнику?

— Буває, Олексо, буває. Але переважно в 
досвідчених, давніх злочинців, яким їхнє життя 
вже поперек горла стоїть, «зав’язати» самому сил 
не вистачає, прийти з повинною злодійський го-
нор не дає. От вони й підставляються. Може, і не-
свідомо, не знаю. Я ж сискар, а не цей твій друг, 
котрий психіатр. 

— Спасибі за ідею, товаришу підполков-



ПРОЗА 05�

С
л
о

в
о

м
, с

л
ід

с
т
в
о

 в
 ц

ь
о

м
у
 н

а
п

р
я
м

і д
о
д
а
л
о

 п
ір

’я
ч
к
а
 в

 к
р

и
л
ь
ц

я
 н

а
ш

о
м

у
 я

н
го

л
я
т
к
у. 

Б
іл

ь
ш

е
 н

а
д
ії я

 п
о

к
л
а
д
а
в
 н

а
 р

о
з
м

о
в
у
 з

 д
р

у
го

м
-п

с
и
х
іа

т
р

о
м

. А
н

у
 в

ін
 щ

о
с
ь
 ч

и
т
а
в
 

т
а
к
о

го
 у

 с
в
о

їх
 ін

о
з
е
м

н
и

х
 к

н
и

га
х
, щ

о
 д

о
п

о
м

о
ж

е
 м

е
н
і п

е
р

е
к
о

н
а
т
и
 н

а
ч
а
л
ь
н
и

к
ів

, 
в
и
хо

в
а
н
и
х
 н

а
 с

у
в
о

р
и
х
 п

р
и

н
ц

и
п

а
х
 д

іа
л
е
к
т
и

ч
н
о

го
 м

а
т
е
р

іа
л
із

м
у, щ

о
 й

 д
и
я
в
о
л
 б

у
в
 

ник. Бо я зі своїм другом ще тоді поговорив, коли все це розпоча-
лося. Ви ж самі звеліли… а тепер бачу — недоговорив.

Позапланова паспортна перевірка особливих проблем не 
викликала. Ніхто не запитував — чого це раптом, лише цікавилися, 
коли ж будуть паспорти нового зразка. щодо квартири, де ночувала 
наша медичка, то ще в жЕКу нам сказали приблизно таке:

— Хазяї кудись поїхали на кілька років. Здається, на Кубу, а може,  
в Африку. От пощастило людям! Валюта капає, і зими немає! Але 
стосовно комунальних розрахунків, то тут усе гаразд — платять ро-
дичі. Їхня дочка доглядає за хатою, бо 
ж самі знаєте, оселя без людей кепсько 
себе почуває. Одразу починають крани 
текти, меблі розсихатися, а там, не дай 
Боже, проводка з ладу вийде.

Сусіди фактично підтвердили 
цю інформацію:

— Приходить дівчина, куль-
турна, вихована, бо з нами вітаєть-
ся. інколи ночує. Але ніяких гулянок, 
жодних «бугі-вугі». Часом телевізор 
увімкне, але й то неголосно. Компаній 
не водить… чи хтось до неї приходить? 
Може, хтось колись і приходив, але 
знаєте, так акуратно, тихо. От у нас 
поверхом вище сімейство проживає, 
так то не люди, а кара Господня. Як не 
пісні горлають, то п’ють. Як не п’ють, 
то порожні пляшки об підлогу б’ють.  
А оце якось до четвертої ранку вчилися 
під гармошку танцювати цей… як його? 
Шейк! уявляєте?

уявити, що хтось до четвертої 
ранку танцює шейк, мені було неваж-
ко. Сам грішив у студентські роки. Але 
щоб робити це під російську трьохряд-
ну гармошку?! Я б доплатив, аби таке 
побачити. Хоча навіщо платити, коли 
можна задарма:

— Ось вам, товаришочки, мій телефон, службовий і домашній. 
Як тільки ваші сусіди знову знущатимуться над російським народним 
інструментом, дзвоніть, не вагаючись. Будемо притягати за злісну ан-
тирадянщину.

Словом, слідство в цьому напрямі додало пір’ячка в крильця 
нашому янголятку. Більше надії я покладав на розмову з другом-
психіатром. Ану він щось читав такого у своїх іноземних книгах, що 
допоможе мені переконати начальників, вихованих на суворих прин-
ципах діалектичного матеріалізму, що й диявол був колись янголом, 
і то не абияким, а мало не генералом небесного воїнства.

Бориса-психіатра я відшукав біля дієтичного гастроному на Хре-
щатику, 24, де на другому поверсі ще варили непогану подвійну каву.

Мій друг робив одразу три речі, які йому подобалися. Ку-
рив, запивав нікотин кавою й водночас гортав сторінки товстелез-
ної книги німецькою мовою. щоправда, для цього йому довелося 
вийти з кав’ярні на вулицю й сісти на вузеньке підвіконня вітрини. 
ізсередини прибиральниця гупала в скло, вимагаючи негайно від-
дати чашку, ззовні засмиканий народ обтирав об його ноги авось-
ки з картоплею, але такі побутові дрібниці ніколи не бентежили 
Бориса.

— Ніж ото тулитися куприком на холодному бетоні, купив би 
собі складаний стільчик, як у рибалок.

— Я про це думав. Але то дефіцит.
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— А по блату? Ти ж лікар.
— По блату – тільки урологам.
— Не зрозумів гумору.
— Бачиш, деякі мужики платять уро-

логам скажені гроші за маленьку довідку: 
мовляв, те, що ваш благовірний привіз із 
полювання чи риболовлі, то ніякий не три-
пер, а якась там застуда якихось протоків. 
Одне слово — нежить, тільки знизу.

— Ага, попісяв проти вітру! — згадав я 
характеристику, виписану колегами убієн-
ному Едику. Але Борис цю тему чомусь не 
розвинув. Натомість буркнув:

— Я тобі вчора весь день дзвонив —  
і на роботу, і додому. Де ти зник?

— Проводжав до самої хати одну 
красиву, ніжну й дивовижну студентку-
медичку.

— Психіатра?
— Хірурга. З ухилом у патологоана-

томію.
— Тобі, Олексо, більше би придався 

травматолог.
— Чому саме травматолог?
— Ну, тобі ж ідеться про законний шлюб, 

як я здогадуюсь? Кращої жінки для мента, аніж 
лікар-травматолог, окрім психіатра, звісно, годі 
й шукати. Тож освідчуйся, знайомся з майбут-
німи тестем і тещею, а потім біжіть до РАЦСу й 
кличте мене за свідка.

— Мій наївний друже, я цю панночку 
проводжав на такій відстані, що вона навіть 

не здогадувалася про моє існування, не кажучи 
вже про мої справжні наміри.

— Пошляк ти, Олексо. Я думав, у тебе нареш-
ті істинне почуття, а це, виявляється, твої лягавські 
жартики. Якщо не секрет, що вона тобі зробила? Не 
запросила на білий танець? Сирото, ти жорстока 
людина. Таким, як ти, не місце навіть у психушці.

— Борисе, мені особисто вона ще нічого не 
зробила. Але щоб ти не вважав себе таким уже 

гуманістом, знай: на неї ми вийшли не без твоєї 
допомоги. Ти пам’ятаєш, я тобі розповідав про 
розібраного на частини фотографа?

— А, таки відшукали? із міліції належить.
— Відшукати то відшукали, але не знаємо, 

як підступитися. щось вона як для вбивці, для 
жінки, та ще й у такому юному віці, надто впевне-
но почувається.

і я стисло переказав другові наш криміналь-
ний сюжет — і про віднайдену еротичну колекцію, 
і про невдаху-брата з його аферою, і про незлам-
ну мамуню, і про підпільну квартиру. Борис не 
перебивав і, навіть коли я закінчив, не став нічого 
питати. Натомість одразу перейшов до висновків:

— Заспокойся сам і заспокой своє міліцей-
ське начальство. Ви зробили все, що від вас ви-
магалося, більше того — усе, що могли. А далі 
починаються невідомі для вас і заборонені для 
нас сфери так званої судової психології. Прошу 
не плутати із судовою психіатрією.

— Ну, тут і я трішки тямлю. Це коли злочин-
ця визнають або осудним, або неосудним на під-
ставі медичної експертизи.
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— Молодець, п’ять із плюсом, кава за мій 
рахунок. Але тут виходить зачароване коло. Бо 
експертиза щодо осудності чи неосудності при-
значається і в нас, і в усьому світі винятково рі-
шенням суду. у крайньому разі — прокуратурою, 
але аж ніяк не слідчим. А судової психології не 
існує взагалі. у нас, маю на увазі.

— у нас багато чого не існує, Борисе. «Зате 
ми робимо ракети й підкорюємо Єнісей». і ще 
щось там у галузі балету, але 
я вже точно не пригадую.

— Знаю, знаю, знаю… 
Зате коли наша солістка Вели-
кого театру раптом почуваєть-
ся пригніченою, то вона махає 
на це рукою й працює далі — 
до нервового чи психічного 
зриву. А солістка «Ла Скала» 
негайно йде до психоаналі-
тика. Їх там більше, ніж у нас 
ментів.

— Спасибі, переконав. 
Тепер, будь ласка, від теорії 
до практики.

— Прошу. Спочатку 
про матусю. Абсолютно нор-
мальна позиція для абсолют-
но нормальної в психічному 
плані матері. Підкреслюю: 
нормальної, а не тої, яку Мак-
сим Горький уславляв.

— Ніловна? Котра 
«Мать»? ще в школі задов-
бала.

— Ні, інша. Та, котра з 
ідейних міркувань сина заріза-
ла… Затям: ця жінка буде обсто-
ювати своїх дітей, навіть коли 
їй покажуть у морзі результати їхньої діяльності. 
Вона все одно знайде їм виправдання, а потім ви-
дряпає очі таким, як ти, невихованим хлопчикам.

— і що це доводить?
— усе й нічого. Бо, наскільки я знаю, такі 

речі відбуваються на рівні глибокої підсвідомості,  
а цієї штуки в радянському суспільстві не існує 
взагалі. Є лише свідомість — високоморальна, 
класова, ідейна, загартована, у чорта-біса-дияво-
ла, розтуди її так! А в нас у психушці вже по двоє 
на одне ліжко кладемо. Без ковдри й простирадл. 
щоб не скрутили джгутами та не повісилися від 
нашого безкоштовного лікування.

— Ближче до теми, Борисе.
— Вибач. Тепер щодо братика й сестрички. 

Класична домінантна пара, описана в усіх зарубіж-
них підручниках із психології й психіатрії. у перекладі 
твоєю мовою: злочинець-спільник. у цій парі хтось 
один завжди домінує, тобто переважає іншого, 
підминає його під себе, перетворює на безвольне 
знаряддя. Ваш випадок — унікальний, бо тут до-
мінує жінка, до того ж зовсім юна. Це й ти знаєш, 
але на практиці в абсолютній більшості випадків усе 

навпаки: мужчина – ініціатор і керівник, жінка 
— спільник. Вам пощастило.

— А це чому? Бо моє начальство так не 
вважає.

— Якщо ваша медичка справді все це 
проробила, то… у Європі чи в Америці цей 
злочин увійшов би до підручників з кримі-
налістики. і судової психіатрії теж.

— Боюся, що в нас він навіть до за-
критої статистики не 
втрапить.

— А чому? 
— Ти по своїй ро-

боті, докторе, знаєш 
таку відмазку: «Нам це 
не потрібно, бо для нас 
це нехарактерно»?

— Знаю-знаю. 
у нас таких нехарак-
терних півлікарні плюс 
спецвідділення. Хоча, 
якщо розібратися, то 
твої сестричка з брати-
ком до моєї клієнтури 
потраплять тільки на 
час експертизи. А потім 
їх знову повернуть вам. 
Отож — готуйся.

— і які тут у мене 
шанси?

— Братик мовча-
тиме, як заціплений, 
доки ви не посадите за 
ґрати сестричку. Отоді 
він зламається й виля-
пає все, як перелякана 
дитинка. Та він, власне, 
і є дитиною в тілі дорос-

лого чоловіка. у нас це називається інфан-
тилізмом психіки.

— За що я тебе люблю, мій друже 
Борисе, так це за полегшення моєї важкої 
роботи. Для того щоб розговорився брат,  
я повинен на підставі неіснуючої науки пе-
реконати прокурора у своїй — чи твоїй, 
ділитися не будемо — правоті. щось маєте 
додати, докторе, на своє виправдання?

— Маю! Ніколи не дивіться в кіно ра-
дянських детективів. Бо лише там у злочин-
ців дрижать руки й бігають очі, і вони виму-
шені носити темні окуляри навіть увечері. 
Саме така високодомінантна особа, як твоя 
медичка, виріже цілий взвод фотографів, 
таксистів, бухгалтерів і трамвайних контро-
лерів, і «хлопчики криваві» їй в очах не ме-
рехтітимуть, і спатиме спокійно. От тільки 
сни в неї будуть кольорові.

— Ну то й що, що кольорові? Мені теж 
іноді такі сняться.

— Тобі — іноді. і то від надмірного 
психічного перевантаження. А їй — по-

Щодо братика й 
сестрички. Класична 

домінантна пара, 
описана  

в усіх зарубіжних 
підручниках  
із психології  
й психіатрії.  

У цій парі хтось один 
завжди домінує, 
тобто підминає 
іншого під себе.
 Ваш випадок —  

унікальний, бо тут 
домінує жінка.
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стійно, бо в неї теж інфантилізм психіки, 
як у всіх особистостей такого типу. із та-
ких, як вона, виходять геніальні актри-
си-травесті, котрі грають у театрах дітей, 
доки не посивіють. Або безжалісні вбив-
ці, що патрають людей так само легко, 
як ті ж діти відривають жукам лапки. Але 
це вже ми з тобою, Олексо, у такі висо-
кі матерії залізли, що краще їх не чіпати. 
Безпечніше політичні анекдоти в кав’ярні 
розповідати.

— То що, справа виключно, як би ти 
сказав, у гіпертрофованій самовпевненості 
вбивці? щось на зразок дитячого: «ось за-
плющу очі — і все погане зникне»?

— Не зовсім. Спробую пояснити, 
але то суто для тебе. Бо якщо поняття 
домінантності наша юриспруденція ще 
сяк-так визнає, хоч і називає по-іншому, 
то про цю теорію не заїкаються навіть у 
закритих дисертаціях. Але я читав, звіс-
но ж, у зарубіжних виданнях… до речі, це 
найновіші дослідження — уважається, що 
психічно неврівноважений убивця, або, 
по-їхньому,  маніяк, після першого екс-
цесу відчуває спочатку неймовірне сек-
суальне задоволення, а згодом — страх. 
Страх подвійний — на рівні свідомості: що 
я наробив, мене ж можуть зловити, суди-
ти, розстріляти й так далі; і на рівні підсві-
домості: здається, я не зможу надалі без 
цього обійтися, бо те відчуття було незрів-
нянним. Отже, доведеться знову вбивати. 
Статистика показує стандартну модель по-
ведінки: між першим і другим убивством у 
таких типів проходить значний проміжок 
часу. А далі все котиться, як колесо згори.  
і що цікаво: от у цей проміжок убивця 
підсвідомо, повторюю, підсвідомо під-
ставляється тій самій міліції. Ось я, я це 
зробив, хапайте мене, посадіть мене, бо 
інакше я знову вбиватиму!

— Радянська людина, мій друже 
Гервасію, чи то пак, Гораціо, одержує най-
вище сексуальне задоволення від натхнен-
ної праці на благо суспільства. і що харак-
терно — за мінімальну зарплату.

— Так, Олексо, у них груповий секс, 
у нас — ленінський суботник. Але маніяки 
живуть і діють не згідно із законами Карла 
Маркса з Гегелем, а за своїми, ще до кінця 
не вивченими.

— Ти добряче здивуєшся, Борисе, але 
щось подібне мені наш Старий розповідав.

— Твоєму Старому ще б Фрейда 
почитати — ціни б йому не було.

— йому й так ціни немає. На жаль, 
мало хто це розуміє. Навпаки — якби хтось 
у нього в руках Фрейда побачив і настукав, 
Старого вже через п’ятнадцять хвилин не 
було б у міліції, незважаючи на заслуги.

Від автора: 
щодо Фрейда в руках у радянського 

міліціонера, незалежно від звання та заслуг, то 
це однозначно вважалося не просто злочином, а 
політичним злодіянням. щоправда, кримінальна 
психологія під дещо замаскованою назвою «вік-
тимологія» із другої половини сімдесятих років 
почала потихеньку просочуватися в кондову ра-

дянську криміналістику. На жаль, лише на рівні 
наукових розробок і необов’язкової інформації.

Коли в 1983 році не раз згаданого в моїх 
розповідях генерала Федорчука призначили 
головним міліціонером СРСР, він перш за все 
ліквідував усі наукові структури МВС і вигнав на 
вулицю їхніх працівників. Тому перше офіцій-
не залучення криміналіста-психіатра до спра-
ви серійного убивці-маніяка, за іронією долі, 
виявилося й останнім. Хоча до історії світової 
криміналістики заслужено ввійшло. Бо невдов-
зі після розстрілу Чикатила, а йшлося саме про 
нього, розпався й Радянський Союз, і радянські 
правоохоронні органи.

Олекса Сирота:
За що я вдячний філософському фа-

культету, так це за науку говорити майже від-
верто про певні речі, не називаючи їх своїми 
іменами. Доки я дійшов від Хрещатика до на-
шої управи, основні тези Борисової експер-
тизи в моїй голові наче самі собою трансфор-
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мувалися в доступну навіть прокурорському 
розумінню форму.

Старий погодився, що в нашій ситуації 
найголовніше — саме форма викладу. Тому амб-
разуру прикрив сам.

— Ситуація виглядає так, товаришу генера-
ле. Молода дівчина з хорошої інтелігентної сім’ї 
стала жертвою нахабного шантажиста, до того ж 
сексуально збоченого, хворого типа. Її фотогра-

фій ми, щоправда, не знайшли, але, можливо, 
він ще не встиг їх проявити й носив із собою в 
кофрі. До речі, те, що японська апаратура, за 
оперативними даними, досі ніде не виринула, 
свідчить на користь нашої версії. Коли дівчина 
зрозуміла, як далеко завела її власна легковаж-
ність, вона у стані афекту вбила негідника. Ос-
кільки потрясіння було сильним, вона, замість 
чесно з’явитися з повинною, заходилася ховати 
сліди злочину. щодо її подальшої поведінки, 
товаришу генерале, то вона теж цілком логіч-
на. Підозрювана виховувалася за всіма норма-
ми радянської моралі, її свідомість глибоко не 
сприймає самої ідеї злочину, її пече сором, але 
водночас вона боїться. От і вибирає найпро-
стіший шлях: нікуди не тікає, не замітає слідів,  
а слухняно чекає, доки ми по неї прийдемо.

— Складно говориш, Сирото, аж сльоза 
пройняла. А куди ми брата дінемо? Він що — теж 
глибоко розкаявся? А раптом вони вдвох із сест-
ричкою по Лук’янівці чужі кінцівки розкидали?

— Товаришу генерале, я пропоную не ус-
кладнювати. Прокуратура та суд цього не люб-

лять. Досить, що мені якось наша районна 
Феміда одного разу сказала: «у вас, това-
ришу капітане, не матеріали розслідування, 
а друга серія фільму «Воскресіння». Візьме-
мо сестричку, заговорить братик. і благо-
получно закриємо відразу дві кримінальні 
справи. Чи навіть три… бо я його аферу ще 
не встиг об’єднати з тою справою, котра по 
факту вбивства.

— Сирото, є щось таке, що змусило б 
тебе подорослішати?

— Є, товаришу генерале. Позачер-
гова відпустка, а ще краще — позачергове 
присвоєння наступного звання.

— Нахаба! Походиш у хлопчиках. Ну, 
може, там розвантажу тебе на якихось два 
тижні.

— Дозволю собі нагадати, товаришу 
генерале, що ця справа, у яку ми всі влізли 
по саму маківку, почалася з того, що ви ви-
рішили мене розвантажити…

— Капітане, кру-гом! Кроком руш…  
а ви, товаришу підполковнику, залишіться.

Ця мала чортяка, красуня-відмінниця 
й таке інше, задурила голову не тільки мені, 
а й моїм начальникам. Бо прокурор, ви-
слухавши наші довгі та печальні міркування 
стосовно комуністичної моралі й докорів 
совісті, із насолодою розреготався:

— Товаришу підполковнику, я не ди-
вуюся вашому Сироті. Він людина абсолютно 
безвідповідальна й усі його фантазії спря-



 ДНІПРО 10’ 2011064

мовані самі знаєте куди. Але ви, досвідчений 
працівник, трьох міністрів пережили!

— Чотирьох, товаришу прокуроре. 
Між Строкачем і Бровкіним був іще Мешик, 
котрого разом із Берією розстріляли. Три мі-
сяці в п’ятдесят третьому…

— А де ж я був у п’ятдесят третьому?.. 
Ну, це, зрештою, не грає ролі. Я про інше: що 
ви мені принесли? Це ж не подання, це до-

пис у газету «Молодь україни». До чого тут 
совість-пересовість, усвідомлення-неусві-
домлення? усе набагато простіше. Ви одер-
жуєте сигнал, що в квартирі за такою-то ад-
ресою ночами відбуваються незрозумілі дії 
підозрілого змісту. Хтось там когось лаяв, 
щось гупало об стінку, хтось кликав на до-
помогу… ну що, учити мені вас? Чи послати 
разом із поданням?

Від автора: 
у дубця два кінця. За якийсь час точ-

нісінько така сама модель була використа-
на для ордеру на обшук й арешт усесвітньо 
відомого кінорежисера Сергія Параджано-
ва. Був сигнал від якогось начебто сусіда, до 
того ж — підписаний і зі зворотною адресою, 
про те, що у квартирі гр. Параджанова за 
такою-то адресою регулярно відбуваються 
розпутні дійства, чого заявник терпіти далі 
не може й вимагає заарештувати, притягти, 
покарати. Потім був арешт, обшук, суд, ви-

рок… щоправда, і саме прізвище, і зворотна ад-
реса «сигнальщика», як потім з’ясувалося, були 
взяті зі стелі. і навіть адреса та посада міліцейсь-
кого начальника, якому все це надсилалося, були 
перекручені так, що жодна пошта не здогадала-
ся б, куди нести. Однак хтось таки здогадався.  
і поклав конверт саме на той стіл, що треба. Ко-
леса закрутилися — і вже невдовзі сам Олекса Си-
рота із жахом переконався, куди насправді веде 

дорога, вистелена благими 
прокурорськими наміра-
ми. участь у справі Парад-
жанова коштувала йому 
життя. Але про це потім, 
потім, потім…

Олекса Сирота:
Ми погодилися з 

прокурором, що так воно 
простіше й навіть краще. 
От тільки як бути із самою 
підозрюваною? у стража 
законності була й на це го-
това відповідь:

— Перехопіть її по 
дорозі, збрешіть, що у 
квартирі, мовляв, якісь 
сторонні люди, потрібне 
негайне втручання міліції, 
але без виламування две-
рей. Тихо, делікатно. А 
ключі ж — у неї. Головне —  
задурити голову панночці. 
А там уже дійте по обста-
новці. інформуйте, я буду 
напоготові.

усупереч нашим 
побоюванням, усе пройшло чітко за проку-
рорським сценарієм. Не довелося навіть кле-
пати фальшиву заяву. Зробили краще: пере-
хопили медичку на вулиці й переляканими 
голосами заволали, що до квартири її знайо-
мих, здається, залізли злодії, а ключі в неї. Сусі-
ди підказали, котрі подзвонили по нуль-два. 
Тож — миттю, бо ж двері ламати не хочеться,  
а найкраще брати на гарячому!

Дівчина навіть не вагалася. у таких ви-
падках головне — говорити, говорити, говори-
ти, безперервно й максимально переконливо. 
Задовбати потоком слів. Тут не зміст головне, а 
інтонації. Більше того  — панночка навіть сама 
вийняла на наше прохання ключі й тихенько 
відчинила двері. Звідки ж їй знати, що ті двоє 
цивільних, котрі мовчки стояли на сходах повер-
хом вище, то не наші співробітники, а поняті.

і лише коли двері були відчинені й дівчи-
на показала жестом, що можна заходити, уперед 
вийшов Старий:

— Спасибі, але спочатку зайдете ви, а потім 
наша бригада й поняті. Ніяких злодіїв там немає, 

Ви одержуєте сигнал, 
що в квартирі  

за такою-то адресою 
ночами відбуваються 

незрозумілі дії 
підозрілого змісту. 
Хтось там когось 
лаяв, щось гупало  

об стінку, хтось 
кликав на допомогу… 
ну що, учити мені вас? 
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вибачте за маленький спектакль. Але справа не в тому. Ось ордер 
на обшук за всією формою. А ось іще один — на ваше затримання, 
поки що як особливо важливого свідка.

Вона глянула на папірці так, як відмінниця дивиться на щойно 
витягнений екзаменаційний білет із задачкою. і не більше!

Коли всі ввійшли та хлопці вже розігналися нишпорити по всіх 
кутках, Старий зупинив їх і знову звернувся до медички:

— Давайте обійдемося без звірства з вигрібанням речей, 
перетрушуванням білизни та зриванням паркету. Зекономимо ва-
шим батькам кошти на вимушений 
ремонт чужої квартири. Але для цьо-
го ви маєте відповісти на кілька запи-
тань. Якщо ваша воля  — оформимо 
як явку з повинною. Почнемо?

Вона мовчки кивнула.
— Чи знайомі ви з таким собі фо-

тографом на ім’я Едуард?
ще один ствердний кивок. Ми 

зраділи. Навіть Старий усміхнувся.
— Спасибі. і коли ви його бачили 

востаннє? За яких обставин?
— Точно не пам’ятаю. Тижнів зо 

три тому ми домовилися про побачен-
ня, але він не з’явився. Покидьок і тхір. 
Більше він мене не цікавить.

— А раптом він захворів чи, не дай 
Боже, під трамвай утрапив?

— Мене це абсолютно не хви-
лює. Він не прийшов на побачення й не 
знайшов способу бодай якось це пояс-
нити. Після цього він для мене не існує 
взагалі.

— Не існує взагалі — чи тільки 
для вас?

— Я не розумію, що ви маєте на 
увазі, але я людина горда. Він не існує 
для мене. А що там із ним насправді  — 
то хай у нього голова болить.

Я помітив, що в неї легенько здригнулася верхня губа. що 
це  — образа, зловтіха?.. Чи, може, просто розсмішив власний калам-
бур? Як там говорив мій друг Борис: унікальний приклад психологіч-
ної домінантності?

— Голова в нього не болить, а чому — ви знаєте. Пропоную вос-
таннє: ви все розповідаєте, а ми не влаштовуємо вам, як казали старі 
подільські євреї, гармидеру.

— Робіть, що хочете. Я вже все сказала.
Нам не довелося нічого ламати й узагалі влаштовувати кла-

сичного обшуку за всіма правилами. Бо сліди крові нормально чи-
талися на паркеті кімнати й у коридорі, по якому труп витягли у ван-
ну. Вона навіть не викинула ножа, лише вимила лезо, залишивши 
сліди крові на рифленому руків’ї. Поширена помилка всіх аматорів, 
незалежно від рівня домінантності. До того ж у шафці ванної лежав 
такий собі медичний саквояжик із набором хірургічних інструмен-
тів, навіть із гравіровкою її ініціалів. А на антресолях спочивав, пок-
риваючись пилом, кофр із японською фотоапаратурою.

щоправда, у протоколі обшуку ми записали: «Знайдено плями, 
схожі на кров, набір хірургічних інструментів і сумку з фотоапарату-
рою імпортного (японського) виробництва, фабричні номери такі-то». 
Персональну приналежність усіх цих доказів мала встановити подаль-
ша експертиза. Наша справа собача — нанюхати, відшукати, обкласти 
й пов’язати. Я тобі це не раз казав.
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Останній віднайдений доказ відправив 
нас у глибокий нокаут. Ні, я на ногах утримав-
ся, Старий таки присів на канапу, а от для поня-
тих довелося терміново шукати нашатир. Хоча 
зовні мужики наче й міцні.

Бо й справді, видовище акуратно 
відрізаних чоловічих первинних статевих 
органів у літровій банці зі спиртом — то 
виключно для натренованих. Характерно, 

що один із понятих, дізнав-
шись, що для консервації 
використано спирт, ледь 
не зомлів удруге, простог-
навши: «Такий продукт 
перевела, зараза! і на що? 
На х…» Мені пригадалася 
керамічна кішка-скарб-
ничка зі щілиною для мо-
нет під хвостом. Батьки 
юного власника цієї цяць-
ки, докидаючи в неї якусь 
«копійку за хорошу по-
ведінку», щоразу жарту-
вали: «Ну от, знову гроші 
коту під хвіст».

Старий прийшов до 
тями набагато швидше за 
інших, цивільних. Як ска-
зав би класик, у ньому 
було життя ще на добру 
сотню таких обшуків.

Ми без зайвих слів 
запакували всі речові до-
кази, зняли відбитки паль-
ців, позначили крейдою 
«плями, схожі на кров» і 
дали понятим підписати 
потрібні папери. Потім, як 

домовлялися, зателефонували прокурору. 
Він пообіцяв ордер на арешт привезти осо-
бисто!

у шафці на кухні, як у всіх хороших 
київських родинах, була не тільки мелена 
кава, а й дефіцитна розчинна. Але на ха-
ляву чомусь не потягло. у чеканні ордера 
ми закурили, про всяк випадок запропону-
вали сигарету дамі. З’ясувалося, що, окрім 
усіх інших чеснот, вона ще й не курить. Я 
не втримався й запитав:

— Ви, часом, перед сном не молитеся?
Вона глипнула на мене:
— А навіщо?
Потім збагнула, що це не запитання, 

а дещо перефразована цитата з Шекспіра. 
і огризнулася:

— Якби на місці Дездемони була я, 
Отелло повісився б на власних кишках.

Більше я нічого не питав і не цитував.
Прокурор примчав, як сільський па-

цан на танці до клубу: веселий, спітнілий і 
збуджений.

— Якщо хочете, товариші, то ми її у вас 
одразу заберемо! Ви й так напрацювалися, спа-
сибі. Складна справа, складна… Підозрювану 
вже допитували?

Старий глянув на мене. Я зрозумів.
— Та ні, товаришу прокурор, оце щойно 

закінчили обшук і вилучення доказів. Хочете 
глянути?

Прокурор погодився. На свою голову. Те-
пер комусь доведеться мити не лише унітаз, а й 
бачок. Старий зловтішно докинув:

— А от мені жінка забороняє виїжджати на 
виклики відразу після обіду.

Знесилений законник швиденько пого-
дився, що заарештована побуде в нас, доки ми 
не зведемо докупи всі необхідні папери. ура-
ховуючи унікальність справи, панночку повели 
спершу до Генерала. Там уже крутилася начебто 
у справах добра половина управління, але наш 
високий начальник випроводив усіх за двері. 
увічливо запропонував заарештованій сісти, 
якусь хвилину розглядав її з відвертою цікавіс-
тю, а потім файно-ніжно, як власній дочці, тіль-
ки що на «ви», став пояснювати:

— Є всього три варіанти вашої подальшої 
поведінки. Перший — заперечувати все або вза-
галі мовчати. Суд візьме це до уваги й, цілком 
можливо, підведе вас під розстріл. Тут є лише 
одна перевага: ви не будете довго мучитися. Ну, 
хіба що ваш адвокат добіжить не тільки до Вер-
ховного Суду, а й особисто до Голови Верховної 
Ради СРСР. Посидите зайвих кілька місяців у ка-
мері смертників — та й усе. То як вам це?

Реакція з боку заарештованої, як у тому 
анекдоті: «кляті фашисти, бийте мене, ріжте, а я 
не скажу, де партизани сало заховали». Генерал 
почекав, не дочекався — і продовжив:

— Варіант другий: ви зараз вигадаєте яко-
гось невідомого, котрий чи то у вас украв клю-
чі, чи то їх підробив, заманив у вашу відсутність 
отого порнографа до квартири… і так далі. Не 
рекомендую. Ви були настільки самовпевнені  — 
чи нерозважливі, — що позалишали на кофрі й 
банці з препаратом свої відбитки пальців. Тіль-
ки не кажіть, що ви його принесли з інституту, 
аби краще підготуватися до екзамену з анатомії. 
Наша експертиза швиденько доведе, кому саме 
належить цей «агрегат». Ну й потім  — ви самі 
зізналися в знайомстві з покійним. Але то таке… 
що це вам дасть? Хіба затягнете слідство й про-
цес у сподіванні, що ми, як ті дурники, кинемося 
шукати таємничого невідомого, але результат 
буде той самий, що й у першому варіанті. То як —  
погоджуєтеся?

Знову мовчання, а в погляді — сама сталева 
цнота. Мовляв, за що це ви мене? Генерал мах-
нув рукою й підвів усе до спільного знаменника:

— і, нарешті, третє: щиросердне зізнання. 
Помилувати не помилують, але зрозуміють. жити 
будете. щоправда, у «зоні». Проте ви ще молода, 
тому навіть якийсь там десяток років особливого 
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режиму — ще не кінець життя. Єдине, що лікарем 
вам стати не дозволять. Але в «зоні» є ще чимало 
цікавих професій саме для вас.

— Наприклад, шити солдатські кальсо-
ни,  — раптом озвалася затримана, — цьому мене 
навчать, я думаю. Якщо не розстріляють. Слухай-
те, а може, мені в дурку зіграти? Я все ж таки про-
фесіонал, медик.

— Поцікавтесь у капітана Сироти, — викру-

тився Генерал, — він вам розкаже, що ви в нас не 
перша з таким діагнозом. Правда ж, капітане?

— Так точно, товаришу генерал! Але 
там веселіше було — покійника на фарш пере-
крутили, у прямому розумінні цього слова. 
Та все одно, урешті-решт, убивця відбулася 
п’ятнадцятьма роками. Строк, звісно, чималень-
кий, бо обставини все ж таки обтяжуючі. Але й 
вона має змогу почати життя з чистої сторінки.

— От бачите — і все завдяки щиросердно-
му зізнанню. А з вашим фахом і в «зоні» життя не 
таке вже й похмуре.

Я пригадав, що десь те саме казав і тій, 
щойно згаданій. Цікавий збіг обставин: обидві 
медички, обидві молоді, гарні та в обох мужики 
із сексуальним прибабахом. Точно — закон пар-
них випадків!

— То що, зараз будете говорити чи спершу 
з думками зберетеся? Посидите в КПу… можете 
навіть переночувати. Нам поспішати нікуди.

— А як для мене краще?
— Певна річ, краще одразу!
— із чого почати?

— А це вже, як капітан Сирота вирі-
шить. Забирайте, капітане, заарештовану 
до себе — і під протокол!

Генерал не додав: із підписом на кож-
ній сторінці й точно зазначеним часом про-
ведення допиту. Це й так було зрозуміло.

Не знаю, як щодо самовпевненості, а 
витримка в панночки була ще та! Бо перше 
запитання не я поставив, а вона. і то таким 

тоном, наче йшлося про погоду:
— То що вас, власне, цікавить?
— Для початку: яка роль вашого бра-

та в усій цій справі?
— Запитайте в нього. Він повнолітній. 

Сам скаже.
— Ви знаєте, я чомусь не маю сум-

нівів, що тепер він розкаже абсолютно 
все. Бо цього «усього» не так уже й багато. 
Окрім абсолютно дурної спроби викрасти 
негативи, що там іще?.. Я не повірю, що 
саме він убивав чи хоча б ліквідовував ос-
танки. Ви ж його в усі подробиці не втаєм-
ничували?

— Які подробиці? Сказала, що якийсь 
ідіот потай клацнув мене, коли я перевдя-
галася, а тепер шантажує.

— і чого ж ви до нас не звернулися, 
до міліції?

— Тоді вже краще зразу ці фото на 
Хрещатику вивісити.

— А це чому?
— Менше народу знатиме.



 ДНІПРО 10’ 2011068

— Спасибі за високу довіру до пра-
воохоронних органів. Дамо спокій бра-
тові, перейдемо до вашої особи. За що ви 
вбили фотографа?

— Неправильне формулювання. 
Спочатку треба було запитати, чи я вбила.

— Дякую за підказку. Запитую: ви 
вбили?

— Відповідаю: я. Далі?
— Сподіваюся, не 

за те, що він знайшов собі 
іншу?

— Ні.
— Шановна, ми з 

вами не в гестапо, і я не 
витрушую з вас дані про те, 
хто вбив гауляйтера. Якщо 
ми йдемо на щиросердне, 
вам належить бути дещо 
багатослівнішою. Повто-
рюю запитання: за що ви 
його вбили?

— Не за зраду. у нас 
зараз не дев’ятнадцяте 
століття. Він хотів полама-
ти мені життя.

— Навіть отак?
— А ви як думали?  

Я мала вийти заміж за 
солідну людину, із перс-
пективою — і не тільки для 
мене. Навіть домовилася, 
щоб мені в Одесі ліквіду-
вали дефлорацію. Споді-
ваюся, ви розумієте, що 
це таке?

— Авжеж! Як кажуть 
у тій самій Одесі, виріши-
ли «підрихтувати целку», бо жених із за-
бобонами, а майбутня свекруха взагалі з 
прибабахом.

— Ну, це вже ви перебільшуєте. Але 
я маю дуже високе реноме, навіщо людей 
розчаровувати?

— Я не розумію, Едик що — вас рев-
нував чи хотів на вас одружитися?

— Яке одружитися? Я схожа на таку, 
що пішла б заміж за цього типа? Чи йому 
потрібен штамп у паспорті? Просто він хотів, 
щоб усе було так, як досі: спочатку я стри-
баю голяка перед фотоапаратом, а потім 
ми стрибаємо голяка в ліжку. Бо цей збо-
ченець інакше не збуджувався. Зате потім… 
утім, ці подробиці вас не стосуються.

і тут раптом я ледь не вигукнув уго-
лос: стоп, машина! жених із забобонами, 
свекруха з прибабахами… ага, зараз! Тією 
свекрухою вже давно чорти в пеклі казани 
розпалюють. Вона ж у жовтневій лікар-
ні практику проходити мала. От холера! 
Мені ж Борис казав, що там одне світило 

з академіків чергову дружину з черговою тещею 
поховало. і на нього вже наступні кандидатки у 
вдови в чергу записуються. Так от кого вона на 
гачок учепила! Ну, нічого собі. Талант — і то різ-
нобічний. Але й це до протоколу підшивати не 
будемо. Просто продовжимо рутинний допит.

— Правда ваша, громадяночко. Такі под-
робиці не для протоколу. у суді їх теж не реко-
мендую розголошувати. Особливо якщо засі-

дательки — старі діви й 
на додачу — відмінниці 
народної освіти. Засудять! 
По максимуму. Особливо, 
якщо прокурор набереться 
мужності продемонструва-
ти їм певний анатомічний 
препарат зі слідами вашої 
губної помади. Я розумію: 
прощальний поцілунок — 
то ритуал, але традиційно 
це робиться в лобик.

— Ви ж казали, щи-
росердне допоможе…

— Знаєте, є люди, які 
надмірну відвертість сприй-
мають як цинізм. Мене це не 
стосується. Отже, причиною 
вбивства був шантаж із боку 
потерпілого. Я правиль-
но записав? Дякую… роз-
пишіться тут  — у нижньо- 
му правому куточку сторін-
ки — і поїдемо далі. у кофрі 
лежала вся апаратура, але 
не було жодного шматочка 
плівки  — ані в касетах, ані у 
фотокамері. Не повірю, що 
потерпілий ішов на зустріч 

із вами й не збирався вас фотографувати.
— Я їх спалила. Так і запишіть. усі негативи 

знищені мною особисто. Попіл змила в унітаз.
— Не для протоколу: якщо ви знищили не-

гативи, то чому ви втягли в цю авантюру свого 
братика?

— Я не була впевнена, чи він іще десь якісь 
мої фото не заховав. Я прорахувала, де він міг їх 
тримати. Найраціональніше — у лабораторії. Не 
в гостинці ж їх прикопувати. Там публіка така  — під 
бетоном знайде.

— А ви сказали братові, що фотограф уже 
мертвий?

— Сказала, але не розповіла, хто вбив.
— Міцно ж він вас любить, якщо наважив-

ся на таке…
— До чого тут любов? йому теж дуже за-

лежало від мого заміжжя. Один раз уже обпік-
ся, в інституті, довелося зі стаціонару режисури 
ховатися на заочний театрознавчий, а звідти — у 
підвал до архівів. Це ж глухий кут! у архіваріусів 
найменша рознарядка на дисертації по всій Ака-
демії наук! Посивієш у лаборантах.

— Професійний 
у вас підхід. І, до 

речі, чому ви весь 
труп викинули, 
а «прибамбаси» 

заспиртували, та ще 
й поставили ледь не 

посеред кімнати?
— Як? Ви що, 
не розумієте? 

На пам’ять.
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— Логічно. і все ж таки, він отак одразу й погодився? Це ж не 
яблука в садку красти.

— А то сама лише назва, що старший, та ще й брат. Я вже мамі 
якось казала, що вона нас переплутала: мені треба було хлопцем наро-
дитися, а йому — у спідниці бігати. Типово жіноча модель поведінки.

— щодо моделей поведінки — спасибі за підказку. Тож на-
ступне запитання: фрагменти свого колишнього коханця ви розки-
дали самотужки чи з чиєюсь допомогою, наприклад, того ж брата?

— Сама. Я ж казала — він не втаємничений. Тричі виходила, 
боялася, що помітять. Але пощастило.

— щодо «пощастило», то відносно. Слідство цікавить, чому 
найвдаліший для опізнання фрагмент, а саме — голову, ви кинули 
не до каналізації, а у вигрібну яму базарного туалету? Ви що, споді-
валися, що його не будуть чистити як мінімум до двохтисячного 
року? Там же немає виходу в каналізацію.

— Я над цим не замислювалася. Виконувала обіцянку.
— Яку-таку обіцянку?
— Я йому пообіцяла: якщо не віддасть негативи — утоплю в 

базарному сортирі. Він сміявся. Може, тому я й не вагалася, що з 
ним робити. А я людина слова. Сказала «утоплю в сортирі» — утоп-
лю. і саме в сортирі, а не у фонтані.

— Даруйте за наївне запитання, хіба не страшно вбивати лю-
дину, та ще й ножем? Можете не відповідати.

— Страшно? Гм… Скажімо, складно. Я не розрахувала силу 
удару, і він у мене з ножа злетів. А треба було, щоб лезо в рані ли-
шилося. Тоді б крові не набігло стільки. Хоча тепер це вже не мій 
клопіт, а господарів — паркет наново циклювати.

— Професійний у вас підхід. і, до речі, чому ви весь труп ви-
кинули, а «прибамбаси» заспиртували, та ще й поставили ледь не 
посеред кімнати?

— Як? Ви що, не розумієте? На пам’ять. Хай там як, але він же 
в мене перший. Я його навіть по-своєму кохала.

Я подумав: «Господи, посадити б тебе за таке кохання з усьо-
го розмаху на антикварну порцеляну. Можна навіть 
на справжнє Дульово». Але вголос я цього, звісно, 
не сказав.

А сказав інше:
— Тоді в мене все. у вас є якісь запитання, по-

бажання, скарги? Кажіть зараз, бо я мушу відпра-
вити вас тепер до слідчого ізолятора й за кілька днів 
із вами працюватиме вже прокуратура.

— Прокуратура? Це той, що заспиртованого 
пеніса ніколи в житті не бачив?.. Ні, до вас у мене 
нічого немає. Я хочу лише трохи відпочити. Важкий 
був, знаєте, день.

На тому й порішили: вона написала на остан-
ній сторінці протоколу сакраментальне «із моїх слів 
записано правильно» і поставила автограф. А я не 
стримався й таки запитав:

— Складається враження, що ви не сподіва-
лися на такий фінал. Тоді на що ж розраховували? 
На свою спритність чи на нашу дурість?

— Я ні на що не розраховувала. Він мені зава-
жав — я його прибрала. От і все. А зараз я розрахо-
вую на щиросердне зізнання. Далі — час покаже.

«Він мені заважав — я його прибрала»… що 
це мені нагадує? «Є людина — є проблема, нема 
людини — немає проблеми»? Ну добре, але ж того, 
хто це ляпнув, розстріляли ще тоді, коли цієї холод-
нокровної гадюки й у задумі не було. Де ж вона на-
хапалася? Невже від тата з мамою?
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Генерал наказав мені особисто су-
проводити медичку до слідчого ізолятора 
на Лук’янівці. і здати її під усі потрібні й 
не потрібні розписки.

Коли бюрократичні процедури за-
кінчилися й дві кремезні жінки-контролер-
ки в одностроях внутрішніх військ повели 
баришню на санобробку, вона з порога 
озирнулася та зверхньо кинула:

— Я знала, що той першокурсник, 
якого ви мені підсунули, — несправжній. 
Таких у нас в інституті не буває. Занадто 
ввічливий.

Сувора товариш майор зреагувала 
негайно:

— Переодягніть її в арештантський 
лапсердак і лайнодави. Власний одяг по-
вернете перед судом, бо такі, як вона, 
крізь замкову щілину випаровуються.

Я вийшов на вулицю Пархо-
менка, і раптом мене накрила хвиля 
звуків. Вона повільно котилася знизу від 
Лук’янівського базару, де, власне, роз-
почалася ця чорна комедія з убивством. 
Хвиля наближалася, ставала виразнішою, 
структурувалася й поступово перекривала 
звичний вуличний гармидер. Мідь! Моя 
улюблена чиста та дзвінка мідь духового 
оркестру. Старий забутий марш про білу 
армію, чорного барона й червону армію, 
яка, звісно, сильніша за всіх від тайги й 
до британських морів. Марш гримів усе 
гучніше й гучніше, але музикантів чомусь 
не було видно. Я вже злякався, що до-
працювався, недоспав і перепив. Маю на 
увазі — кави. Аж тут зі мною порівнявся 
старенький трамвайчик-платформа. На 
ній, умостившись на ослінчиках, сиділи 
зо двадцять хлопчиків-підлітків і з якимсь 
дивовижним пацанським щемом наріза-
ли чіткий, як стукіт кулемета «максим», 
ритм. Оркестром диригувала й водночас 
вела соло на трубі літня жінка в старомод-
них круглих окулярах і з зачіскою часів 
молодості Старого.

Трамвайчик прогуркотів і подав-
ся далі: повз танкове училище, комбінат 
«Молодь україни», хлібзавод  — до шля-
хопроводу над Брест-Литовським про-
спектом. і лише в останню секунду я помі-
тив на низьких бортах платформи червоні 
стрічки з написом, що пояснював цей не 
бачений у наших краях сюрреалізм  – 
«Свято вулиці Пархоменка».

Свято! Вулиці! На якій, окрім виз-
начних і пам’ятних місць, є ще й слідчий 
ізолятор, і славетний київський цвинтар. 
Вулиці, під якою на глибині кількох мет-
рів виловлювали окремі кадри джиґуна-
фотографа, розчленованого студенткою, 
комсомолкою, відмінницею, красунею, 

нареченою академіка, котра зараз, напевне, 
сидить у камері для смертників і розраховує на 
щось.

Кожному своє. Одні влаштовують свя-
то, інші вірять, що це справді свято, а комусь 
дістається вигрібати з каналізації рештки чужих 
«празників».

Для захисту своєї коханої дочки батьки 
найняли найкращого київського адвоката. Того, 
який захищав колись убивцю начальника охоро-
ни Хрущова й фактично виграв процес. Шкода, 
що засідання суду було закритим. А я проходив 
лише свідком і, відговоривши свої кільканад-
цять хвилин, повернувся до управи. Кажуть, ад-
вокат зробив усе можливе й неможливе. Розма-
лював у найчистіші кольори підсудну та змішав 
із гноєм убієнного. Києвом довго, як приказка, 
ходила його геніальна фраза: «Якщо потерпі-
лий людина, тоді Дарвін неправий». Свої десять 
років панночка, однак, отримала. щоправда, у 
колонії загального режиму. Її братик відбувся 
легким переляком. Більше того, навіть виграв 
на горі своєї родини. Я зустрів його десь через 
рік після суду на вулиці. Він упізнав мене (іще 
б пак!) і радісно похвалився, що в колективі до 
нього поставилися дуже добре, можна сказати, 
душевно. Директор-академік навіть вибив для 
нього позалімітну аспірантуру.

— Наука — то добре, щиро заздрю. А як 
там справи в сестрички? Вона ж, здається, десь в 
україні відбуває? Їздили до неї?
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Відповідь брата мене приголомшила:
— А ви знаєте, вона там уже не сидить. Її 

до іншої колонії перевели. Якась спеціальна. 
Там, сказали, можна буде паралельно інститут 
закінчити — це раз. і два — скоротили строк аж 
наполовину. щоправда, чомусь переписку й по-
бачення там забороняють. Напевне, щоб менше 
знали, бо це ж усі туди проситимуться… Ви тіль-
ки нікому не кажіть, бо з усіх нас підписку взя-
ли про нерозголошення – аж на двадцять п’ять 
років. уявляєте?

— що ж ви так одразу мені розказали?
— Ну, ви ж своя людина, про цю колонію й 

без мене, мабуть, знаєте. Мене, щоправда, по-
передили, доки сестра не відсидить, то виїзд за 
кордон заборонено. Але то нічого. Я туди й не 
збираюся. Аби їй добре було…

Я зрозумів, що знову опинився в безпосе-
редній близькості до якоїсь чергової таємниці. 
Можливо, такої ж небезпечної, як історія зник-
лого поїзда, а може, іще небезпечнішої. Бо я 
знав, що офіційно таких колоній із подібним ре-
жимом на території Радянського Союзу й близь-
ко не існує.

Від автора: 
Єдиний, хто безвинно постраждав у 

цій історії, — редактор багатотиражки. його 
обійшли з обіцяною квартирою — треба ж було 
покарати когось із непричетних. Незабаром він 

звільнився з «мотьчиної фабрики» й, ря-
туючись від колишньої дружини, забіг чи 
то в Адигею, чи то в Гірську Шорію, сло-
вом, куди не ходять поїзди. у 1998-му аб-
солютно випадково наші шляхи перетну-
лися в Мінську. З’ясувалося, що колишній 
король багатотиражки врешті-решт осів 
там і завідував кореспондентським пунк-
том якогось московського видання.

щодо загадкової колонії, куди пе-
ревели молоду вбивцю, то її таємниці 
Олекса не встиг розгадати. Хоча є одна гі-
потеза. Під час першої війни в Чечні в 1996 
році російським військам страшенно дош-
куляли таємничі й невловимі, як привиди, 
жінки-снайпери. Ні живими, ні мертвими 
їх ніхто не бачив, зате добре знали їхній 
почерк — вони відстрілювали російським 
воякам статеві органи. Ходили глухі чут-
ки, що ці снайперки — випускниці якоїсь 
надзвичайно секретної школи однієї зі ще 
радянських спецслужб. Вони як з’явилися, 
так і зникли. А на зміну їм прийшли вдо-
ви-смертниці з поясами шахідок.

і нарешті — про річ абсолютно міс-
тичну. угадайте з трьох разів назву ху-
дожнього салону, який відкрився вже на 
початку двадцять першого століття саме в 
тому будинку, куди мій друг Олекса Сиро-
та супроводжував важливу даму купува-
ти старовинний сервіз. Правильно: «Са-
лон антикварної художньої порцеляни». 
щоправда, Дульова там поки що немає. 
Навіть підробного.

що ж до таємничої смерті заслуже-
ного ветерана в пісочнику, розслідуван-
ня якої КДБ узяло на себе з дивовижною 
швидкістю, то все, що на той час залиши-
лося від неї в пам’яті Сироти, — це мотив 
довоєнної патріотичної пісні, що її на-
свистувала людина в черзі до гастроному 
за кільканадцять метрів від щойно охоло-
лого трупа.

Ця пісня й це слідство, як бува-
ло з моїм другом Сиротою та Старим, за 
якийсь час несподівано повернулися до 
них і завдали чимало, м’яко кажучи, кло-
поту. А якщо відверто — смертельного ри-
зику.

Як там казав Олекса: часто-густо, 
розкрутивши чергову версію до кінця, ти 
виходиш не на злочинця, а всього лише… 
на нову версію. А Старий висловлював-
ся ще категоричніше: «Закритих справ не 
буває. Ти її здав, списав, хрест поставив і 
забув, а вона, зараза, тебе дожене, дасть 
добряче й іще додасть. щоби носа не за-
дирав!»

Так воно й вийшло. Але про це, як я 
вже зазначав, у наступній розповіді. 
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Судячи з того, що мені сказав Енеко, Наталію 
вже попередили про мою появу у відділку, та від 
цього наша зустріч не стала приємнішою. 
— Ну, я вас залишу, у мене ще багато не-
відкладних справ. Сподіваюся, ви зможете 

порозумітися. — Хоробрий Енеко Ґойріселайя, поліцейський із кількома на-
городами, який ніколи не боявся сутичок із досвідченими грабіжниками та 
фанатичними терористами, поводився зараз як повний боягуз, тікаючи та за-
лишаючи мене самого. 

Коли мій колишній співробітник Енеко ганебно втік, у мене більше не 
було підстав не дивитися на Наталію. що потрібно робити в таких випадках  — 
підвестися й поцілувати її у щоку? Потиснути їй руку? Або стримано помахати 
рукою на знак привітання? і я підвівся-таки, адже вона продовжувала стояти й 
навіть не збиралася сідати, а я оторопіло дивився на неї, не знаючи, що казати 
й робити.

— Ти дуже гарна, — урешті-решт мовив я, просто щоб перервати тишу. 
Але, судячи з того, що вона відповіла, це була невдала репліка.

 — Та невже? А я думала, тобі подобаються на тридцять років молодші! — 
З її погляду я зрозумів, що вона, безперечно, і досі вважала, що той наклеп був 
правдою. — Я навіть не знаю, як тебе краще назвати — сучим сином чи справж-
нім нахабою? Як ти смієш просити моєї допомоги після всього, що сталося?

Я міг піти з відділку й забути про це розслідування або лишитися й дати 
Наталії відсіч. Мій організм просив утілити в життя перший варіант — але якого 
дідька? Якщо жінка, яку я кохав, вважала мене виродком, я не хотів дати їй 
легкої перемоги. Ця суперечка не закінчиться, як раніше, у ліжку або на дивані, 
та я не бажав дозволити їй змішати себе з лайном: якщо їй хочеться війни  — 
вона її отримає. А отже, великим зусиллям волі я змусив себе обрати другий 
варіант.

— Я не просив тебе про допомогу, просто за збігом обставин саме ти зай-
малася справою, яку мені доручили розслідувати. і я хочу тобі нагадати, що слід-
ство щодо мене було анульовано й зараз я в поліції в позаштатному режимі. 
Тим часом я займаюся реалізацією свого конституційного права на працю і пра-
цюю приватним детективом, причому з ліцензією. А ще мені байдуже, що ти не 
віриш у мою невинуватість. Точніше, мені зовсім не байдуже, та в даному ви-
падку це хвилює мене найменше. Якщо я не помиляюся, твій керівник доручив 
тобі співпрацювати зі мною, то ти збираєшся виконувати його доручення чи ні?

Мене не здивував її погляд, сповнений ненависті, — останнім часом я їх 
стільки бачив, що нарешті звик до них. Ось тільки такий вираз в очах якогось 
незнайомця й жінки, у яку ти був закоханий до нестями, — це зовсім різні речі. 

— Тут нема чого розслідувати й ніколи не було, — сказала вона нарешті. 
Гадаю, причина цього полягала швидше в її вродженому почутті дисципліни, 
а не в тому, що вона й досі щось до мене відчувала. — ідеться про жінку, яка 
напилася до втрати свідомості, упала в річку й утопилася. Те, що ти хочеш узяти 
гроші з її чоловіка за розслідування такої очевидної справи, здається мені амо-
ральним. 

— Він сам до мене прийшов, хоча йому й доводили, що це був нещасний ви-
падок. і якщо це справді так, я напишу про це у своєму звіті, ну а ти можеш більше 
не вдавати вчительку моралі. Ти сама повідомила її чоловіка про загибель? 

Коли ми жили разом і були щасливі, часто саме я приносив людям погані 
новини, навіть якщо й не був причетний до справи, а вона мене про це просила, 
зважаючи на делікатність ситуації. Відтоді вона, здається, стала жорсткішою, і я 
маю підозру, що її віра в те, що колись вона була закохана в педофіла, зіграла 
в тому не останню роль, адже, за її словами, саме вона говорила з Гомесом-
уральде. 

— і він не висловив своїх підозр щодо того, що її могли вбити?
— Ні, тоді він нічого не сказав — нещасному й без цього було важко ус-

відомити те, що сталося. — Її вороже ставлення до мене нікуди не зникло, але 
вона була професіоналом і на деякий час змогла забути про негатив і відповісти 

9
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на мої запитання. — Але за кілька днів він 
почав надокучати нам дзвінками з вимога-
ми розслідувати вбивство.

— А ви, звісно, не звертали на нього 
жодної уваги.

— Ну а як ми могли звернути увагу? 
Заради Бога, Мікелю, ситуація була аб-
солютно прозорою: стався нещасний ви-
падок, сумний нещасний випадок — ось і 
все. Зрозуміло, що цей чоловік був у відчаї 
й відмовлявся прийняти думку про те, що 
його дружина напилася, внаслідок чого 
з нею стався нещасний випадок, або... — 
вона замовкла на кілька секунд.

— Або що? — я перепитав її, хоча й 
здогадувався, що вона відповість.

— Або вона скоїла самогубство.
— Ви якось розвивали цю гіпотезу?
— Ну, коли в річці знаходять труп 

без слідів насильства, варто розглянути як 
гіпотезу про нещасний випадок, так і гіпо-
тезу про самогубство. Мабуть, цим можна 
пояснити, чому непитуща жінка так напи-
лася — щоб набратися відваги перед тим, 
як піти з життя. 

Сказане Наталією здавалося резон-
ним і в цілому пояснювало те, що дружина 
нотаріуса випила таку кількість алкоголю, 
яку людський організм не може витрима-
ти, не перетворившись на ганчірку. 

— Ви проводили подальше розсліду-
вання в цьому напрямку?

уперше Наталія трохи повагалася, 
перш ніж дати відповідь.

— Ні, не проводили. Нам це здало-
ся непотрібним. що б змінилося, якби її 
смерть врешті-решт визнали самогубс-
твом? Збільшилася б статистика людей у 
відчаї, які вирішили вкоротити собі жит-
тя? Посилилися б страждання її чоловіка? 
Її життя не було застраховане, а отже, це 
ніяк би не зашкодило жодній страховій 
компанії, а це, у свою чергу, означає, що 
не було ніякого сенсу з’ясовувати, що саме 
з нею сталося — нещасний випадок чи са-
могубство. Тоді ми вирішили, що так буде 
краще для всіх. і мені досі так здається,  — 
вона поглянула на мене з викликом. 

— Тобто ви майже не розслідували 
цю смерть.

— Ти що, глухий? — відчуття воро-
жості, яке ненадовго стихло, знову повис-
ло між нами. — Ми розслідували достатньо 
для того, аби зрозуміти, що до її загибелі 
не були причетні треті особи, ось тільки 
цього не розуміє один детектив-невіглас, 
який хоче нажитися на горі вдівця. Стався 
нещасний випадок, чого ще?

— Як цікаво: ти, не маючи доказів, 
засуджуєш мене за те, чого я не робив, а 
сама тим часом створюєш собі моральне 

алібі за неправильний учинок.
— іди ти до бісової матері, Мікелю!
— Можеш називати мене Ґойко, як 

усі. Мікелем мене називали тільки мати й 
жінка, яку я кохав. Моя мати померла, а тої 
іншої жінки, здається, також давно вже не-
має серед живих. До нових зустрічей.

— Можеш про це й не мріяти!
— Це не мрії, серденько, це реаль-

ність. Якщо вже ти зі мною зустрілася, 
отже, вищі сили цього захотіли, тож, подо-
бається тобі чи ні, ти будеш зі мною спів-
працювати. Це непроста справа, але рано 
чи пізно мені сподобається працювати на 
власний розсуд. Окрім фінансових вигід, 
така робота дає й інші задоволення. 

На мить я навіть подумав, що Наталія 
вистрелить мені поміж очі. На моє щастя, 
регламент Автономної поліції не дозволяє 
агентам убивати колишніх чоловіків. і я аб-
солютно впевнений у тому, що врятувало 
мене тільки це. 

10

Спокійно крокуючи по Більбао — 
місту, де ти зараз живеш і працюєш, — ти 
розумієш, що це місто мостів. Важко сказа-
ти, багато їх тут чи мало, адже це залежить 
від того, з яким іншим містом порівнювати, 
але без жодного сумніву — це місто мостів. 
і ти обійшов майже всі: від мосту Аюнта-
мієнто до мосту Ареналь, а потім, трохи 
пізніше, через район Абандо ібарра, який 
розташований поблизу музею, що став 
новим символом цього міста, ти потрапив 
на міст, який офіційно називається Субі 
Сурі  — білий міст в архітектурному стилі 
району, який самі мешканці Більбао не 
соромляться називати мостом Калатра-
ва  — на честь архітектора, який його спро-
ектував. Нарешті ти пройшов пішохідним 
мостом Аррупе, названим, що цікаво, на 
честь єзуїта,  — можливо, через те, що він 
біля університету Деусто. удалечині ти 
побачив мости Деусто та Еускальдуна — 
болісну згадку про старі корабельні верфі, 
знищені з початком промислової револю-
ції. Є й інші — так тобі сказали, — та вони 
тебе вже не цікавлять, адже Марія ісабель 
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Гарате, жінка, яку ти маєш убити, ніколи там не 
з’являється — чи то за збігом обставин, чи то в 
неї є причини їх уникати. 

Якби вона дізналася про твої наміри, то 
трималась би подалі від усіх мостів, однак і це  
її не врятувало б, адже завжди можна знайти 
спосіб убити та померти, але ти, щойно потра-
пивши до цього міста, закохався в його мости, 
і відтоді тебе переслідує думка, що їх створили 
для того, щоб ти зміг виконати свою роботу. 
Якби звичайні люди, які проходять повз них, 
насолоджуючись довгими весняними днями й 
легким бризом, дізналися про твої думки, вони 
б здригнулися, і не від холоду, а від жаху. Без 
сумніву, вони б подумали, що потрапили до сві-
домості хворої людини, і помилилися б. Ти не 
маніяк, якому подобається вбивати — це зовсім 
не про тебе. Ти просто робітник, який ефективно 
та якісно виконує свої завдання. Насправді ти не 
так уже й відрізняєшся від решти людей, хіба що 
у твоєї роботи інша специфіка.

Можливо, якби ти народився в іншій країні 
або якби твоя мати змогла залишитися з тобою, 
або... утім, яка різниця, життя сповнене таких 
«якби», які ні на що не впливають. Обставини 
змусили тебе стати на цей шлях, і яка різниця, 
сам ти його обрав чи в тебе просто не було вихо-
ду. Тепер ти тут, у цьому місті, яке ще два місяці 
тому було для тебе абсолютно чужим. Ти злився 
з ним, воно стало частиною тебе й буде нею, аж 
поки ти знову не захочеш змінити декорації, хоча 
таке кочівне життя, яке ти вів досі, почало тебе 
виснажувати. Може, ти став старим? Зрозуміло 
одне: якщо ти не залишишся назавжди в цьому 
місті (хоч би як ти того хотів, швидше за все, тобі 
все одно доведеться звідси поїхати), наступне 
місто має стати твоїм кінцевим пунктом призна-
чення. Ти відчуваєш, що настав час тобі нарешті 
обрати місце й стати осідлим міщанином, одним 
із тих, хто всміхається й пригощає дітей цукерка-
ми, а не стріляє в їхніх батьків. утім, якщо добре 
подумати, це не настільки несумісні речі. 

і хоча укладений із тобою контракт не пе-
редбачає простого виконання замовлення, ти 
всміхаєшся щоразу, коли використовуєш це 
слово — «контракт», більш характерне для фут-
болістів, ніж для убивць. Влучніше буде сказати, 
що тебе найняли; твої нові замовники захотіли, 
щоб ти особисто зайнявся жінкою, діяльність 
якої не дає їм спокою. Ти сам провів невеличке 
розслідування й з’ясував, що вона зовсім їм не 
загрожує — принаймні вбивати її немає жодного 
сенсу, але ти вже не новачок у цій справі і швид-
ко зрозумів, що це означає. Насправді за цим 
проханням стоїть те, що замовники не цілкови-
то тобі довіряють і хочуть улаштувати випробу-
вання. Ці дурники думають, що схоплять тебе, 
якщо ти скоїш убивство в їхньому місті. Так, 
вони абсолютно дурні й не знають, що ситуацію 
контролюєш саме ти. Насправді — вони просто 
зграйка дилетантів, які граються в мафіозі, купка 

безпринципних підприємців, які вирішили 
збагатитися на протизаконних справах, що 
принесуть їм набагато більші прибутки, 
ніж їхній звичайний бізнес. 

Вони ще не зрозуміли, що мафіозі 
та вбивцями, може, і не народжуються, 
генетика тут ні до чого, та це потрібно 
ввібрати на вулиці, це потрапляє до тіла 
через кров. Отримуючи та роздаючи уда-
ри, ти усвідомлюєш, що в цих асфальто-
вих джунглях — або ти, або тебе. Цього не 
вивчиш у магістратурі приватного універ-
ситету. Можливо, коли-небудь вони це 
зрозуміють, але вже буде пізно, ну а поки 
ти насолоджуєшся вигодами, які дарує 
тобі їхнє невігластво. 

і якщо для збереження тих вигод 
доведеться вбити цю нещасну жінку, ти 
так і зробиш. Без задоволення, але й без 
докорів сумління — це просто чергове за-
вдання. Саме для цього останні кілька ве-
чорів ти присвятив прогулянкам мостами 
Більбао. Ти знаєш їх так добре, ніби й сам 
уже став їхньою частиною. Це буде прос-
то: пізно ввечері в будні там майже ніхто 
не ходить. Тільки одного разу якийсь на-
колотий хотів на тебе напасти, і ти, мабуть, 
навіть зробив йому послугу, оскільки з 
наркомана він перетворився на каліку,  
а це більш гідна категорія в очах буржуазії, 
якій належить контроль над цим містом. 
Так, це буде просто, дуже просто. Потріб-
но лише напоїти її та м’яко штовхнути в 
річку з набережної — зробити це на од-
ному з мостів буде набагато складніше — 
і дочекатися, поки вона захлинеться. На-
поїти таку жінку, як вона, може видатися 
складним завданням, але ти віриш у свою 
здібність до переконання. А якщо не вий-
де, усе одно існують інші спеціальні під-
ходи. Та насправді тобі не довелося вда-
ватися до альтернативного плану — убити 
її було просто, дуже просто. Вона була 
однією з тих жінок, яким хочеться поспіл-
куватися, бути почутими, висловити свої 
думки, проблеми, тривоги. А ти з якоїсь 
дивної причини, яка далеко за межею ро-
зуміння, викликаєш у таких людей довіру. 
Вони навіть починають ставитися до тебе 
з ніжністю, ну а ніжність, як тобі відомо з 
досвіду, може стати смертельною. 

 

Sabía incluso lo que estaría pensando el hombre, que el título era 
falsificado. Pues no, el título de marras, como tal, era auténtico, 
se mirase desde donde se mirase, un
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(Детектив зустрічається з подругами покій-
ної дружини нотаріуса. Вони також сеньйо-
ри із вищих кіл, проте мало подібні на на-
божну й скромну Марію ісабель. жінки 
повідомляють детективу, що їхня покійна 
подруга поводилась в останні дні звично 
для себе і нічого екстраординарного не ро-
била. Та й чи могла ця тиха жінка, ідеально 
допарована до богомільного ханджі но-
таріуса, робити щось не таке. Марія ісабель 
ніколи не вживала алкоголю! Вона навіть 
відмовлялася коханця завести. Ґойкоечеа 
подякував сеньйорам і залишив свій теле-
фон, аби вони телефонували йому, раптом 
щось згадають.)
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(і одна з подруг, брюнетка Лола, 
зателефонувала детективу й наполягла 
на зустрічі з ним у нього вдома. Вона роз-
повіла, що насправді Марія ісабель перед 
смертю ходила незвично збуджена, схви-
льована, навіть радісна від праці в цер-
ковній громаді парафії Святого Юліана. 
Парафіяльний священник там — колиш-
ній місіонер. Марія ісабель займалась у 
групі підтримки іммігрантів. Це все, що 
знала Лола. Проте не все, що вона мог-
ла. Прекрасна брюнетка гаряче й волого 
поцілувала Ґойка. Проте продовження 
ця любовна пригода не мала. Принаймні 
поки.)
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Одна річ ніколи не зміниться, хоч би де ти 
був  — це погляди, які кидають на тебе твої 
замовники, коли думають, що ти не бачиш. 
Корумповані політики, безпринципні підпри-
ємці або загартовані життям мафіозі — усі від-

чувають суміш страху та збудження, коли знаходяться біля тебе, така твоя пла-
та за те, що заробляєш на чужій смерті. і навіть знаючи, що ти лише виконуєш 
їхні накази, вони все одно відчувають, що ти не належиш до їхнього світу, що 
між вами — прірва. Це не має для тебе значення — ти знаєш, що це правда; ось 
тільки вони не розуміють, що саме ти знаходишся на поверхні, а вони — на дні 
прірви. Вони гадають, що їхні руки чисті, адже це не вони натискають на курок, 
не вони встромляють ніж, та не розуміють, що ти і є тим курком і тим ножем, 
ти просто асептичний, неупереджений і об’єктивний, надзвичайно об’єктивний 
інструмент, який вони використовують, догоджаючи своїм примхам, тож саме 
їх і можна вважати справжніми вбивцями.

Ти всміхаєшся думці, що останнім часом віддаєшся філософським роз-
думам частіше, ніж колись, і одразу ж відкидаєш ці думки, ці дурниці, які на 
кілька хвилин оволоділи твоєю свідомістю. і не через те, що це неправда,  
а через те, що вони все одно не зможуть звільнити тебе від відповідальності. 
Ти не молот і не рушниця — небезпечні, але інертні предмети.  Якби хотів, міг 
би не грати роль інструмента, який ці недоумки використовують, аби покін-
чити з тими, хто їм заважає; але ти так не робиш, оскільки живеш із цього, і 
вельми добре — тут нічого заперечувати.

Хай там як, але з одним не можна сперечатися: між тими, хто замовляє 
вбивство, і тобою, виконавцем, існує велика різниця. Мабуть, не морального 
характеру — безглуздо читати моралі з таким життям і такою роботою, як у тебе, 
але між вами існує очевидна різниця, хоча ти й не можеш дати їй визначення. Ти 
завжди відчував цю різницю й зараз також її відчуваєш, тому помічаєш, із якою 
напруженістю говорить твій замовник, коли питає, як ти з усім упораєшся.

— Не хвилюйтеся, — відповідаєш ти з усмішкою, а замовник супить брови, — 
я знаю методи.

13
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Він киває на знак згоди й іде, схви-
льований через те, що віддаляється від 
тебе, але спокійний, оскільки знає, що ти 
виконаєш цю брудну роботу, таку потрібну 
для процвітання його підприємства.

Здихавшись цього дурня, який ува-
жає себе баскським Аль Капоне, ти зосе-
реджуєш увагу на іншому дурневі, велико-
му цабе (усі присутні на цій зустрічі великі 
цабе), який улаштував скандал. 

— Це грабунок, — кричить він так го-
лосно, наскільки йому дозволяє стан алко-
гольного сп’яніння, у якому він, очевидно, 
перебуває, — справжній грабунок, якого я 
не допущу! усі бісові ставки було підтасо-
вано, але мене ніхто не грабуватиме! Мене 
звати Хосе Марія Васкес де Лусуріага,  
а Васкеса де Лусуріагу навіть сам Бог не 
обдурить!

Поки він продовжує лаятися, ти ду-
маєш про те, наскільки ця ситуація іроніч-
на. Хоча в цій справі все протизаконно, 
ніхто нікого не обдурює: Хосе Марія Васкес 
де Лусуріага втратив тридцять тисяч євро 
за півтори години тільки тому, що поста-
вив не на того коня. Нарешті, коли з нього, 
здається, вийшло все повітря, як із кульки, 
яку раптом штрикнули гострим ножем, ти 
підходиш до нього й м’яко береш під руку.

— Заспокойтеся, шановний, — тихо 
промовляєш щойно вивченою мовою, тобі 
завжди легко давалися мови — як наслідок 
професії, яку ти для себе обрав. Крім того, 
іспанська також має латинське походжен-
ня, як і твоя рідна румунська, — будь лас-
ка, заспокойтеся. упевнений, що сталася 
помилка, але поки ми будемо виправляти 
її й робити все можливе, щоб вона не пов-
торилася, вам не потрібно хвилюватися, 
оскільки ми повернемо вам ваші гроші. 
Скажи мені, П’єре, — запитуєш ти в одного 
зі своїх людей, — скільки втратив цей ша-
новний добродій?

— Тридцять тисяч євро, — стисло від-
повідає П’єр.

— Тридцять тисяч євро? — ти вдаєш 
подив, хоча насправді тобі чудово відо-
мо, скільки саме втратив цей бентежний 
клієнт. — Ну, могло б бути гірше. Ось що 
ми зробимо: П’єре, поверни пану Васке-
су де Лусуріага його тридцять тисяч євро. 
Оскільки ми довіряємо один одному, якщо 
зможемо врешті-решт довести, що не було 
ніякої помилки або тим більше пастки, він 
без жодних проблем поверне нам ці гроші. 
Ви згодні на такі умови, шановний?

Хосе Марія Васкес де Лусуріага, як ти 
й очікував, відповідає ствердно, адже він 
людина слова й повертає свої борги, інша 
справа, що йому не подобається, коли 
його обдурюють, але пан Владімір здаєть-

ся йому благородною людиною, і ошукати його 
він напевне не міг.

Він говорить не вельми складно: якщо він 
такий упевнений, що ти його не обдурював, на-
віщо улаштовував скандал і брав тридцять тисяч 
євро в здивованого П’єра, який останньої миті 
перед передачею грошей знову запитує твоєї 
згоди. Насправді він хоче пересвідчитися, що ти 
береш на себе відповідальність за втрату такої 
суми, і він, звісно, має рацію: шефу не сподо-
бається такий жест доброї волі, але ти вже давно 
в цій справі та знаєш, що часом поразка  — най-
кращий шлях до перемоги. 

Ти великодушний не лише у фінансовому, 
а й в особистому плані: зважаючи на те що пан 
Васкес де Лусуріага перебуває в стані сильного 
алкогольного сп’яніння, ти пропонуєш відвез-
ти його туди, куди він скаже, інакше його може 
зупинити дорожня поліція або, не дай Боже, він 
потрапить в аварію. Тобі не доводиться силь-
но наполягати, адже Хосе Марія Васкес де Лу-
суріага розуміє, що він не в змозі зараз керувати 
своїм потужним BMW, а отже, віддає тобі ключі 
й просить відвезти додому.

Автомобіль їде так м’яко, хоча ти щосили 
тиснеш на педаль газу, що твій пасажир миттєво 
засинає, заколисаний легкою дорожньою тряс-
кою під дією випитого ним алкоголю. Тому він 
не помічає, що ти повернув не на ту трасу, яка 
веде до його оселі, а на ту, що виходить на кру-
те узбережжя поруч із пляжем Аррігунага. Тобі 
подобаються міста неподалік від узбережжя, 
вони дарують стільки можливостей — напри-
клад, зробити так, щоб потужне авто, з якого ти 
стер усі сліди своєї присутності, упало з урвища 
разом із п’яним водієм, який не впорався з кер-
мом на повороті. Нещасний випадок, сумний і 
нещасний випадок, яких, на жаль, багато трап-
ляється щодня в так званому розвиненому світі, 
що забрав собі ще одну жертву.

Можливо, думаєш ти, обережно керуючи 
автомобілем, який конфіскував для того, аби 
дістатися до найближчої станції метро, хтось із 
присутніх під час тієї розмови щось запідозрить, 
коли наступного дня прочитає в одній із газет 
Більбао новину про жахливу автокатастрофу,  
у якій загинув один із найбільш визначних та ша-
нованих мешканців міста, але тебе це зовсім не 
бентежить — ти знаєш, що ніхто нічого не скаже, 
ніхто не наважиться видати тебе. у цій справі 
вчасна смерть уважається набагато рентабель-
нішою, ніж тридцять тисяч євро в кишені.

Debo reconocer que en esos momentos fui yo quien se quedó 
descolocado. Esas palabras sólo podían significar que iba a 
pedirme algo ilegal y no es que no estuviera dispuesto a hacerlo, 
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Я один із тих католиків, які ходять на месу 
лише з нагоди хрестин, весілля або похован-
ня. Ну а останнім часом, коли діти тих неба-
гатьох друзів, які не відвернулися від мене, 
сягають відповідного віку, — на перше при-

частя. у всьому іншому я показую свою повагу до священиків дистанційно. На 
щастя, можу розраховувати на взаємність — вони не втручаються в мою робо-
ту, а я не лізу до їхньої, ось і все. Через це я не знав, де розташована парафія 
Святого Юліана, і прийшов до парафії Святого Петра, яка поблизу тієї самої 
площі Деусто, між вулицями Рамон, Кахаль і Лусарра, куди я часто ходив ви-
пити в студентські роки. Пригадую, що тоді десь там був бар, де з пенсіонерів 
брали менше. Мені стало цікаво, чи зараз ці умови дійсні для позаштатних 
поліцейських під підозрою, але я розважливо вирішив не з’ясовувати цього. 
Відчував, якою буде відповідь, і мені не хотілося слухати подібні коментарі. 
Окрім того, у мене були справи, і хоча я не знав, де парафія Святого Юліана, 
вирішив, що в парафії Святого Петра мені люб’язно підкажуть. Ось така пере-
вага в католицької церкви: оскільки кожному вірянину призначають парафію 
згідно з місцем проживання, вони не влаштовують конкуренції та їм не важко 
щось підказати. Якби про це дізнався суд із питань захисту конкуренції, він 
улаштував би їм іще ту месу, краще й не скажеш. Але всі члени цього органу, 
мабуть, атеїсти або цивільні особи, а отже, поки що вони навіть і не здогаду-
ються, що тут коїться.

Єдина незручність — там саме правили месу, а тому присутні були зосе-
реджені на літургійних ритуалах і не дуже хотіли переривати свої молитви, щоб 
побалакати з детективом. Однак заради того, аби я залишив її в спокої та вона 
могла й далі бити себе кулаком у груди, одна жіночка, котра, мабуть, жила ще 
за часів дітей, яким явилася Діва Марія в місті Фатіма, не вельми привітно, але 
доволі точно розповіла мені, де парафія Святого Юліана. А щоб я не загубився, 
додала не зовсім милосердним тоном (зважаючи на місце, де ми знаходилися), 
що насправді ця парафія більше схожа на гараж, аніж на церкву. Маю визна-
ти, та жіночка мала рацію. Парафія Святого Юліана, яка знаходилася ближче 
до Сарріко, аніж до центру району Деусто, не мала характерного для церков 
урочистого вигляду — либонь, через те що була відносно новою. Дивна річ для 
наших часів, коли один за одним відкриваються нові паби, інтернет-кафе та ви-
шукані автосалони, а ось новина про відкриття церкви настільки незвична, що її 
мали б показувати в основному блоці всіх теленовин. Можливо, причина рап-
тової появи цієї церкви полягає в самих її парафіянах, більшість із яких — при-
наймні тих, кого я встиг побачити, зазирнувши всередину — була очевидного 
латиноамериканського походження.

Саме в той час, як мені сказав літній чоловік, схожий на священика й одяг-
нений, наче політик-соціаліст перехідного періоду, мала відбутися репетиція 
танцювальної групи, що складалася з іммігрантів болівійського походження.

— Оскільки в нас немає актової зали, — застосування першої особи мно-
жини підтвердило мої здогадки про те, що цей чоловік був священиком або 
принаймні кваліфікованим паламарем, — репетиції доводиться проводити в 
середині храму, як ви самі можете побачити. Але це не проблема, вони не за-
важають тим, хто приходить сюди помолитися, останнім навіть подобається, 
адже танцем також можна славити Господа, ви згодні?

Я вже не один десяток років не славив Господа, але відповів йому, що аб-
солютно з ним згоден. Якщо можна зробити людині приємне, навіщо я буду її 
засмучувати? Разом із тим я відчував, що він може стати одним із моїх інфор-
маторів, а вміння підтримувати добрі стосунки з потенційними інформаторами 
кожен поліцейський або детектив, хоч би яким дурним він був, уважає однією з 
найважливіших для виконання своєї роботи вимог. Почувши мою згоду, чоловік 
блаженно всміхнувся, що, з одного боку, логічно. Та коли я спробував зав’язати 
з ним бесіду, він попросив дочекатися, якщо мені не важко, закінчення репетиції. 
Правду кажучи, мені було важко, але сказати щось подібне тому, чиє королівство 
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не є на цьому світі, було б, по-перше, величезною 
брехнею, однією з тих, що можуть запроторити 
тебе до пекла на цілу вічність. По-друге, не мало 
б жодного ефекту, а тому я як великий поцінову-
вач народних танців Латинської Америки покір-
но дочекався кінця репетиції.

Насправді зачекати було варто, мені на-
віть не було нудно. Час минув швидко, поки 
я роздивлявся колоритні костюми й саму гар-
монійну красу танців. Хоча танцюристи й не були 
професіоналами, ті почуття, які вони вкладали 
в танець, — мабуть, відголос далекої втраченої 
землі — повністю покривали недоліки техніки, 
яких, утім, було не так і багато. щоб розтопити 
лід, я так і сказав священику, — а це був саме 
він, ще й головний священик парафії — коли 
ми, після закінчення репетиції, пішли погово-
рити до маленького кабінету, приєднаного до 
церкви. 

— Я радий, що вам сподобалося. Не всі 
люди такі чутливі, як ви. Багато вірян думають, 
що до церкви слід приходити лише для того, 
аби помолитися. Вони живуть учорашнім днем, 
та зазвичай мають великий вплив, незважаючи 
на те, що їх меншість. Ці люди не розуміють, що, 
як я вам уже казав, танець — це також форма 
молитви, особливо у випадку цієї групи імміг-
рантів. у такий спосіб вони згадують усе, що по-
кинули, — Батьківщину, друзів, родини. у кож-
ному разі, хоч мене й вельми захоплює ця тема, 
як ви вже, мабуть, помітили, не думаю, що ви 
прийшли сюди для того, аби слухати мої теорії 
про зв’язок між танцем і релігією. Скажіть, будь 
ласка, що вам потрібно від мене або від моєї 
парафії? — він сказав «моя парафія» не для під-
креслення присвійної форми, а щоб було зро-
зуміло, що він готовий захищати її всіма сила-
ми. Хтозна, можливо, він був одним із тих, кого 
кілька десятиліть тому залучили до численних 
партизанських війн у Латинській Америці. 

— Послухайте, я хочу втілити в життя те, 
чого мене навчили в ті щасливі роки, які я про-
вів у релігійній школі, — сказав я й ледь не по-
червонів, почувши, як священик сміється у від-
повідь на мій коментар, — і тому буду з вами 
цілком відвертим. Я приватний детектив. Так, як 
у кіно, — додав я, перш ніж священик сам мене 
запитав. Та що ж таке: у представників кожної 
професії я бачу такий самий скептичний пог-
ляд, коли кажу, що я справді детектив, — тільки 
з плоті та крові. 

— Пробачте, не хочу бути неввічливим, — 
мовив священик, — але я не розумію, що вам пот-
рібно тут, у нашій маленькій та скромній громаді.

— Те саме, що й будь-якому детективу, 
як вам, безперечно, відомо завдяки фільмам та 
книжкам — інформація.

— у такому разі, — без тіні ввічливості пе-
рервав мене він, — ви помилилися адресою. 
Спершу я сказав, що не хочу бути з вами неввіч-
ливим, але, якщо доведеться, буду. Повторюю: 

ви помилилися адресою. і не намагайтеся 
улестити або налякати мене, я багато років 
працював місіонером у Центральній Аме-
риці й звик боротися з набагато жорстокі-
шими та продажнішими поліцейськими, 
аніж ви. Окрім того, тут закон теоретично 
на моєму боці, і якщо я не схочу з вами го-
ворити, ніхто мене не змусить.

у будь-який інший час я б із задо-
воленням поговорив із цим талановитим 
учнем ігнасіо Ейякуріа, та мені не дуже 
хотілося вплутуватися в дискусію про бо-
жественне та людське. і тим паче — із цим 
норовливим священиком, який, здається, 
був хитрим як лис і мав за плечима пар-
тизанське минуле в складі першої дивізії, 
у чому я все більше переконувався. 

— Не поспішайте хапатися за цей ви-
сновок, дозвольте пояснити. Послухайте, 
я не поліцейський, я вже сказав — я детек-
тив, і в мене немає жодних намірів створи-
ти проблеми вам або вашим парафіянам. 
Якщо ви хвилюєтеся з приводу того, що 
деякі з них або значна частина нелегали, — 
можете заспокоїтися: ця тема мене не сто-
сується та я навіть пальцем проти них не 
поворухну. Якщо потрібно, ми можемо за-
критися з вами в церкві й вимагати їхньої 
остаточної легалізації. Ось тільки без голо-
дування, це вже не для мене.

Священик подивився на мій неве-
личкий животик — усього кілька зайвих 
грамів, але вже помітний — і, посміхнув-
шись, сказав, що він мене вислухає, хоча й 
не може нічого обіцяти. 

— Я не заперечую, проте я вже ска-
зав, що мені не потрібен компромат ані на 
вас, ані на ваших парафіян. А коли я пояс-
ню, що мені треба, ви зрозумієте: ваша до-
помога — це вельми добра справа. 

— Якщо ви й далі говоритимете дур-
ниці, краще одразу йдіть. Тому, будь лас-
ка, скажіть, чого ви хочете, а я відповім, 
якщо вважатиму за потрібне.

Здається, я знову перегнув палицю. 
Не знаю, чому так трапляється, але це вже 
стає схожим на моє життєве кредо. На щас-
тя, священик дав мені останній шанс, і я 
потурбувався про те, щоб не змарнувати 
його. 

— ідеться про Марію ісабель Гарате. 
Наскільки мені відомо, ця жінка активно 
допомагала вашій парафії.

— Мені знайоме це ім’я, але я мало 
з нею спілкувався. Переважно вона пра-
цювала з моїм коад’ютором. Хоча я не ро-
зумію, навіщо вам інформація про цю жін-
ку. Якщо не помиляюся, кілька тижнів тому 
вона загинула. Як мені сказали, унаслідок 
нещасного випадку.

— А якщо це не був нещасний випа-
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док, отче? Якщо насправді її вбили?
— Ви так гадаєте?
— Так думає її вдовець, і він най-

няв мене для того, аби з’ясувати правду. 
А правда робить нас вільними, отче. Хочу 
нагадати, що так сказав іван Богослов.

— Так, а тепер це лозунг ЦРу. Якщо 
ви думаєте, що біблійні цитати допоможуть 
вам домогтися моєї підтримки, ви поми-
ляєтеся. Навіть якщо й так, яке відношення 
це гіпотетичне вбивство має до нас? 

— Не знаю. Може, і ніякого, — зізнав-
ся я, — але я зобов’язаний дослідити все, 
що мало стосунок до життя Марії ісабель 
Гарате, та спробувати прояснити обстави-
ни її смерті. у мене немає жодних апріор-
них суджень, я навіть думаю, що її чоловік 
може помилятися і з нею насправді стався 
нещасний випадок, але моя робота — від-
найти правду. Мені відомо, серед іншого, 
що вона працювала у вашій парафії, і на-
віть більше — виконувала тут якусь важли-
ву роботу й була нею вельми захоплена. 
На перший погляд це не здається достат-
нім мотивом для вбивства, та хтозна, мож-
ливо, яким-небудь расистам захотілося 
покарати її за соціальну роботу на благо 
іммігрантів. 

— імовірно, однак ви й самі не віри-
те в цю гіпотезу. Ви висунули її тільки для 
того, щоб здобути мою довіру.

— Маєте рацію, не думаю, що все 
було так просто й примітивно. Я сказав це 
лише для того, щоб показати вам яскравий 
приклад однієї з багатьох можливих при-
чин. До того ж я думаю, що було б справді 
цікаво з’ясувати, чим вона займалася у ва-
шій парафії. Або ж поза її межами, адже 
якщо мої інформатори сказали правду, за-
гибла проводила якесь слідство, пов’язане 
з цією парафією.

— Слідство, пов’язане з парафією? 
уперше про таке чую. Зважаючи на те, що 
я парафіяльний священик, мусив би про 
це знати. Повинен визнати, що не контро-
люю всього й дозволяю своїм помічникам 
діяти самостійно, але про щось подібне я б 
рано чи пізно дізнався, а зараз насправді 
вперше про це чую. Якщо хто-небудь із цієї 
громади був у курсі справи, я маю зняти 
перед ним капелюха, адже він зумів збе-
регти таємницю. 

— Можливо, — подумав я вголос, — 
вона справді розслідувала щось, пов’язане 
з парафією, але просто для себе, нікому 
про це не сказавши. 

— Звісно, могло бути й так. Але якщо 
ви хочете дізнатися, чого або кого стосува-
лося її розслідування, боюся, що не зможу 
вам допомогти.

— Я це розумію й не вимагаю вказати 

пальцем на винуватця. Лише прошу, щоб ви до-
помогли мені дізнатися правду й знайти вбив-
цю, якщо її таки вбили. Вона допомагала вам, 
ви маєте зробити для неї хоча б це.

— Я бачив стільки смертей, і здебільшо-
го смертей невинних людей, що мені давно вже 
нічим повертати борги, пане детективе, — він 
провів рукою по очах. Можливо, це був просто 
нервовий жест, а може, він хотів приховати не-
прохану сльозу, яка з’явилася, коли він пригадав 
якісь болісні події, — і я хотів би вам допомогти, 
але, боюся, не зможу. Ми з нею майже не спілку-
валися — сьогодні нас познайомили, а наступного 
дня вона загинула. Хочу випередити ваше запи-
танння: ні, коли нас познайомили, мені нічого не 
підказало, що за кілька годин її вб’ють і хто саме 
це зробить. Святий Дух поки що не вважає мене 
гідним того, щоб мати такий дар.

— Дуже шкода, — я спробував відповісти 
іронічно, — адже, якби ви його мали, цю спра-
ву давно вже б розкрили. То, можливо, мені 
допоможе ваш коад’ютор, — завдяки освіті, 
отриманій у релігійній школі, я зміг вимовити 
це слово без запинки. — Ви самі сказали, що 
частіше саме він спілкувався з Марією ісабель 
Гарате.

Раптом на привітне обличчя священика 
впала така тінь, наче до його голови почали при-
ходити далеко не зразкові думки.

— Боюся, це також неможливо, — урешті-
решт сказав він. — Кілька тижнів тому отця Мен-
ділусе направили в Гондурас із місією, яку там 
проводить наша єпархія, — він знову замовк. 
його обличчя все ще було похмурим, він ніби 
зважував те, що збирається мені сказати. — Як 
детектив або поліцейський ви вірите в збіги? 

— Так само, як у відьом, — насправді вони 
існують, але коли я бачу одну з них, починаю 
сумніватися й роблю вигляд, що їх не існує. При-
наймні поки я не переконаюся, що все сталося 
саме внаслідок збігу обставин, а не чого-небудь 
іншого. Звідки таке запитання? 

— Я щойно зрозумів, що певна послідов-
ність фактів може набути іншого значення, якщо 
подивитися на неї під кутом ваших підозр. Зок-
рема, від’їзд отця Менділусе стався через кілька 
днів після загибелі його помічниці Марії ісабель 
Гарате. А незабаром після прибуття до Гондура-
су самого отця Менділусе вбили. і в цьому не-
має жодних сумнівів, оскільки його застрелили, 
коли він ішов околицями місії. 

— Ви знаєте, хто це зробив?
— Певна річ, знаю, — відповів він із люттю. 

Очевидно, якби він десь зустрівся з убивцями 
свого товариша, то не став би підставляти другу 
щоку, а вчинив би геть інакше. — Ескадрон пара-
поліцейських сил, що виконує накази місцевих 
підприємців та крайніх правих угруповань. Од-
наче фізичні виконавці злочину й підбурювачі 
опиняться за це в суді лише у випадку національ-
ної катастрофи. А якщо це все-таки станеться, 
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будьте певні, що жоден розсудливий суддя — пробачте мені випадковий ка-
ламбур, у такій ситуації він зовсім мене не тішить — не засудить їх за це. 

Священик мав рацію, стався вельми дивний збіг обставин. утім це все-
таки могло бути результатом природного плину подій: немає нічого феноме-
нального в тому, що священика, особливо адепта теології визволення, ким, як 
мені здалося, і був мій співрозмовник разом зі своїм колишнім коад’ютором, 
направляють до найзлиденнішого куточка Латинської Америки. Не так уже й 
дивно, на жаль, і те, що тільки-но почалася його праця в цій країні, а вона вель-
ми часто не обмежується лише релігійною місією, державна влада вирішила, 
що його присутність швидше заважає, аніж допомагає. 

— Ви праві, — сказав священик, коли я поділився з ним своїми думками, — 
але це ще не все. Отець Менділусе не їхав до Гондурасу добровільно. Як би 
краще пояснити... Він неодноразово просив, щоб його направили куди-небудь 
із місією, та останнім часом отець був вельми захоплений працею тут, у своєму 
рідному місті, де він міг допомагати іммігрантам та біженцям. А тому, коли в 
єпархії йому наказали пакувати речі й збиратися до Центральної Америки, він 
не відмовився, а тільки попросив відкласти цю подорож на кілька місяців, проте 
безрезультатно. Я особисто говорив із помічником єпископа — і також марно. 
Це був не просто переїзд. Мені пояснили, що за цим стояло дещо більше –хтось 
тиснув на єпископа, і той не зміг не підкоритися, якщо хотів уникнути скандалу. 

— і в чому ж була справа?
— Здається, якісь дуже впливові мешканці нашого міста почали погрожу-

вати єпископу, обіцяючи оприлюднити щось доволі ганебне, що осквернило 
б добре ім’я отця Менділусе й опосередковано — самої церкви. Допоміжний 
єпископ розповів мені, що його звинуватили в розбещенні малих дітей. у єпар-
хії в це не повірили, але, зважаючи на положення в суспільстві тих, хто висунув 
проти нього звинувачення, і на те, наскільки болісно сприймалася ця тема ос-
таннім часом унаслідок сумних подій у деяких американських єпархіях... Сло-
вом, вони зрозуміли, що найкраще буде направити його з місією до Гондурасу. 
Я й сам не повірив у ці звинувачення, ну а зараз починаю думати, що, можливо, 
справа була не тільки в брудному наклепі, а хтось просто хотів прибрати його з 
дороги. і йому це вдалося, абсолютно точно вдалося.

Хоч би як я намагався опанувати себе, священик, здається, помітив, що 
я раптово зблід, і запитав, чи зі мною все гаразд. Звісно, зі мною зовсім не все 
гаразд. Те, що він мені розповів, нагадало про мою власну історію та про не-
справедливе звинувачення, об’єктом якого я став. Не думав, що обидві пастки 
були влаштовані тими самими людьми з однаковою метою, а якщо все-таки 
так? урешті-решт, ми тут щойно розмірковували про дивні збіги обставин, але 
я не міг довірити своєму співрозмовнику — ось такий парадокс — причину цієї 
тривоги, тому сказав, що нічого не сталося, просто раптове зниження тиску. 

— Зі мною часом таке трапляється, нічого страшного, — я брехав так ста-
ранно, як тільки міг, але не впевнений, що він мені повірив.

— усе одно ви маєте стежити за своїм тиском, особливо враховуючи те, 
яка у вас робота, — мабуть, у вас постійний стрес. 

Я міг би сказати, що моя звичайна робота — стеження за невірними чо-
ловіками та дружинами в пошуках доказів їхньої зрадливості — зовсім не була 
стресовою, але вирішив промовчати. усе-таки поруч зі мною був католицький 
священик, а католицькі священики, навіть ті, які в політичних та ідеологічних 
питаннях опиняються ліворуч від Бога-Отця, зазвичай свято вірять у єдність 
подружжя й нерозривність святого шлюбу. Оскільки я хотів повернутися до об-
говорення теми, яка й привела мене сюди, я лише мовчки погодився з ним і за-
питав, чи було йому відомо, які ж це впливові особи могли висловити бажання 
в будь-який спосіб спекатися отця Менділусе.

Священик зрозумів, що наша бесіда вийде набагато довшою, аніж він 
гадав, і замість відповіді дістав із кишені пачку цигарок «Дукадос» і древню за-
пальничку, яку, очевидно, пожертвував парафії якийсь вірянин, що за власним 
бажанням або ж силоміць вступив до ліги борців із курінням. Він запропонував 
мені цигарку, яку я, повагавшись трохи, урешті-решт прийняв і запалив її, а 
потім він учинив те саме зі своєю. Так чи інакше, захрестя було робочим міс-
цем священика, а за законом на робочому місці курити не можна. Водночас 
трудове законодавство ніколи не перетиналося з теологічними роздумами, і я 

E
sa puntualización me agradó tanto como me intrigó. L

a contraposición entre ley y ética, 
además de dar para escribir tomos y tomos de filosofía, era indicio inequívoco de que lo que me 
iba a pedir no era precisamente muy legal. Se trata de mi mujer el hombre pronunció por fin 
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вирішив, що можу дозволити собі кілька 
ковтків диму без остраху перед тим, що на 
мою голову впаде весь тягар закону.

— що за впливові особи? — повторив 
моє запитання священик, глибоко вдих-
нувши сигаретний дим. — А ви самі не здо-
гадуєтеся? Як ви думаєте, кому може бути 
потрібно спекатися молодого священика з 
величезним бажанням буквально слідува-
ти настановам ісуса й служити найзлиден-
нішим прошаркам суспільства? Ви геть не 
схожі на дурня, тож, гадаю, вам уже спало 
на думку багато імен.

— Авжеж, якщо я поміркую над цим, 
мені спаде на думку багато імен, але всі мої 
роздуми нічого не варті. Я хотів би почути 
конкретні імена конкретих людей, із якими 
я за необхідності зміг би поговорити, а не 
гратися в здогадки.

— Тоді, боюся, доведеться вас роз-
чарувати, адже, наскільки міг, а я доклав 
усіх зусиль до того, аби з’ясувати, що там 
коїлося, проте ці впливові особи настільки 
скромні, що вирішили зберігати анонім-
ність. Як завжди, вони не виступали осо-
бисто, а використали нотаріуса, усього 
лише нотаріуса, щоб той поговорив із 
єпископом.

— Нотаріуса? — із подивом запитав я.
— Так, саме нотаріуса. Можливо, 

це не зовсім точне визначення, бо цей но-
таріус уже на пенсії, але вони, як і свяще-
ники, — сказав він із усмішкою, — ніколи не 
виходять на пенсію повністю. На прикрість, 
я не думаю, що ця інформація зможе хоч 
якось вам допомогти, адже я сам говорив 
із цим нотаріусом. Він розповів, що йому 
нічого не відомо про цю справу й був лише 
представником інших людей, імена яких 
він, звісно, відмовився назвати, посилаю-
чись на професійну таємницю. Він сказав, 
що я його зрозумію, натякаючи на схожість 
професійної таємниці з таємницею сповіді. 
Насправді одне не має жодного відношен-
ня до іншого. Та хоч би який трактат я йому 
розповів із теологічними посиланнями, які 
мені й самому не вельми-то подобають-
ся, не почув би від нього більше нічого, 
тому був змушений відступити. Це пра-
вило історії: знедолені світу цього завжди 
змушені відступати під натиском могутніх, 
що не означає, буцімто вони не повинні 
продовжувати спроби. Проте це вже інша 
тема, яка вас, напевне, не цікавить.

— Зараз, отче, мене цікавить тільки 
одне: ім’я цього нотаріуса.

— Аподака, Артуро Аподака. Я не 
знайомий із ним, оскільки багато років 
мене не було в Країні Басків, але мені го-
ворили, що цей нотаріус знаний і відомий 
у Більбао.

Дорогою до оселі Артуро Аподаки 
я лише й повторював про себе: «Збіги іс-
нують, збіги існують», — ніби намагався 
прогнати примару, яка з’явилася нізвідки й 
загрожувала виставити на сміх одну з неба-
гатьох істин, щодо яких я був певен, — Ар-
туро Аподака мій друг, якому я міг довіри-
тися. Незважаючи на те що й священик із 
парафії Святого Юліана, і я не вельми-то 
вірили у випадковості, саме зараз це мала 
бути вона. урешті-решт, не було нічого 
дивного в тому, що нотаріус навіть після 
виходу на пенсію продовжував захищати 
інтереси своїх клієнтів. А те, що ці інтереси 
призвели до наклепу, а потім і до виселення 
з країни третьої особи, зовсім не здавалося 
важливим. жоден адвокат ніколи не стане 
турбуватися про етичний аспект проблеми, 
якщо зможе довести законність своїх дій. 
А наразі жоден суд іще не заявив про неза-
конність тиску на пана єпископа стосовно 
доручення священикові такої гідної з точки 
зору релігії справи, як місіонерство. Тому я 
повторював собі як мантру: «Збіги існують, 
збіги існують». Можливо, у такий спосіб 
думка зможе матеріалізуватися.

усмішка, із якою Ельвіра відчинила 
мені двері, не видавала подиву, який вона, 
безперечно, відчувала через те, що я заві-
тав до них удруге за тиждень. Вона лише 
сказала, що їй вельми приємно знову ба-
чити мене. у свою чергу, Артуро повівся не 
так дипломатично, коли я зайшов до його 
вітальні.

— Дідько, Ґойко, що тобі знову треба в 
нашій скромній оселі? Ти й досі не розв’язав 
оту свою справу і тобі знову потрібна моя до-
помога? Мене не обдуриш, можеш і не нама-
гатися — я знаю, що це не візит увічливості.

— Я й не збирався дурити тебе, Арту-
ро. і взагалі, у мене навіть не було змоги це 
зробити, оскільки ти не дав ні слова сказа-
ти, навіть «доброго дня», — маю визнати, 
що грубий і прямолінійний стиль колиш-
нього нотаріуса підбурював мене. 

Хоч я й обіцяв собі бути стриманим і 
не казати нічого недоречного, виконати цю 
обіцянку було непросто. На щастя, Артуро 
Аподака був недобрий тільки на словах, 

15
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а не в душі, і тому, що б ми один одному не ка-
зали, це не ставило під загрозу нашу дружбу. Але 
я відчував, що саме ця розмова може поставити 
наші стосунки під загрозу. 

— Залиш при собі свої ввічливі прийомчи-
ки, у моєму віці достатньо вже того, що я прожив 
іще один день, тому кажи вже, навіщо прийшов, 
я поспішаю. Чи ти думаєш, що я завжди так уби-
раюся, коли сиджу вдома?

 увесь зовнішній вигляд Артуро — його без-
доганний темно-синій костюм, пошитий на замо-
влення, золоті запонки, чорна гостра краватка з 
гербом роду Аподака й начищені до блиску чере-
вики вказували на те, що він має на меті покинути 
свою оселю. і навряд чи він збирався просто піти 
випити — швидше, він мав відвідати якусь важ-
ливу подію.

— Буду максимально лаконічним, — від-
повів я. — Я прийшов поговорити про отця Мен-
ділусе.

— Ти аж настільки лаконічний, що я не маю 
ні найменшого уявлення про те, хто такий цей 
отець Менділусе та до чого тут я.

Він дивився на мене впевнено, та ми обид-
ва знали, що він бреше.

— Не вдавай із себе дурня, Артуро. Може, 
ти вже й пенсіонер і років тобі більше, аніж самому 
Мафусаїлу, але в тебе завжди була феноменальна 
пам’ять, і, от дивина, саме зараз вона починає тебе 
зраджувати. Ти знаєш, про кого я говорю.

— Звісно, знаю, хто він такий, але мені й 
досі невтямки, яке відношення він має до тебе та 
до твого слідства. Якщо ти зможеш мені це пояс-
нити, я скажу, яке відношення він мав до мене. 
Але ти, здається, про це вже знаєш, тож я не ро-
зумію, чого тобі треба, якщо ти такий усезнайко. 

— Отець Менділусе, якщо ти цього не знав, 
працював пліч-о-пліч із Марією ісабель Гарате, 
покійною дружиною твого колеги Ґомеса-ураль-
де, ось чому мене цікавить його особа. і ти аб-
солютно точно знаєш — його звинуватили в пе-
дофілії. Згідно з думкою голови його парафії в 
Деусто, ці звинувачення були несправедливими, 
але єпархії було лячно втручатися в проблему та-
кого калібру, тому вона вирішила знехтувати його 
інтересами й направила його до однієї з країн 
Центральної Америки, а точніше, до Гондурасу. 
і речником, який озвучував ці звинувачення, був 
саме ти, Артуро.

— Вельми точне визначення. Саме я говорив 
із його Преосвященством єпископом, — з його слів я 
не зміг зрозуміти, чи він жартує зі мною, чи справді 
сповнений поваги до представника церковної вла-
ди, — і саме я розповів йому про те, що відбувалося 
навколо отця Менділусе, але, як ти влучно помітив, 
я був лише речником. А ти, якщо я правильно тебе 
зрозумів, уважаєш ці звинувачення несправедливи-
ми. що ж робити, я не можу ні підтвердити цього, ні 
заперечити. Не знаю, чи той отець робив це з дітьми, 
трансвеститами, порядними жінками або з бабуїна-
ми, чи він суворо дотримувався обітниці безшлюб-

ності, оскільки не був із ним знайомий. Я був 
тільки речником особи, якій абсолютно дові-
ряю, і вона, через певні особисті мотиви, які 
мені не повідомила, вирішила триматися ос-
торонь.

— Ти можеш хоча б сказати, що це за 
людина, чи будеш розповідати мені казочку 
про професійну таємницю?

Замість відповіді він подивився на 
годинник, підвівся з крісла, на якому сидів 
увесь цей час, і покликав мене за собою.

— Я вже казав, що в мене мало часу, 
але якщо ти підеш зі мною, можливо, ти 
зможеш дізнатися щось нове.

— Куди ти збираєшся?
— До церкви Святого Вікентія, — твер-

до відповів він веселим голосов. — На месу, 
що відбудеться о восьмій. 

— Церква Святого Вікентія? Меса о 
восьмій? — здивовано запитав я. — Ти маєш 
на увазі парафію Святого Вікентія Мученика 
в районі Абандо? — коли він кивнув на знак 
згоди, я поставив йому наступне запитан-
ня. — А відколи ти став ходити до церкви? 
Я можу уявити тебе за будь-якою відомою 
або й досі не відомою дивною справою, але 
ніколи б не подумав, що ти станеш релігій-
ною людиною.

— А чом би й ні? Я ніколи не звертав 
уваги на простодушних проповідників, які 
стверджують, що все те, що нам подобаєть-
ся й приносить задоволення, є поганим. Бі-
сова отара пройдисвітів! Присягаюся, якби 
я був Богом, ці недоумки швиденько опи-
нилися б у пеклі за те, що скоїли великий 
гріх, — відібрали в людей радість життя. Хай 
там як, ти маєш рацію: релігія ніколи не була 
моєю сильною стороною. Знаєш, уже ми-
нають додаткові хвилини мого матчу, і я не 
думаю, що дочекаюся пенальті. Не потрібно 
скиглити, це правда: у моєму віці вже слід 
розуміти, що термін придатності вичерпано. 
Як я вже казав, у такі миті, коли ти відчуваєш 
наближення фігури з косою, ти починаєш 
замислюватися, чи ми справді дивним чи-
ном назавжди зникаємо зі сцени, чи, як нам 
проповідують священики всіх знаних та не-
знаних конфесій, — це ще не кінець нашого 
свідомого існування. Та годі філософсь-
ких балачок, насправді я збираюся йти до 
церкви не тому, що впав із коня дорогою в 
Дамаск, як Святий Павло, — а просто мені 
потрібно сходити на поховання. То ти йдеш 
зі мною чи ні? — промовляючи це, він уже 
відчиняв двері своєї оселі. Тому мені не ли-
шилося вибору і я пішов із ним, якщо вже, як 
він пообіцяв, у такий спосіб я зможу дізна-
тися ще що-небудь, окрім того, що він уже 
розповів.

Вечір був холодним, але завдяки теп-
лому одягу я зміг витримати цю прогулян-
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ку, а відчувати удари свіжого вітру по обличчю було навіть приємно. До того ж 
ми з Артуро крокували доволі швидко, тому я не встиг змерзнути до кісток. Ми 
хутко подолали шлях до церкви, але за ці кілька хвилин жоден із нас не вимо-
вив ані слова, кожен був занурений у роздуми. Правду кажучи, мої роздуми не 
мали ніякого відношення до слідства. Я міркував про саму церкву Святого Вікентія 
— одну з найкращих церков Більбао, яка розташувалася поблизу садів Альбіа й 
Палацу правосуддя по сусідству із Сабін-Ечеа, колишнім будинком Сабіно Арани, 
із якого зараз зробили штаб-квартиру політичної партії, заснованої його тодіш-
нім мешканцем. Я вже багато років не був у цій церкві, та й у жодній іншій, якщо 
бути точним, але саме там я стільки разів слухав меси, коли був маленьким і бать-
ки приводили мене туди за руку; ми жили неподалік, на площі графа Аресті, яку 
мешканці Більбао й досі називають площею Енсанче. Мене водили до цієї церкви 
майже щонеділі та з нагоди кожного релігійного свята.

Побачивши її фасад, я занурився в дитячі спогади. Саме звідти виходила, та 
й досі щороку виходить із незмінною пунктуальністю процесія Вербної Неділі, яку 
ми тоді називали «процесією ослика», і, споглядаючи, як вона проходить, маха-
ли пальмовими гілками, які кожному з нас купила мама або тітка. Я відчув навіть 
не стільки тривожний напад екзистенційної або ж релігійної кризи, котру, воче-
видь, переживав зараз Аподака, як гостру ностальгію за втраченим дитинством і 
за невинністю, що була з ним пов’язана. Я згадав, як ходив на стадіон Сан-Мамес 
і батько міцно тримав мене за руку, як щонеділі мені давали гроші, аби я пішов до 
кондитерської Хаурегі по випічку або до Арресе по трюфелі, я думав про лимонні 
та апельсинові карамельки, тверді, неначе камінь, які ми купували в старенької на 
виході з кінотеатру «Колізей». Однак тепер багато хто навіть згадку про ці спогади 
назвав би непристойною — звинувачений у педофілії не може бути гідним того, 
аби згадувати своє дитинство з радістю, не кажучи вже про ностальгію. Ці покидь-
ки, які хотіли зіпсувати мені життя, позбавили мене навіть цього — можливості 
згадати із задоволенням ті далекі роки, коли я був щасливим і довірливим дитям. 

Біля колонади почали збиратися групки людей, які зазвичай можна поба-
чити на похованнях. Чоловіки та жінки плескали одне одного по спині та сильно 
тиснули одне одному руки, а потім разом курили цигарки або вели жваву розмо-
ву. Незважаючи на сумну подію, яка їх усіх тут зібрала, вони були раді зустрітися 
вперше за довгий час. Мені не довелося сильно напружувати зір, щоб зрозуміти: 
геть не всі з присутніх були мені не знайомі. Серед них було багато юристів різно-
го калібру — адвокатів, прокурорів, суддів та чиновників різного ґатунку, а також 
високі керівники поліції. упізнав я й заступника урядового делегата в Біскайї та й 
самого делегата від Країни Басків. Очевидно, небіжчика добре знали в цьому колі 
осіб. Дехто впізнав і мене, судячи зі сповнених відрази виразів обличчя більшості 
з них, коли вони гадали, що я не дивлюся, або ж поглядів болю та співчуття в ре-
шти. На щастя, Аподака, пам’ятаючи про мене, не зупинився ні з ким побалакати, 
хоча з ним привіталася більшість присутніх, і, не гаючи часу, увійшов до храму. Я, 
у свою чергу, слідував за ним як тінь. 

Ми присіли на лаві біля стіни в глибині церкви. Незважаючи на це, я все доб-
ре бачив і можу стверджувати, що це поховання проводили дев’ять священиків.

— То хто ж помер, Артуро? — пошепки запитав я, щоб не порушити спокою 
цього святого місця.

— Не будь нетерплячим, — відповів він дещо голосніше, аніж передба-
чає така церемонія, викликавши невдоволення у двох жіночок, які могли б бути 
матір’ю й бабусею самого Аподаки, — зараз сам дізнаєшся, а поки що ліпше нам 
помовчати, — розважливо додав він. 

Це поховання проходило так, як й інші подібні заходи, — із довгими розмо-
вами про те вічне життя, до якого не поспішають навіть найфанатичніші віруючі,  
і восхвалінням померлого. Хосе Марія, саме так священик називав небіжчика, був 
чудовим батьком і чоловіком, він любив свою родину та свій народ, якому прослужив 
багато років, стоячи на захисті правосуддя із залізною рукою, але й із глибоким почут-
тям людяності. Думаю, у цього Хосе Марії були свої невеличкі недоліки, та неважко 
зрозуміти, чому священик вирішив виголосити саме хвалебну промову. Можна уя-
вити собі, як би на такому похованні звучали слова про те, що померлий, наприклад, 
був охочим до жінок, пиякою й азартним гравцем, — рідним та близьким зазвичай 
таке не подобається, навіть якщо це правда. Отже, про померлого мені вже було ві-
домо дві речі: його ім’я й те, що він справді обертався в юридичних колах, будучи 
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суддею. і Аподака підтвердив це, коли ми після за-
кінчення меси пішли в бар «Артахо», що на вулиці 
Ледесма, покуштувати смажених устриць. із роками 
в старого нотаріуса не зник апетит, і хоч я маю ве-
ликі сумніви щодо того, наскільки прийнятна дієта 
з устриць у томаті для вісімдесятилітнього чоловіка, 
я не наважився вступати з ним у суперечку, коли він 
зробив замовлення.

— То ти здогадався, хто помер? — запитав 
він, радісно проковтнувши першу устрицю.

— Не зовсім. його звали Хосе Марія, він був 
удівцем із трьома дочками й працював суддею.

— Так, ти вгадав. Хосе Марія Васкес де Лу-
суріага Сагасті — гадаю, тобі знайоме це ім’я — був 
суддею на пенсії. Багато років він пропрацював 
спочатку в Провінційному суді, а потім у Вищому 
суді Країни Басків. Величезна втрата, якщо вірити 
тому панегірику, який йому виголосили в церкві.

— А ти цьому віриш?
— Звісно. Хосемарі справді був таким, як 

його описали, і навіть більше — він був перш за 
все чудовим другом. Я познайомився з ним, коли 
він щойно почав працювати суддею, уяви собі, 
наскільки довго тривала наша дружба — при-
близно з епохи плейстоцену. Ось що цікаво, я 
завжди думав, що, зважаючи на вік — я дещо 
старший від нього — і на те, як він дивився за со-
бою, — він був справжнім фанатиком у тому, що 
стосувалося здоров’я, — це він мене поховає, а не 
я його. Але, як бачиш, справдилося прислів’я про 
те, що всі ми під Богом ходимо.

— Таке життя, — мовив я, аби не мовчати. 
Маю визнати, це був не найрозумніший мій ко-
ментар за останні дні, але хоч би як жорстоко це 
виглядало, поховання, з якого ми щойно пішли, 
зовсім мене не обходило, і щось таке я сказав 
Аподаці, тільки іншими словами. — Хай там як, 
я вельми співчуваю тому, що сталося, але ти ви-
конав свій дружній обов’язок і провів покійного 
в останню путь, тому давай краще повернемося 
до тієї теми, яку я хотів із тобою обговорити, — я 
маю на увазі звинувачення проти отця Менділусе. 
Кого саме ти представляв?

— Чорт тебе забирай, Ґойко, не будь таким 
нетерплячим! Насолоджуйся своїм пивом, якщо 
вже устриць ти не їси, і скоро ти про все дізнаєш-
ся — принаймні те, що знаю я сам. Чи ти думаєш, 
я змусив тебе прийти на месу, щоб ти передумав 
і став на істинний шлях святої римо-католицької 
апостольної церкви? Я старий, та на недоумку-
ватість іще не страждаю. Поки поговоримо про 
нашого Хосемарі. Є одна деталь, про яку забув 
сказати священик: Хосе Марія Васкес де Лусуріага 
був не лише чудовим юристом. Відтоді як він обій-
няв першу суддівську посаду, якщо не раніше, він 
вельми опікувався благополуччям дітей. Хосемарі 
завжди казав, що діти найбільше серед усіх заслу-
говують на захист — як через свою невинність, так 
і через те, що вони стануть людьми майбутнього. 
Він був певен у тому, що щаслива дитина стане в 
майбутньому щасливою людиною й порядним 

громадянином. Ти розумієш, до чого я веду?
Я кивнув на знак згоди. Я починав ро-

зуміти, до чого вів Аподака, і вирішив не пе-
реривати його, аби він розповідав далі. 

— Так, Хосемарі був просто схиблений 
на дітях. А ще він був надзвичайно релігій-
ною людиною й відданим католиком, і в 
нього виникла внутрішня дилема, коли він 
дізнався, що отець Менділусе ображав дітей, 
які були під його відповідальністю. Ось чому 
він попросив мене піти до єпархії й розповіс-
ти про це єпископу. А інше тобі вже відомо. 
Шанований єпископ вирішив спекатися про-
блеми й вислати чорну вівцю до Центральної 
Америки. Кінець історії та моєї в ній участі.

Перш ніж відповісти, я замовив для 
нас у барі ще пива. Принаймні мені воно 
було потрібне. Раптом у мене пересохло в 
горлі — таке враження, ніби там потріскали-
ся всі пори. Я зробив великий ковток, витер 
із куточків губ піну й сказав Аподаці, що для 
мене ця історія ще не закінчилася. 

— Ти повірив у те, що сказав Васкес де 
Лусуріага?

— Звісно, повірив. Хосемарі був аб-
солютно чесною людиною, я дав би за ньо-
го руку відтяти, причому ти знаєш, що я 
можу таке сказати тільки про кількох людей,  
у тому числі про тебе.

Я подякував йому за довіру, але ця по-
дяка не означала повної згоди з його точкою 
зору, що я йому й повідомив. 

— Я не хочу сказати, що він тобі збре-
хав. Можливо, він просто помилявся.

— Помилявся? із такою серйозною 
справою? Хосемарі ніколи б не звинуватив 
священика в чомусь подібному, якби не мав 
вагомих доказів, і не лише тому, що він був 
суддею, а й через те, що не мав легковажно-
го характеру, він був не такий.

— Ти бачив ці докази?
— Ні, бо я їх не потребував. Мені було 

достатньо його слова.
— Він міг збрехати тобі. 
— Так, а Олентцеро1 — це такий вуг-

ляр, який щороку вночі на 25 грудня спус-
кається з гори на своєму ослику й розвозить 
дітям іграшки. Якщо ми вже говоримо про 
безглузді речі, я швидше визнаю цю, аніж 
ту, яку ти щойно озвучив. 

— Люди змінюються, Артуро. На-
скільки мені відомо, останні кілька років він 
жив сам і не працював. Хтозна, можливо, 
він і не брехав тобі, але він міг уже не бути 
тим розсудливим чоловіком із гострим ро-
зумом, якого ти знав раніше.

— Можливо, але тепер він мертвий і 
це вже не грає ніякої ролі.

1 В Іспанії — Дід Мороз.
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— Ти скажеш, тебе не здивували ці дві 
смерті? Спочатку отець Менділусе, а потім 
твій друг суддя.

— Люди помирають постійно, — від-
повів Артуро, не дивлячись мені у вічі, ніби-
то зайнятий залишками томатного соусу в 
тарілці від устриць, — так влаштоване жит-
тя. Я також скоро помру — такий уже закон 
природи, хоча особисто мені він здається 
повним лайном, але що поробиш — ніхто з 
нас не безсмертний. 

— Не кажи дурниць, Артуро, ти чу-
дово розумієш, що я хочу сказати. Спочатку 
хтось ліквідує Менділусе, висунувши йому 
несправедливі звинувачення, а потім по-
мирає й той, хто його звинуватив. Можеш 
казати що завгодно, але два та два — це за-
вжди чотири.

— Який-небудь кмітливий школяр міг 
би тобі відповісти, що два та два — то двад-
цять два. Сам бачиш, у житті немає нічого 
незмінного. 

— Чудовий жарт, Артуро, дуже сміш-
ний, — я спробував відповісти іронічно, але 
не можу сказати, наскільки мені це вдало-
ся. — Але він не може змінити ситуацію. Як 
загинув Васкес де Лусуріага? 

— Якщо я тобі скажу, я не порушу жод-
ної таємниці, оскільки ця новина з’явилася в 
усіх газетах Країни Басків. його автомобіль 
розбився біля пляжу Аррігунага. Судячи з 
усього, він утратив управління і...

— Він міг скоїти самогубство?
— На це натякають деякі з тих жур-

налістів, хто писав про його загибель, — від-
повів він із відразою, — але це неможливо. Хо-
семарі був не з тих, хто вкорочує собі життя.

— Ну, тоді це міг бути тільки нещас-
ний випадок, — я знову вдався до іронії, і 
цього разу, дивлячись на реакцію Артуро 
Аподаки, мені це вдалося.

— Звісно, нещасний випадок, що ж іще?
— убивство.
— убивство? Ти що, з глузду з’їхав? 
— Зовсім ні, — відповів я. — і це не 

перша у світі спроба видати вбивство за 
нещасний випадок. щоб далеко не ходити, 
згадаймо про загибель Марії ісабель Гара-
те, дружини твого колеги. 

— То ти вже вирішив, що її вбили? 
Для тебе це настільки очевидно?

— Спочатку я сприймав усе вельми 
скептично, та коли виявилося, що інші дві 
особи, які мали до неї відношення, також 
загинули невдовзі після неї... що тобі ска-
зати, два та два можуть утворити двадцять 
два, але мені тут пахне вбивством. Скажи, 
Васкес де Лусуріага жив неподалік від пля-
жу Аррігунага чи в нього були професійні, 
романтичні чи дружні стосунки з ким-не-
будь, хто там живе? 

— Ні.
— Ось бачиш? Тоді що він там робив?
— А я, чорт забирай, звідки знаю?! — 

Артуро почав дратуватися. — Можливо, 
йому там подобалося. Хіба ти сам не їздиш 
час від часу до парку уркіола, щоб погу-
ляти й подихати повітрям, хоч і не живеш 
там? Ось так і Хосемарі. імовірно, йому по-
добалося на пляжі Аррігунага сидіти біля 
моря й дихати повітрям. Він не вкоротив 
собі життя та його не вбили — із ним стався 
нещасний випадок.

— Може, та є й інша ймовірність. 
Припустимо, убивці Марії ісабель Гарате 
використали Васкеса де Лусуріагу для того, 
аби позбутися Менділусе, а потім позбули-
ся і його самого. Так, ця гіпотеза мені біль-
ше подобається. 

— Ти дещо забув. Якщо твоя гіпотеза 
правильна, Хосемарі використав мене для 
того, аби позбутися того священика-педо-
філа, — він мав помітити, як у мене змінився 
вираз обличчя, коли я почув цю характерис-
тику, але того бовдура це не хвилювало, — 
а він би ніколи так не вчинив. Хосемарі, як і 
я, цінував дружбу перш за все, і тільки через 
це я ще не відправив тебе під три чорти.

— Вельми тобі вдячний, Артуро, — 
я спробував усміхнутися, — але хоча ти в 
це й не віриш, щойно зробив мені дуже 
боляче. Ти можеш стати наступною жерт-
вою, ліпше про це подумай. і я не хочу тебе 
залякувати, просто мене турбує твоя без-
пека.

— уперше відтоді, як ми зайшли до 
цього бару, Артуро розсміявся так голосно, 
що на нього подивилися всі відвідувачі.

— Знаєш, Ґойко, ти навіть не бо-
жевільний, ти просто повний параноїк.

16

Вулиця Мануеля Альєнде, принай-
мні на тому відрізку, що веде від алеї ур-
кіхо до вулиці Сімона Болівора, не надто 
пристосована для того, аби вести спос-
тереження, але саме тут живе Мікель 
Ґойкоечеа. Ти досконало вивчив його 
досьє й тепер якомога ближче підійшов 
до під’їзду його будинку, щоб нарешті по-
знайомитися з ним особисто. Ти отримав 
наказ покінчити з ним і, розуміючи, що це 
не найкраще місце, і не для вбивства, — 
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будь-яке місце згодиться для вбивства — а для 
того, щоб утекти неушкодженим, ти все одно 
захотів побачити його на території, де він по-
чувається найбільш захищеним, а тому пово-
диться якомога вільніше. 

Мікель Ґойкоечеа, тридцять дев’ять 
років, лиценціат права, розлучений, один метр 
сімдесят вісім сантиметрів, вісімдесят п’ять кі-
лограмів, деякі з них уже зайві, коротке каш-
танове волосся, хоча до лисини йому ще да-
леко. Ось такі фізичні характеристики. інші 
дані — офіцер поліції на позаштатній службі, 
на яку його перевели через звинувачення в 
педофілії; це звинувачення було з нього знято 
через нестачу доказів, але невинуватість так і 
не було доведено. Ти посміхаєшся: ніби не-
винуватість потрібно доводити! Тепер працює 
приватним детективом, складаючи звіти на 
працівників, які знаходяться на лікарняному 
більше, аніж треба, на чоловіків із дружинами, 
яким здається, що життя існує й поза шлюбом, 
та на партнерів, які розголошують конкурентам 
інформацію про спільний бізнес. Аж раптом 
йому трапилася справа, яка набагато більше 
пасує його бездоганному послужному списку —  
розслідування вбивства жінки на ім’я Марія 
ісабель Гарате.

Ти посміхаєшся злому жартові, думаючи, 
як би відреагував Ґойкоечеа, або Ґойко, як його 
всі називають, якби ти раптом став перед ним 
і сказав, що годі шукати, ось він, цей убивця, 
якого він хоче знайти, — у нього перед очима. 
Та ти цього ніколи не зробиш, жарти — це одне, 
а ризикувати власною безпекою — зовсім інше. 
Насправді ти маєш зробити дещо інше — тобі 
потрібно з ним покінчити. Такий тобі дали на-
каз, а ти звик завжди виконувати накази. При-
наймні тоді, коли це вигідно або хоча б тобі не 
зашкодить. Ти не назвав би себе недисциплі-
нованим — це не найкраща характеристика для 
роботи, яку ти обрав, але ти й не з тих телепнів, 
які на все погоджуються. На щастя, досі тобі 
вдавалося тримати рівновагу й майже ніколи 
не схибити. Окрім того, у найближчому май-
бутньому схибити ти навіть і не збираєшся.

Звісно, діяльність цього детектива вель-
ми схвилювала твоїх начальників. Особливо 
тоді, коли двоє з них побачили його на похо-
ванні Васкеса де Лусуріаги. і хоча навряд чи 
він бодай близько від розв’язання цієї спра-
ви, вони винесли йому вирок, а втілити його 
в життя доручили тобі. і через деякий час ти 
виконаєш їхній наказ, що геть не означає, що 
ти вчиниш буквально так, як сказали вони. За 
версту видно, що вони лише аматори, вони 
можуть бути акулами у світі бізнесу та фінансів, 
але цей світ, до якого вони прийшли на запах 
легких грошей, зовсім інший. Хоча є одна річ,  
у якій ти з ними згоден: у цьому світі вбивають, 
якщо треба вбити, і тобі це дуже добре відомо, 
набагато краще, аніж їм. Але ж це й не Дикий 

Захід, тут не можна ліквідовувати людей 
просто так, і вже тим більше колишньо-
го офіцера поліції, хоч би який поганий 
авторитет він мав серед своїх. Поліцей-
ським не подобається, коли когось із них 
убивають, вони вважають це поганим 
знаком і можливим передвісником навіть 
гіршого, а отже, коли «їхній» помирає 
насильницькою смертю, вони мобілізу-
ються й докладають більше зусиль, аніж 
в інших випадках, а це погано для твоєї 
роботи.

Коли ти пояснюєш це своїм керів-
никам так терпляче, як учитель показує 
п’ятирічним дітям, як слід читати, у їхніх 
поглядах відбивається скептицизм і на-
віть розчарування. у глибині душі вони 
не керівники фірм, а романтики, яким 
здається, що вони грають у козаків-роз-
бійників. До того ж вони знають, що спе-
ціаліст тут саме ти, і тільки ти розумієшся 
на таких речах, а тому їм не лишається ін-
шого вибору, як дозволити тобі вирішити 
цю справу по-своєму.

Хай там як, а ти на нього чекаєш. 
Ти знайшов місце, де можна чекати не-
помітно — на автобусній зупинці на алеї 
уркіха, поряд із кондитерською та букме-
керською конторою. Зараз саме закінчи-
лися заняття, тому тут повно батьків, котрі 
чекають на своїх дітей, які скоро приїдуть 
живі й здорові на шкільному автобусі після 
складного навчального дня. і тобі вдало-
ся змішатися з натовпом: ніхто не зверне 
уваги на ще одного батька, який нетерп-
ляче трусить у руках пакет із бутербродом 
із ковбасою та йогуртом, на які ось-ось 
накинеться голодне дитя.

Ти покинув цю відкриту схованку, 
оскільки на зупинку саме прибув автобус 
і випустив на тротуар свій вантаж, який 
приїхав із вулиці Доктора Ареілци, і од-
разу ж побачив свою ціль, яка перейшла 
дорогу й пішла непарноою стороною ву-
лиці Мануеля Альєнде, а ти пішов за нею 
по протилежному тротуару. Він незво-
рушно йшов, зупинившись біля під’їзду, 
щоб витягти ключі з кишені брюк, а ти тим 
часом дістаєш із кишені піджака цигарку 
й підпалюєш її запальничкою. А потім ро-
биш вигляд, що прицілюєшся своєю за-
пальничкою та стріляєш у детектива. Якби 
це був пістолет, Мікель Ґойкоечеа був би 
вже мертвий. На його щастя, ти переконав 
своїх начальників, що зараз він їх більше 
цікавить живий, аніж мертвий. Відтак ти 
без жодних проблем зміг потрапити до 
будинку, у якому живе детектив. Він ніко-
ли не дізнається, наскільки близько був 
від смерті, наскільки легко померти. Май-
же так само легко, як і вбити.
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Я погано спав тієї ночі. Цілий вечір мене пе-
реслідувало відчуття, що хтось за мною спо-
стерігає. Я не люблю говорити про те, що деякі 
називають інтуїцією, бо для мене це лише до-
свід і професіоналізм, не вірю я й в езотеричні 

«шості почуття», які раптом підказують нам, що не так із нашим життям. Але я 
не побачив нікого, хто стежив за мною, і не помітив нічого дивного там, де я 
знаходився, і мені не лишалося нічого іншого, як пояснити це тривожне відчуття 
інтуїцією та шостим почуттям. Можливо, через це я не зміг заснути до самого 
ранку, і саме тому, коли хтось подзвонив у двері, я ще був у ліжку. Спочатку я 
хотів повернутися на інший бік і спати собі далі, але ця людина, тварина чи інша 
істота за моїми дверима, здавалося, мала в розпорядженні багато часу, який 
вона вирішила присвятити моїй скромній особі; а тому мені довелося вилізти з 
ліжка й підійти до дверей.

— Можна дізнатися, хто ви, в біса, такі та якого дідька вам потрібно так рано-
вранці? — насправді уже було пів на дванадцяту, але я ще не встиг подивитися на 
годинник і, чорти б забрали, у себе вдома розпорядок дня встановлюю я.

Це було риторичне запитання, позаяк мені вистачило одного погляду на 
молодих дівчину та хлопця, які, як то кажуть, щойно вилетіли з гнізда, аби зро-
зуміти, що до мене навідалися колеги. Коротше кажучи, двоє полісменів. Я спро-
бував угадати, до якого підрозділу вони належать, адже якщо вже в Країні Бас-
ків чогось удосталь, то це поліцейських підрозділів. З одного боку, є Автономна 
поліція Ерцаінтца, чиїм негідним позаштатним представником вважаюсь я. іще 
Громадянська гвардія, Національна поліція й місцеві підрозділи, не кажучи вже 
про безліч охоронців, які передивилися всі фільми про Брудного Гаррі й тільки 
те й роблять, що імітують його. Країну Басків не можна назвати поліцейською 
державою — це, власне, узагалі не держава, але стороння людина, побачивши, 
скільки тут різнокаліберних поліцейських, напевне, подумала б, що ми, баски, 
обережні хлопці. Тому передовсім я відкинув варіант своїх колишніх товаришів 
по роботі. Я подумав, що вони не з Автономної поліції, оскільки в їхніх поглядах 
не було відрази та неприязні. Представників Національної поліції я також одразу 
відкинув — не думаю, що я міг би чимось їх зацікавити, зважаючи на те, що до 
моїх численних недоліків не належала участь у терористичних угрупованнях або 
приналежність до міжнародної банди крадіїв коштовностей. Ось так, за принци-
пом виключення, я вирішив, що ці пташенята, які приклеїлися пальцем до мого 
дзвінка, були з Муніципальної поліції. На жаль, мені не вдалося похвалитися пе-
ред ними своїм детективним талантом, оскільки вони випередили мене, пока-
завши свої документи зі словами, що працюють у Муніципальній поліції.

— Ви пан Ґойкоечеа? — дівчина подивилася в папірець. — Пан Мікель Ґой-
коечеа уріарте?

— Я Ґойкоечеа, а своїх «панів» можете залишити на той випадок, коли 
доведеться підлещуватися до начальничків із мерії. Але ви так і не відповіли на 
моє друге запитання: якого дідька вам потрібно?

Як я вже сказав, вони ще були вельми нетямкі. Напевно, це були найгірші 
представники минулорічного випуску, бо вони вислухали мої слова без жодної 
реакції. Якби в мої найкращі часи хтось наважився ось так говорити зі мною —  
ох, я б йому й відповів! Але вони ще не досягли такого рівня професіоналізму,  
а тому просто попросили мене, сказавши навіть «будь ласка», пройти з ними до 
Поліцейського суду й віддали мені позов.

— А якщо я відмовлюся туди йти?
— Суддя наказав привести вас у будь-який спосіб, — цього разу відповів 

хлопець, — але ж ви й самі були поліцейським, тому знаєте, що завжди краще 
добровільно з’явитися до суду в ролі свідка, ніж як затриманий.

— Свідка чого?
— Ми цього не знаємо, пане, — очевидно, моя поведінка викликала в них 

повагу або вони просто щось чули про мене й вирішили тримати дистанцію, —  
нам лише наказали привести вас до суду.
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Я ствердно кивнув головою й відповів, що 
піду з ними, але їм доведеться трохи зачекати. 
Одне з правил, які я засвоїв від батьків і досі ви-
конував, стосувалося важливості дотримання 
мінімальних процедур особистої гігієни, тому 
я мав поголитися, прийняти душ, одягтися й 
поснідати. Озвучивши це й переконавшись, що 
вони добре мене зрозуміли й не заперечують,  
я зачинив двері в них перед носом. Ввічлива лю-
дина запросила б їх до квартири або навіть при-
гостила сніданком, але я тоді почувався не дуже 
галантним. Визнаю навіть, що особисто мене 
таке ставлення зачепило б, однак часом цікаво 
подивитися, як це виглядає з іншого боку бари-
кад. Коли я врешті-решт причепурився й знову 
відчинив двері, то пересвідчився у двох фактах: 
по-перше, двоє з Муніципальної поліції, як ди-
нозаври з казочки, і досі на місці й, по-друге, той 
удар дверима, свідками якого вони нещодавно 
були, зовсім їм не сподобався. Чи то з цієї при-
чини, чи то вони просто вельми мовчазні, але 
на короткому шляху від моєї оселі до Верхов-
ного суду вони не сказали мені жодного слова.  
Я зрозумів, що моя поведінка не викликала в них 
позитивних емоцій, коли вони привели мене до 
Поліцейського суду й хлопець-поліцейський 
уперше всміхнувся до мене й промовив:

— Здається, ми забули вас попередити 
про те, що сьогодні чергує суддя з округу номер 
вісім, дон Луїс Бурже Моран.

Це був його момент слави, та я йому за 
це не докоряю — урешті-решт я нічого не зро-
бив для того, аби завоювати його дружбу, але ці 
прощальні слова були як удар поміж ніг. Оскіль-
ки для мене це означало, м’яко кажучи, чергову 
зустріч із Луїсом Бурже Мораном. 

 Представник суду номер вісім був одним 
із тих, кого журналісти називають «зірками се-
ред суддів», йому до смерті хотілося з’являтися 
в пресі й стати знаменитим, він був навіть схо-
жий на дивака, який прийшов штурмувати дур-
не телешоу. Заради своєї мети він нищив усе, що 
поставало на його шляху, не зачіпаючи інтересів 
найбільш консервативних кіл, авторитетних у 
середовищі судової влади. Він іще не здійснив 
своєї мрії — потрапити до Національної судо-
вої колегії — але багато хто казав, що бажане 
підвищення не змусить себе довго чекати. Ну а 
тим часом він знущався над невинними грома-
дянами, які могли б посприяти його власному 
кар’єрному зростанню. 

Може, моя остання думка й не до кінця 
об’єктивна — Луїс Бурже може бути чесним і на-
віть незалежним суддею, якщо така вигадка, як 
«незалежний суддя», справді існує, але я прос-
то не міг відчувати до нього навіть тіні симпатії, 
адже саме він був одним із тих, хто особливо 
завзято намагався мене згубити. Розуміння того, 
що йому не вдасться мене засудити, стало роз-
чаруванням усього його життя. Він навіть зро-
бив скандальну заяву в місцеву газету, яку потім 

повторили всі значні видання державного 
масштабу. Він сказав, що сам він як го-
мосексуаліст особисто й у професійному 
плані завжди боровся з дискримінацією за 
статевою орієнтацією. Він уважав, що бо-
ротьба з педофілією та розбещенням ма-
лолітніх — це його святий обов’язок, адже 
переважну більшість геїв та лесбіянок, які 
загалом чесні й порядні громадяни, часто 
плутають та ототожнюють із цими огидни-
ми злочинцями. Тут він, звісно, мав рацію, 
однак до цього він додав іще те, що деяким 
злочинцям удалося врятуватися від пра-
восуддя завдяки своєму вмінню замітати 
сліди, але він завжди буде боротися, щоб 
очистити суспільство від цих мерзотників. 
Цю сентенцію також важко було б запере-
чити, якби не одна маленька деталь: попри  
вживання форми множини, він мав на 
увазі лиш одну конкретну особу — поліцей-
ського на ім’я Мікель Ґойкоечеа уріарте.

Спочатку я хотів подати на нього 
скаргу до суду, та не зробив цього — част-
ково завдяки пораді мого адвоката, част-
ково за власним рішенням. із точки зору 
мого адвоката, той факт, що він на мене 
прямо не посилався, хоч усім і було чудово 
зрозуміло, кого саме він має на увазі, по-
ставив би під сумнів успішність цієї скар-
ги. і я був певен, що суддівський корпо-
ративізм чудово спрацював би й у цьому 
випадку, а мені просто хотілося відпочити. 
і чим глибше я б у це вліз, тим складніше 
мені було б повернутися до нормального 
життя. Тут я помилився: зі скаргою чи без 
неї моє життя перестало бути нормальним 
тієї самої миті, коли суддя Бурже вперше 
звернув на мене увагу.

Те, що наша обопільна антипатія ні-
куди не зникла, стало зрозуміло, коли я за-
йшов до його кабінету й ми обмінялися по-
глядами, хоча краще було б сказати, що я на 
нього подивився, адже Луїс Бурже визнав 
мене не гідним погляду й лише попросив 
свою помічницю залишити нас самих.

— що, знову збираєтеся зловжи-
вати службовим становищем і не хочете 
свідків? — я розумію, що це не найкращий 
спосіб установити дружні стосунки, але 
між мною та Луїсом Бурже вже були такі 
«теплі» відносини, що їх нічим не можна 
було зіпсувати.

— Сядьте, пане Ґойкоечеа, — він 
показав мені на стілець, який знаходив-
ся біля стола, навпроти самого судді, —  
і, будь ласка, не кажіть дурниць. Нам обом 
відомо, що єдиний злочинець тут ви.

— Невже в Академії суддів більше не 
вивчають презумпцію невинуватості? Оце 
так приклад для нових поколінь! Звісно ж, 
теревенити про захист прав людини в за-
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собах масової інформації, особливо на те-
лебаченні, де простіше справити позитив-
не враження, набагато приємніше, ніж на 
практиці захищати громадян, яких неспра-
ведливо звинуватили в скоєнні злочину.

— Я не дозволю вам так зі мною роз-
мовляти, — його очі загорілися і, незважа-
ючи на свою тендітну статуру, він став схо-
жий на копію неймовірного Халка, — через 
таку нелюдь, як ви, усіх порядних гомо-
сексуалістів, а таких більшість, ставлять на 
один щабель із вами. Але ми з цим покін-
чимо, а для цього найкраще буде посади-
ти вас усіх. Несправедливі звинувачення? 
Краще б сказали, що вас несправедливо 
виправдали, і через нестачу доказів, а не 
тому, що насправді ви не винуваті. 

— Наскільки я знаю, доводити по-
трібно не невинуватість, а вину. Та яка 
різниця, хоч би як я намагався вас переко-
нати, ваша ненависть сильніша за почуття 
справедливості, ви не зможете визнати, 
що мені влаштували пастку.

— що вам влаштували пастку? Не 
смішіть мене, пане Ґойкоечеа, ви ніколи не 
були такою важливою особою, щоб хтось 
вирішив улаштувати вам пастку, не кажіть 
дурниць. у всякому разі, вам пощастило 
в тому, що ви зуміли вчасно втекти, але 
я спіймаю вас, будьте певні, я не матиму 
спокою, поки ви та вам подібні не отри-
маєте вирок за ці жахливі злочини.

— Повторюю: я також став жертвою 
тих, на кому насправді лежить провина, 
хтось підлаштував мені пастку, чорт заби-
рай, ви цього не розумієте чи просто не 
хочете зрозуміти? Ну, гаразд, тепер мені 
вже точно байдуже. Як я вже сказав, мені 
не вдасться вас переконати, тож я здаюся. 
Навіщо ви мене сюди покликали? Чого від 
мене хочете? — я спробував змінити тему 
й з’ясувати мотиви виклику. Окрім того, 
я вже стомився від цієї безглуздої діалек-
тичної суперечки, у якій ніколи, хоч би як я 
намагався, не здобуду перемоги. 

Луїс Бурже згодився з моїм про-
ханням змінити тему, повернувся до своєї 
звичної суддівської стриманості й відповів, 
що йому стало відомо про те, що я розслі-
дую вбивство.

— у вас бракує повноважень для та-
кого слідства. В іспанії приватні детективи 
не можуть розслідувати особливо тяжкі 
злочини. Ви ризикуєте втратити ліцензію, 
яку я б ніколи вам і не видав, — люб’язно 
додав він, — і не лише її, адже вашу по-
ведінку можна вважати злочинною. 

— і знову ваші інформатори поми-
ляються. Я не займаюся розслідуванням 
убивства, ніякого вбивства, власне, і не 
було — принаймні, такою була постанова 

суду та вашого колеги, а я, певна річ, приймаю на 
віру ці постанови. усе, що я розслідую, — це ос-
танні дні життя загиблої, про що мене попросив 
її чоловік. Він її дуже кохав, і тому хоче знати, 
що вона робила до останньої миті свого життя. 
Вам це не здається красивим і ніжним жестом, 
ваша високоповажносте?

— Годі вам, Ґойкоечеа. Ви можете пере-
кручувати факти як завгодно, та хоча б майте 
порядність не принижувати моєї розвідки. Ми 
обидва знаємо, що ви займаєтеся розслідуван-
ням гіпотетичного вбивства Марії ісабель Га-
рате, і попри те, що, як ви самі щойно сказали, 
офіційно в нас немає підстав для того, щоб так 
його називати, ви все одно порушуєте закон, як і 
в тому випадку, якби її справді було вбито. Тому 
я закликаю, аби ви відмовилися від цього слід-
ства, якщо не хочете бути суб’єктом адміністра-
тивних та юридичних наслідків.

— Це ж треба, як я щодо вас помилявся, ваша 
високоповажносте. Я прийшов сюди з думкою про 
те, що ви мерзотник і повний сучий син, а піду звід-
си переконаний у тому, що ви чесна людина й тіль-
ки хочете допомогти мені уникнути проблем.

— Я не дозволю вам так зі мною говорити.
— Справді? А як ви збираєтеся цьому про-

тидіяти? Ви ж самі потурбувалися, щоб тут не 
було свідків, якщо лише не встановили прихо-
вані мікрофони для запису цієї бесіди, що та-
кож, мабуть, не зовсім законно, але ж як поті-
шаться журналісти, яких ви так любите. Ні, ваша 
високоповажносте, мені вже набридло зносити 
вашу ненависть і цькування. і якщо вже про це 
зайшла розмова — хто вам доніс, що я розслі-
дую загибель Марії ісабель Гарате, і навіщо він 
це зробив? Адже, як мені здається, у цієї осо-
би були свої мотиви, і не думаю, що ці мотиви 
євангельські та чисті. Я достатньо довго працю-
вав у поліції, аби зрозуміти, що неупереджена 
допомога громадян — це всього лише міф, ще й 
не вельми реалістичний.

— На щастя, пане Ґойкоечеа, не всі люди 
такі, як ви, — розгніваний вираз його обличчя 
змінився усмішкою, ніби він вирішив, що пере-
мога в цій діалектичній суперечці належатиме 
йому, — у світі ще є люди, зацікавлені в пра-
восудді. Але, звісно, поки що я маю зберігати 
анонімність цієї людини, аби не наражати її на 
небезпеку. А зараз, хоч вам поки й невідомо, хто 
на вас доніс, ви вже знаєте, що я не потерплю 
тиску й примусу на адресу цієї особи. 

Клятий суддя Бурже практично звинува-
чував мене в тому, що я був незаконним онуком 
дона Віто Корлеоне. Незважаючи на те що рані-
ше я називав його мерзотником і повним сучим 
сином, а також негідником, який шукає вигоди в 
будь-який спосіб, я знав, що як суддя Луїс Бур-
же Моран був непідкупною та чесною людиною.  
і він казав мені всі ці речі та висував звинува-
чення лише тому, що сам був глибоко в цьому 
переконаний. Можна боротися з продажною 
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людиною — це доволі важко, та все ж ре-
ально. Проблема в тому, як боротися з не-
підкупною та чесною людиною, яка вважає 
тебе ганебним злочинцем? і це настільки 
глибоке переконання, що його просто не-
можливо викорчувати. 

— Як скажете, ваша високоповаж-
носте, — відповів я, визнавши свою пораз-
ку. — Ви хотіли ще що-небудь сказати чи 
мені вже можна йти?

— Ви можете йти, і, сподіваюся, ми 
ще довго не побачимося, якщо тільки мені 
не випаде нагода особисто вам зачита-
ти наказ про ув’язнення, — мовив він із 
блиском в очах, який робив його схожим 
на тривожного Савонаролу, одягненого в 
суддівську мантію.

Мабуть, найрозумніше було б піти 
звідти елегантно або хоча б тихо, але від 
останнього коментарю Бурже в мене під-
нявся рівень тестостерону й мені захотіло-
ся зачепити його за живе. Я схопив зі столу 
світлину в срібній рамці, яка, здавалося, 
була йому вельми дорогою. На цій фо-
тографії був зображений сам Луїс Бурже 
та його хлопець, молодий підприємець із 
Більбао. Обидва були вдягнені в смокінги 
й мали нестерпно щасливий вигляд, від 
чого просто хотілося блювати.

— що це в нас тут? — сказав я. — Не-
вже ви нещодавно одружилися зі своїм 
хлопцем? Мої вітання, любий. у вас була 
гарна церемонія? Можу собі уявити, як 
ваші гості посипають вас рисом, а ви не-
сміливо випиваєте перший келих, у той 
час як гості радісно кричать: «Гірко!» і «За 
здоров'я молодят!»

Те, у який спосіб я намагався його 
зачепити, було доволі-таки лицемірним, 
адже до того дня, коли Наталія подивилася 
на мене з ненавистю й сказала, що більше 
ніколи в житті не хоче мене бачити, од-
ним із найщасливіших моїх спогадів було 
саме наше весілля. Ми виконали всі без-
глузді традиції — у нас кидали рисом, мені 
відрізали краватку й безліч разів кричали: 
«Здоров'я молодятам!» і «Гірко!» і я жод-
ного разу не оминув останнє зауваження —  
я користувався кожною можливою наго-
дою поцілувати Наталію.

Спогад, який раптом заволодів моєю 
уявою, допоміг мені усвідомити, що моя 
поведінка була абсолютно неналежною, 
але я не встиг повернути світлину на місце, 
оскільки розлючений Бурже накинувся на 
мене й почав вимагати, аби я негайно ви-
йшов із його кабінету, поки він не посадив 
мене до в’язниці за непокору.

Я розважливо вирішив прислухатися 
до поради й вийшов звідти, не попрощав-
шись. Не певен, але, коли я зачиняв двері, 

мені здалося, що рукавом своєї мантії, яку 
юристи на своєму жартівливому жаргоні 
називають «тогою», він протирав фото-
рамку в тому місці, де я за неї схопився,  
і цілував світлину свого коханого, ніби 
просив у нього за мене пробачення.

18

Покинувши приміщення суду, я був 
настільки ні в сих ні в тих, що мені не спало 
на думку нічого ліпшого, як навідатися до 
моєї чудової Сари. Можна подумати, що я 
вирішив зайти до давньої подруги, і в пев-
ному сенсі вона такою була, але я не веду 
мову ні про колишніх однокурсників чи 
співробітників, ні про якусь давню знайо-
му моєї родини, ні про поліцейських, від 
яких я так мирно віддалився. Сара справді 
була чудовою, що тільки додавало їй ваги 
в професійному плані, а професією її була 
проституція. Так, вона була шикарною 
повією або ж, як сказав би якийсь мажор, 
котрий навчався в Оксфорді, повією вищо-
го класу. урешті-решт, вона все одно ли-
шалася повією, і, майте на увазі, я цього не 
засуджую — усі ми такі, які є. До того ж хоч я 
вже й сказав, що ходити на церковні меси —  
це не моє, з тих уроків релігії, які я відві-
дував ще в дитинстві, мені запам’яталася 
тільки одна фраза, якою б парадоксаль-
ною вона не здавалася: «Блудниці попе-
ред вас ідуть у Царство Боже». і якщо таке 
царство насправді існує, я сподіваюся, що 
наступними після повій туди підуть полі-
цейські, яких несправедливо звинуватили 
в педофілії.

Приводом для мого знайомства із 
Сарою став не якийсь там ганебний гріх,  
у якому не можна зізнатися, — за своє 
життя я встиг зізнатися в усьому, що скоїв,  
а якщо ні, то це за мене зробила якась 
добра душа. Я познайомився із Сарою 
під час виконання службових обов’язків 
і, замість того щоб заарештувати її, зро-
бив її своєю подругою та навіть до певної 
міри — але тільки до певної міри, адже 
Сара завжди трималася подалі від зло-
чинних люмпенів — своїм інформатором. 
Насправді я попросив її допомогти дізна-
тися, хто влаштував мені цю пастку, че-
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рез яку я був змушений піти зі штату й ледь не потрапив за ґрати, на що вона 
дала свою згоду. Незважаючи на те що була повією або, можливо, саме завдяки 
цьому, вона ненавиділа педофілів й експлуататорів дітей та жінок. Проте вона 
одразу порадила мені не покладати великих сподівань на її допомогу, бо до 
кола її клієнтів входили тільки обрані особи — лише ті, яким Сара особисто дала 
схвальну оцінку. і до цього моменту, ніби з Божого благословення, її передба-
чення повністю справджувалися: їй не вдалося дізнатися нічого, що змогло б 
очистити моє добре ім’я. Ну гаразд — просто очистити моє ім’я.

Але цього разу мене до неї привела не надія, що вона дізналася про щось 
важливе для мене. Відверто кажучи, я й сам не знав, що мені було від неї по-
трібно, — у мене просто був поганий день, і так сталося, що єдина подруга, про 
яку я згадав, займалася найстарішою у світі професією. Не знаю, як би до цього 
поставилися мої покійні бабусі, котрі відвідували месу щодня, але факт лишав-
ся фактом, і я був не в гуморі, аби розмірковувати над його філософським під-
текстом. Я вже давно до неї не навідувався, але чудово пам’ятав, де її офіс, —  
треба ж якось його назвати. Це був старий будинок благородного вигляду — 
принаймні так зазвичай кажуть про старі напіврозвалені будівлі в центрі Біль-
бао та й будь-якої іншої столиці — якому більше пасував би притулок для людей 
похилого віку, ніж будинок розпусти. Але таке вже життя; з того часу, як наше 
місто стало містом послуг, у будь-якому зручному для цього місці такі винахід-
ливі люди, як Сара, влаштовують свій бізнес.

щоб я раптом не забув, у якій квартирі працює моя подруга та її колеги, 
якийсь мешканець цього будинку або просто перехожий підморгнув мені й ска-
зав: «у п’яту, еге ж?» Я почервонів від сорому. Хоча багато років я пропрацював 
поліцейським і побачив за цей час різні речі, у подібних ситуаціях завжди нага-
дувала про себе освіта, яку я отримав у релігійній школі, і тому я відповів йому, 
що йду до дуже доброго стоматолога, який, як мені сказали, тут приймає, бо в 
мене трохи боліли зуби. його відповідь: «Так, тут чудово потурбуються про ваш 
рот», — переконала мене в тому, що брехати не було сенсу. Пробурмотівши якісь 
виправдання — і невже бувають такі безтурботні люди, яким би тільки теревенити 
з усіма навколо — я здихався його та зайшов у ліфт.

Я чудово знав цей будинок, але, можливо, мене так спантеличили непри-
стойні коментарі того суб’єкта, що я помилився дзвінком і натиснув на той, що 
праворуч. Двері відчинив маленький хлопчик, що зовсім мене не здивувало, —  
я знав: багато жінок, які займаються цією чесною справою, почали це робити 
після того, як їх звабив і покинув вагітними якийсь безпринципний тип. Хочу 
наголосити, що останнє зауваження не є автобіографічним. А отже, я всміхнув-
ся хлопчику, вдаючи повного бовдура, оскільки підручники твердять, що до 
святих діток потрібно звертатися саме так, і попросив покликати Сару.

— Мамо, мамо, тут якийсь пан запитує про повію з квартири навпроти. 
що робити? — хлопчик говорив із таким роздратуванням, яке навіть не можна 
уявити в такого невеличкого створіння.

Замість відповіді за мить з’явилася молода жінка з червоним від гніву 
обличчям. Вона вимовила несправедливе «чортів безсоромник», звертаючись, 
вочевидь, до мене, і різко зачинила двері, настільки різко, що я не встиг відійти 
й вони розбили мені ніс. Це ж треба, якими тепер стали домогосподарки, —  
у них навіть гірший характер, ніж у вільних юристок. А ще більшого принижен-
ня я зазнав, коли почув, як за дверима сміється та малявка, яка мене виказала. 
Я втішав себе тільки одним: скоро почнуться іспити, і це маленьке чудовисько 
завалить їх усі, що дуже засмутить його матір і на деякий час перекриє йому до-
ступ до брудних інтернет-сайтів, що буде для нього справедливим покаранням. 
Так, час поставить на місце цю неприємну жінку та її жахливого нащадка. Мушу 
зізнатися, це була не надто переконлива втіха, але за відсутності вибору й не за 
таке вхопишся. 

Тепер уже я подзвонив у правильні двері, і коли назвався, вийшла сама 
Сара, радісно мене привітала, вкрила поцілунками з ніг до голови, а потім ска-
зала, що, на жаль, у неї нічого для мене немає.

— Мені не вдалося нічого з’ясувати, пробач.
— Нічого, сьогодні я прийшов не для цього, — відповів я, — а просто як друг.
Можливо, іншим разом Сара надала б цьому вислову іншого значення, 

та тоді вона просто відвела мене до своєї особистої кімнати, до якої не можна 
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було заходити жодному з її клієнтів та жодній 
з її дівчат, дозволялося тільки прибиральниці, 
налила склянку дуже особливого орухо2, який 
їй привіз із Галісії клієнт, що також вважав себе 
особливим, додала вона з усмішкою, і вислу-
хала мене, не перервавши жодного разу. і ми 
ні про що не домовлялися, я навіть не мав та-
кого наміру (чи мав? — часом підсвідомість так 
жартує з нами), але я виклав їй усе, що зі мною 
сталося, усе, що відчув, виплакав і пережив із 
того дня, як пішов на позаштатну службу. і, що 
найголовніше, це було просто, дуже просто. 
жодного разу клубок не підступив до горла, 
й я не пролив жодної випадкової сльози — я 
просто розповів їй усе, як було, без істерик і 
драм. Коли я закінчив, мені стало легше, наба-
гато легше.

 — Біднесенький мій Ґойко, — мови-
ла Сара, коли я завершив свою промову. Вона 
підійшла до мене і так ніжно погладила моє во-
лосся, що цей її вчинок ледь не перекреслив той 
спокій, з яким вона трималася до цього момен-
ту. — Біднесенький мій Ґойко, — повторила вона, 
розуміючи, що більше нічого не потрібно.

Ми просиділи так ще кілька секунд, нага-
дуючи своїм виглядом стоп-кадр якогось нудот-
ного романтичного фільму, але дуже скоро до 
очей Сари повернувся характерний жвавий ви-
раз, вона голосно розсміялася і сказала, що, хай 
там як, а подруга Марії ісабель Гарате влучила у 
самісіньке яблучко.

— Брюнетка з кафе «Толедо» сказала святу 
правду: секс — це радісний та приємний процес, а 
ти й насправді випромінюєш такий гіркий сум, який 
може все зіпсувати, — додала вона зі сміхом. — 
Але між нами є одна важлива відмінність — 
я справжній професіонал, я й мертвого підведу.  
А тим паче живого, якому просто погано й сумно. 

— Не зараз, Саро, — сказав я, побачивши, 
як вона приводить до дії своє тіло: у мене скла-
лося таке враження, що на її шкірі не було жод-
ної пори, яка б не торкалася мене. — Не зараз, 
Саро, — і я справді мав це на увазі: відколи На-
талія пішла від мене, я не був із жодною жінкою, 
і не тільки через вірність спогаду про неї або не-
здорове прагнення до моралі, набуте завдяки 
скрупульозній християнській освіті; просто сиг-
нали, які мій мозок несміливо посилав статевим 
органам, не виконувалися або ж, кажучи без 
прикрас, у мене просто нічого не піднімалося. 
Але цього разу все було по-іншому, зовсім по-
іншому.

і я не знаю, у чому річ — тільки у високо-
му професіоналізмі Сари чи просто це сталося у 
найкращий для нас обох момент, але за мить ми 
лежали в ліжку оголені й робили те, що зазви-
чай роблять у ліжку двоє оголених людей. Мож-
ливо, наше заняття було не надто винахідливим, 

але ми чудово провели час, а це, принайм-
ні в таких справах, найважливіше. 

Думаю, це мене заспокоїло. Ну, ви 
знаєте — шаблонні слова про «притулок вої-
на» і таке подібне, але трапилася абсолютно 
протилежна річ, яка, втім, має свою логіку. 
Якщо колись який-небудь великодушний 
монарх, а він має бути дуже великодушним, 
дасть мені дворянський титул із гербом, на 
якому має бути написана легенда латинсь-
кою або арамейською мовою, моїм гаслом 
обов’язково стане фраза: «Якщо знаєш, як 
потрібно чинити, завжди чини навпаки». 
Врешті-решт, після досягнення певного віку 
деякі речі вже не змінюються. Коли я попро-
щався із Сарою, замість того щоб почуватися 
задоволеним і спокійним, — ну гаразд, я був 
задоволений, твердити протилежне було б 
безглуздо, бо відчував таку ейфорію, ніби 
щойно випив усе вино з виноградників Ріохи.  
А відтак мені б піти додому і з усмішкою зга-
дати про чудово проведений час, однак я 
вирішив зайти до поліцейського відділку. 

Або ж у поліції неправильно роз-
поділяли вартування, або ж комусь там 
просто подобався той поліцейський в уні-
формі, який зустрічав мене минулого разу, 
та він і нині перебував на контрольно-про-
пускному пункті, граючи безглузду роль 
швейцара. Цього разу він все-таки мене 
впізнав, але моя репутація, здається, знову 
примусила його зберігати мовчання.

— Є сьогодні Наталія уркіса?
— Наталія уркіса? — він повторив моє 

запитання. Можливо, у його ДНК були гени 
якогось папуги або він просто вирішив, що 
«Наталія уркіса» — це така мантра. Для до-
сягнення нірвани замість «Харе Крішна, 
Харе Крішна» мені досить було повторю-
вати «Наталія уркіса, Наталія уркіса».

— Так, Наталія уркіса, молодший офі-
цер, слідчий, зріст метр шістдесят вісім, вага 
шістдесят кілограмів — якщо за останній час 
вона не набрала ваги, каштанове волосся, зе-
лені очі, стрункі красиві ноги, груди... Мені на-
звати параметри чи, може, цього достатньо?

усі певні, що поліцейські — дорослі 
зрілі люди, яких нічого не лякає, але цей 
почервонів так, ніби був семінаристом, 
який вперше потрапив на вулицю Лас Кор-
тес, де втрачали цнотливість усі порядні й 
не надто порядні біскайці у ті далекі часи, 
коли іспанці ще не збиралися великими 
групами, щоб напитися посеред вулиці.

— Вона сьогодні є чи ні? — знову за-
питав я, зрозумівши, що колір його облич-
чя вказує на брак потреби заглиблюватися 
в опис Наталії. Здавалося, цей поліцейсь-

2 Орухо – алкогольний напій, традиційний для північно-західних областей Іспанії.
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кий проковтнув язика, адже він сказав мені 
«так» одним лише порухом голови, не ви-
мовивши жодного слова, навіть такого 
простого і короткого. 

Без зайвих церемоній я пішов до ка-
бінету, який займала група Наталії, навіть 
не показавши йому документів, щоб він 
міг зробити запис у реєстрі — урешті-решт, 
він чудово знав, хто я. Коли зайшов, вона 
сміялася з якоїсь дурниці, яку, напевне, 
сказав один з її товаришів. Я не знав цього 
юнака; насправді я ніколи не бачив жодно-
го з поліцейських, які були тоді з Наталією, 
але це не зупинило мене ані на мить.

— Я думав, що у тваринному світі 
сміються гієни, але тепер бачу, що сміятися 
вміють ще й сучки. А може, ти те й інше — 
поєднання сучки з гієною. 

і якщо в моменти просвітлення я зби-
рався спокійно з нею поспілкуватися, те-
пер, очевидно, ганебно втратив таку мож-
ливість. А ще, здається, це був не кращий 
спосіб справити враження на її товаришів. 
Але дороги назад вже не було, і я вирішив 
продовжити цю промову собі на радість. 

— Сучка і стукачка. у першу чергу 
стукачка. 

Якщо в перші хвилини несподіванка 
грала на мою користь, тепер Наталія, що,  
з іншого боку, було навіть логічно, розгні-
вано запитала, що я тут роблю. Точніше, 
вона істерично й пронизливо прокричала, 
якого дідька тут робить такий негідник і су-
чий син, як я.

— То це я сучий син? А як би ти на-
звала таку жалюгідну й ницу особу, яка ви-
казує колишнього друга, — я ледь не сказав 
«колишнього чоловіка», але вирішив не 
вимовляти це слово, — і нацьковує на нього 
псів із Муніципальної поліції і суддю, який, 
як їй чудово відомо, його ненавидить? Як 
би ти її назвала? Сучкою, шльондрою, сту-
качкою, негідницею? Якось іще? Я готовий 
взяти в тебе урок, ти спеціаліст у цій сфері.

— Не розумію, про що ти говориш, — 
вона намагалася вдати обурення, але її 
виказав вираз обличчя. і якщо на шляху до 
поліцейського відділку я був майже впев-
нений у тому, що це вона донесла на мене 
судді Бурже Морану, то тепер у мене не 
було жодних сумнівів.

 — Чудово розумієш. Крім Енеко Ґойрі-
селайї та нотаріуса уральде, ти єдина, кому 
відомо про те, що я розслідую обставини 
смерті Марії ісабель Гарате. — Насправді коло 
осіб, яким було про це відомо, розширюва-
лося з плином розслідування, але ця дрібни-
ця не мала стосунку до нашого випадку. — і я 
не думаю, що мене видав один із них. 

— Та ти недоумок, Ґойко, — і хоча 
під час нашої минулої розмови саме я по-

просив, щоб вона називала мене так, а не 
зверталася на ім’я, мені було боляче, що 
вона послухалася тільки в цьому, — і само-
вдоволений недоумок, якщо тобі здається, 
ніби ти єдина у світі особа, про яку я ду-
маю. Я нічого не казала Бурже. Можливо, 
твої друзі не такі вірні, як ти гадаєш.

На мить я почав сумніватися, та це 
швидко минулося. Лише одна людина у 
світі могла ненавидіти мене більше, ніж той 
суддя, і це була жінка, яку я ще зовсім не-
щодавно кохав, хоча це, здавалося, і було 
кілька століть тому. Якусь мить ми дивилися 
одне одному в очі — і навіть не з ненавистю 
чи жорстокістю, а з твердим переконанням у 
власній правоті. і цей поєдинок поглядів був 
перерваний лише словами поліцейського, 
який щойно сміявся разом із Наталією.

— Наталіє, хочеш, ми з ним розбере-
мося? — той тип був справжнім джентльме-
ном або він просто хотів звабити Наталію і 
подумав, що так йому буде простіше спра-
вити на неї враження. 

— Думаю, не варто, — відповіла На-
талія роздратовано. — Пан Ґойкоечеа вже 
збирається йти, чи не так?

Рештки здорового глузду, які ще 
жевріли в моїх нейронах, вирішили про-
явити себе саме цієї миті, і тому я відповів 
їй, що справді вже збирався йти.

— Але я це так не залишу, на нас із то-
бою чекає довга розмова, — я не міг піти прос-
то так, не вимовивши цю пафосну фразу. 

— Ти дуже помиляєшся, Ґойко, дуже 
помиляєшся. Нам із тобою давно вже не-
має про що говорити. 

(Вбивця, спостерігаючи за гуртом ді-
тей, усвідомлює, що йому набагато легше 
впоратись із загартованими злочинцями, 
ніж із першокласниками. Він згадує своє 
нещасливе дитинство в будинку для си-
ріт, у якому ріс разом із братом, вчителів, 
яким би якраз впору було працювати у 
концтаборах, і ще багато чого… Він ніколи 
не був плаксою. Якось його брат прийшов 
у сльозах. На запитання «що сталось?» він 
обтерся і почав бити меншого в обличчя, 
аж поки той не погодився, що його брат ні-
коли не плаче. Саме тоді теперішній вбив-
ця вирішив ніколи не плакати…)
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Часто робота поліцейського буває 
нудною — годинами ходити з одного місця 
в інше, розпитувати, показувати фотогра-
фії, шпигувати, сидячи в кутку зі слабкою 
надією на те, що, може, доля усміхнеться 
й у стогу сіна знайдеться та голка, яка вка-
же вам, що ви на правильному шляху. Але 
принаймні це групова робота, ви працюєте 
в команді, навіть якщо справа дуже важли-
ва — одна з тих важливих справ, завдяки 
яким усміхнені начальники з’являються у 
випусках новин на більшості телеканалів. 
За чисельністю команда поліцейських пере-
вищує футбольну команду, тому разом вам 
простіше отримати потрібний результат. 
А якщо результату немає, відчуття втоми і 
розчарування здається набагато слабшим. 

Ну а детектив працює один, зовсім 
один, і єдине взуття, яке при цьому зно-
шується, — його черевики. і якщо він хоче 
покрити увесь простір і спробувати всі 
можливості пошуку підказок, йому дово-
диться самому робити усю ту роботу, яку 
зазвичай, залежно від справи, виконує 
двоє, троє, четверо або п’ятдесят колег із 
жетоном поліцейського. Або так, або по-
трібно бути в добрих стосунках із самою 
поліцією, а це, на жаль, не мій випадок. 

Отже, незважаючи на жахливе по-
хмілля (напередодні, намагаючись заспо-
коїти своїх внутрішніх демонів і забути про 
свою дурість і невдачу з Наталією, випив 
кілька літрів алкоголю), я вирішив дія-
ти як професіонал і розпочати обхід усіх 
кав’ярень та барів, що на Бульварі Абандо 
ібарри на березі річки Більбао, яка стала 
передостаннім притулком жінки, обстави-
ни смерті якої я розслідував. 

Доки в тебе не виникне потреби хо-
дити з бару до бару, з кав’ярні до кав’ярні, 
з ресторану до ресторану в пошуках крихт 
інформації, ти навіть не помічаєш, наскіль-
ки мешканцям Більбао подобаються такі 
місця. За своє життя я багато разів бачив, 
як бари відкриваються, але майже ніколи 
не бачив, як вони закриваються. і тому, 

коли я вже третю годину поспіль автома-
тично повторював одну й ту саму процеду-
ру — підійти до офіціанта, показати йому 
фото Марії ісабель Гарате, запитати, чи 
він її коли-небудь бачив, і, почувши нега-
тивну відповідь або побачивши, як він хи-
тає головою, дати йому свою візитку й по-
просити, щоб він обов’язково телефонував 
у будь-який час і за будь-яких обставин, 
якщо раптом її пригадає (я розумію, що у 
99,99% випадків моя візитка опиняється 
у смітнику, але це звична процедура, а в 
глибині душі я дуже поважаю звичні про-
цедури), я вирішив, що мої стомлені ноги 
заслуговують на відпочинок. А отже, в ос-
танньому кафе, де я у відповідь на своє за-
питання почув: «На жаль, це ім’я ні про що 
мені не говорить», я сів за єдиний вільний 
столик і замовив пиво. Я ледь не замовив 
ще й порцію хамону3, щоби потім надіслати 
нотаріусу рахунок, якщо вже він оплачував 
мої витрати, але врешті-решт я цього не 
зробив, і не стільки через благородство, як 
через те, що мені просто не хотілося їсти. 
Крім того, коли офіціант приніс мені ке-
лих пива, я одразу забув про хамон, тому 
що, окрім пива, я отримав від нього дещо 
більше — інформацію, яку я так довго й без 
успіху шукав. 

Мабуть, у цього офіціанта саме по-
чиналася зміна, тому що раніше я його не 
бачив, а отже, з відчуттям відрази і без 
найменшого ентузіазму я дістав із папки 
фотографію, яка вже зім’ялася від частого 
користування, і запитав, чи він коли-не-
будь бачив цю жінку.

— А навіщо вам? Ви поліцейський?
Останнє запитання прозвучало з 

недовірою. Очевидно, він не дуже тепло 
ставився до правоохоронних органів — не 
знаю, чи то через ідеологічні питання, чи 
в нього був якийсь неприємний інцидент, 
пов’язаний із законом. Принаймні він не 
був схожий на злочинця, а тому я вирішив 
покластися на свої відчуття, прийнявши 
першу свою гіпотезу за правильну, і без-
совісно йому збрехав.

— Я був поліцейським, але, на щастя, 
це вже в минулому. Мені набридло боро-
тися ізсередини з брудними вчинками моїх 
колишніх колег, тому я пішов з Автономної 
поліції і зараз працюю на себе як приватний 
детектив. На жаль, мої колишні колеги не 
вміють прощати, а отже, коли вони дізна-
лися, що я займаюся розслідуванням зник-
нення жінки, яке раніше вели вони, я почав 
отримувати від них погрози, і тепер вони 
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3 Хамон – іспанський національний делікатес – сиров’ялений свинячий окіст.
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роблять усе, аби ускладнити мені роботу. 
Тому, якщо ви зможете надати мені хоча б 
якусь інформацію, я буду дуже вдячний. 

Цьому типу, здавалося, більше кор-
тіло погратися в ігри на приставці, ніж у де-
тективний роман, але хтозна — можливо, 
в нічному ефірі він побачив фільм «Серпі-
ко» і тому його вразили мої слова, бо він 
згадав персонажа Аль Пачіно. у це важко 
повірити, але часом такі прийоми працю-
ють, і цього разу він, дідько забирай, спра-
цював. Хоча, імовірно, пригадати йому 
допомогла купюра у п’ятдесят євро, яку я 
потай поклав до його кишені, — у запасі за-
вжди має бути план Б. 

— Так, здається, я її пам’ятаю, — го-
лова цього офіціанта виробляла справжні 
акробатичні номери, ніби він хотів проілюст-
рувати свій процес мислення. Можливо, він 
не дуже звик думати чи йому просто хотіло-
ся витягти з мене ще трохи грошей, оскільки 
було абсолютно очевидно, що він упізнав 
Марію ісабель Гарате з першого погляду, 
але я вирішив нагородити його зусилля ще 
однією купюрою, цього разу вартістю двад-
цять євро. Я сказав, що це мої останні гроші. 

— Дякую, але майте на увазі, що гро-
ші — не головне, — він сказав, але мої сім-
десят євро, лицемір, не повернув. — Так, 
мені здається, я її знаю. Тижні зо два тому 
вона тут була. Я гадаю, днів десять-два-
надцять тому, між понеділком і четвергом, 
бо на вихідних у нас стільки народу, що 
просто неможливо звернути увагу на кож-
ного клієнта — звісно, крім постійних, — а в 
неділю ми не працюємо.

— То вона не була вашою постійною 
клієнткою?

— Ні, не була. А чому в минулому 
часі? Її вбили? Може, який-небудь колиш-
ній друг?

Тільки подивіться, здається, цьому 
суб’єкту все-таки подобалися детективні 
романи або принаймні чорно-білі філь-
ми «категорії В». Як і будь-що в житті, цей 
факт мав свої переваги й недоліки, а отже, 
я вирішив зосередитися на перевагах. 

— Сподіваюся, цьому ще можна за-
побігти, — таємниче мовив я. Офіціант був 
такий схвильований, ніби в нього було по-
бачення з Дженніфер Лопес. — Якщо вона 
не була постійною клієнткою, ви впевнені, 
що впізнали саме її? Ви не помиляєтеся? 
Про всяк випадок погляньте ще раз на фо-
тографію. 

— у цьому немає потреби, — обра-
жено відповів він, — я дуже спостережли-
вий і нічого не вигадую, — додав він, по-
боюючись, що я йому не повірю. Звісно, я 
одразу зрозумів, що він каже правду, але 
мій скептицизм примусив його сказати 

мені більше, ніж він збирався, — як я вже сказав, 
ця жінка була тут тижні зо два тому, а з нею був 
чоловік.

— Ви знаєте цього чоловіка? Можете його 
описати?

— Ні, я його не знаю, ну а щодо його зов-
нішності — він звичайний. Так, звичайний.

— Звичайний? Ви можете описати його 
трохи детальніше? Він був високий чи низький, 
брюнет чи блондин, як він був одягнений, особ-
ливі прикмети?

— Я ж вам уже сказав — звичайний. Не висо-
кий і не низький — звісно, він не був карликом, але 
й баскетболістом також не був. щодо волосся — не 
знаю, темне, але не чорне. Може, каштанове? Ну, 
гаразд, я не пам’ятаю, але він був абсолютно зви-
чайний, не носив косу і не ставив волосся дибки, 
як панк, не був він одягнений і в куртку з написом 
«Ненавиджу вас, козли», — з того, яким голосом 
він це сказав, я зрозумів, що в нього була саме 
така куртка, — як я вже сказав, звичайний собі тип, 
сотні або навіть тисячі яких бувають тут щотижня.

Я мовчки погодився, розуміючи, що тиск 
може примусити його що-небудь вигадати, аби 
тільки мені догодити, тому краще гірка правда, 
ніж солодка брехня. Крім того, у його словах була 
логіка, адже більшість людей, користуючись тер-
мінологією офіціанта, можна назвати «звичайни-
ми», а тому найкращий камуфляж для того, хто 
вирішив скоїти злочин і хоче зберегти анонім-
ність, — мати вигляд якомога «звичайніший»,  
а отже, я вирішив переключитися з її супутника і 
зосередитися на самій Марїї ісабель Гарате.

— Ну а жінка видавалася знервованою, 
збентеженою? Вам не здалося, що вона була із 
цим чоловіком проти своєї волі чи, можливо, 
вони були схожі на друзів?

— Ні, вона точно не була тут проти своєї 
волі. Насправді вона навіть намагалася лізти ру-
ками до бідного чоловіка, але їй це не дуже вда-
валося, тому що вона була абсолютно ніяка.

— Ніяка? — я підвів брови, як один відомий 
телеведучий, щоб показати йому свій подив і за-
охотити говорити далі.

— Так, ніяка. Я маю на увазі, нетвереза — 
ну, трохи напідпитку. Вона трималася на ногах, 
і язик у неї не заплітався, але жінка була дуже 
радісною, збентеженою, як ви сказали, і весь час 
повторювала, що «це просто геніально, а я ніко-
ли у житті не пила, не знаючи навіть, що втра-
чаю». Вона повторила цю фразу щонайменше 
сто разів, тому я запідозрив, що вона не звикла 
до спиртних напоїв. Насправді у нас вона випи-
ла лише джин-тонік, вона, мабуть, уже прийшла 
нетвереза. А може, і ні — якщо, як вона весь час 
повторювала, того разу вона справді вперше 
спробувала алкоголь, її організм ще не звик до 
його ефекту і та доза, яку ми з вами спокійно 
витримали б, — він підморгнув мені так, ніби шу-
кав таємного схвалення, якого я йому не дав, — 
для неї могла стати летальною.
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— Летальною? — я знову підняв брови з невдоволеним виглядом, який 
цього разу зовсім не був удаваним: мене дратують суб’єкти, які, намагаючись 
вразити мене своїм розумом, використовують слова, значення яких не знають.

— Ну, я хочу сказати, що після двох склянок джин-тоніку її, мабуть, уже можна 
було виносити, адже саме це трапляється з тими, хто не звик до алкоголю.

— А її супутник, «звичайний» чоловік, також був п’яний?
— Тепер, коли ви запитуєте, мені здається, що ні, він був абсолютно тве-

резий. Крім того, мені здається, він нічого не замовив. 
— і вас це не здивувало?
— Не надто. Звісно, люди приходять до бару, щоб випити, і ми з цього 

живемо, — він знову збирався неоднозначно мені підморгнути, але вчасно ви-
рішив зупинитися на півдорозі, згадавши, мабуть, що моторика його повік не 
могла змагатися з моїм підняттям брів, — але коли до нас заходять різні люди, 
у тому числі пари, нерідко трапляється так, що один із них нічого не замовляє, 
і ніхто їх через це не вижене. А якби ми їх виганяли, з ними разом ішли б їхні 
супутники, які, можливо, ніколи більше й не повернулися б. А отже, потрібно 
сприймати це спокійно, як інвестицію в майбутнє.

Я був зовсім не в настрої, щоб підтримувати бесіду про найкращий спосіб 
організації сфери послуг, але, чудово знаючи, як краще робити свою справу, я 
вирішив не переривати і дати йому договорити. Нехай краще думають, що вони 
самі хочуть говорити, ніж займають захисну позицію, зрозумівши, що це ти їх 
розпитуєш.

— Відверто кажучи, мене зовсім не здивувало б, якби її супутник виявився 
одним із тих типів, які накачують жінку алкоголем, щоб потім затягти її в ліжко, — 
він сказав це майже з ностальгією в голосі, ніби пригадував колишні пригоди, — 
але якщо той чоловік хотів саме цього, я можу поставити що завгодно на те, що 
йому нічого не вдалося.

— Справді? — я вирішив підтримувати діалог стисло, аби тільки він про-
довжив говорити.

— Можу вас запевнити, за шинквасом можна все вивчити про рід людський. 
Пропрацювавши стільки років офіціантом, починаєш розуміти, у кого яке слабке 
місце, тому я впевнений, що тієї ночі вони не... — мабуть, слово «переспали» зда-
лося йому занадто сильним, щоб уживати його в розмові про незнайомців, тому 
він замінив його тим жестом, який усі чоловіки на світі, незалежно від того, якою 
мовою вони говорять, чудово розуміють, — ви зрозуміли, так?

Я чудово його зрозумів, на що вказав кивком голови.
— Було очевидно, — продовжив офіціант, — що скоро ця жінка буде го-

това тільки до сну, якщо, звісно, не впаде в етилову кому. Крім того, коли вони 
вже збиралися йти з бару, у неї різко змінився настрій і вона почала плакати. Ви 
знаєте, як воно буває: ви, напевне, можете пригадати який-небудь докумен-
тальний фільм із тих, які транслюють на телебаченні вночі. Фільм про те, як тяж-
ко жити у країнах третього світу, — ніби в нас тут усе просто — від якого сльози 
виступають на очах. 

— Чому ви згадали про документальні фільми? — цього разу я вирішив, 
що краще не мовчати і дати нашій розмові невеличкий поштовх.

— Бо вона тільки й говорила про «бідних болівійських дітей, бідних 
болівійських дітей» і плакала, як немовля.

— Болівійських? Ви впевнені в тому, що вони болівійські, а не колумбій-
ські, перуанські або...

— Або піддані Британської королеви, — знервовано перервав мене він. — 
Звідки я знаю, я почув тільки те, що вона говорить про болівійців. Думаю, вона 
побачила якусь телепрограму з тих, у яких розповідають про дітей, що змушені 
працювати в шахтах по дванадцять годин на добу, жуючи маленький шматочок 
листка коки — єдиної їхньої їжі. життя справді складне, з цим годі й спереча-
тися, але ж не можна цілий день плакати через інших, у нашій країні й без них 
повно проблем.

— Вона казала ще що-небудь про болівійських дітей? Говорила, чому їм 
погано?

Перш ніж заперечно відповісти, офіціант знизав плечима.
— Насправді я не звертав на неї особливої уваги, не думайте, що я весь час 

уважно слухав, що скаже пані. у глибині душі мені зовсім не було цікаво, усі п’яні 

D
ebo reconocer que en esos momentos fui yo quien se quedó descolocado. E

sas palabras sólo 
podían significar que iba a pedirme algo ilegal y no es que no estuviera dispuesto a hacerlo, 
eso dependía tan sólo de qué artículo del C

ódigo Penal o las ordenanzas municipales hubiese 
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однакові, раптом їм на думку спадає фраза, 
яку вони вважають розумною або цікавою, 
і потім повторюють її весь Божий день. Ця 
жінка говорила про «бідних болівійських 
дітей, бідних болівійських дітей», ну а я 
міг би повторювати: «нехай чоловіки під-
ходять ближче», якби мені здалося, що ця 
фраза із сильним нальотом мачизму дуже 
розумна,  — судячи з його непристойної по-
смішки, йому це не вдалося. — Вона, наче 
буддисти або індуїсти, повторювала весь 
час одну фразу, як вона називається — ман-
тра? Так, мантра. Через це я не звернув на 
неї уваги. Крім того, я всього лише офіціант 
і не втручаюся в життя інших, ось і все, мені 
більше нічого сказати. 

Ну а мені більше нічого було запиту-
вати, тому розпрощався із цим офіціантом. 
Я витяг із нього все, що міг, і більше не було 
сенсу витрачати час і гроші. Насправді наша 
бесіда була дуже повчальною. Незважаючи 
на те що він не сказав нічого конкретного, 
дещо може виявитися корисним. Хтозна, 
можливо, ті сімдесят євро, які я йому від-
дав, економічною мовою можна буде на-
звати не витратами, а інвестицією.

Якщо мій інформатор казав правду, 
а я не маю підстав йому не вірити, Марія 
ісабель Гарате повторювала одну ключову 
фразу, допиваючи свій джин-тонік: «Бід-
ні болівійські діти, бідні болівійські діти». 
Чому вона повторила ці слова стільки 
разів? Наскільки раціональною була думка 
офіціанта про те, що п’яні можуть говорити 
будь-що, не надаючи тому жодного значен-
ня? Очевидно, він усе-таки мав рацію, я це 
перевірив на власному досвіді. Пам’ятаю,  
колись напився — точніше, не пам’ятаю, але 
мені потім розповіли друзі — і довго кричав: 
«Хай живе партія «Нова Сила!» — колишня 
франкістська партія під керівництвом Бласа 
Пінара. Суть у тому, що я ніколи не був фа-
шистом і не підтримував сили крайньо пра-
вого спрямування, але тоді щось дало мені в 
голову. Я побачив його по телевізору, коли 
саме збирався піти випити зі своїм загоном, 
і, мабуть, коли я повністю напився, його об-
раз з’явився в моїй нетверезій свідомості, 
після чого я став, якщо не найзавзятішим 
його пропагандистом, то, напевне, у мене 
був найвищий серед них вміст спирту в 
крові. Я нічого не пам’ятаю з того дня, але 
цей інцидент мав бути цікавим, оскільки 
моя компанія зазвичай не оберталася в се-
редовищі людей, які б радісно сприйняли 
подібну заяву. 

Принаймні фразу про болівійських 
дітей варто було розглянути детальніше. 
Можливо, я надавав цьому занадто вели-
кого значення, але ця південноамерикансь-
ка країна вже вдруге нагадала про себе в 
процесі мого розслідування. уперше в па-
рафії Святого Юліана, коли я хотів погово-
рити з парафіяльним священиком, для чого 
мені довелося чекати закінчення репетиції 
танцювальної групи, яка складалася з ко-
лишніх мешканців Болівії. і ось мені знову 
трапляється згадка про цей народ, якщо ві-
рити офіціанту. Правду кажучи, чим більше 
я над цим розмірковував, тим сильнішим 
ставало моє переконання, що ця думка не 
така вже й безглузда, як мені спершу здало-
ся. Так чи інакше, покійна Марія ісабель до-
помагала парафії, яка захищала діяльність, 
пов’язану з іммігрантами з Болівії.

21

(Виявляється, що вбивця спостері-
гав із-за сусіднього столика за розмовою 
офіціанта й детектива. Він не вважає це 
надто ризикованою акцією. Офіціант не міг 
запам’ятати, як убивця сидів тут і напоював 
Марію Есабель. Тому він і досі живий. На 
відміну від одного офіціанта, який виявив-
ся більш спостережливим і якого згодом 
знайшли з перерізаним горлом у річці. 

убивця в глибині душі поважає де-
тектива Ґойко як гідного суперника. Навіть 
думає над тим, щоб допомогти йому доко-
патися до правди, аби скористатися ним як 
інструментом для реалізації своїх справж-
ніх цілей…) 

Debo reconocer que en esos momentos fui yo quien se quedó 
descolocado. Esas palabras sólo podían significar que iba a 

pedirme algo ilegal y no es que no estuviera dispuesto a hacerlo, 

22



 ПРОЗА 0�� ДНІПРО 10’ 20110�8  ПРОЗА 0�� ДНІПРО 10’ 20110�8

Репетиції танцювальної групи проводилися двічі на тиждень — кожного 
вівторка та четверга. Таким чином, треба дочекатися наступного дня, щоб піти 
до тієї церкви та розпитати її працівників. Я розумів, що це буде непросто. 
іммігранти, а в першу чергу ті, у яких немає документів, а в більшості з них їх 
не було, не дуже хочуть говорити хоч би з ким, хто має стосунок до поліції. 
Я  це розумію й зовсім не засуджую, та хоча тепер я не поліцейський, але досі 
маю характерну ауру жандарма, якої непросто позбутися. і все-таки я вірив, 
що старий священик, вірний згадці про Че Гевару, з’явиться на моєму шляху, 
поручиться за мене й переконає в моїх добрих намірах. Ось тільки мені так і 
не вдалося цього зробити. Вийшло як з оголошеннями про бій биків, у яких 
завжди вказують, що захід відбудеться, якщо не завадять погодні умови або 
компетентні органи. у моєму випадку погодні умови були доволі сприятливи-
ми, проблема була в тому, що перешкодили мені компетентні органи.

Я побачив їх біля під’їзду мого будинку. Не потрібно мати занадто ви-
сокий рівень інтелекту, аби зрозуміти: вони чекали на мене, і цього разу це 
були не молоді й недосвідчені працівники Муніципальної поліції, а справжні 
покидьки з поліцейськими жетонами. і я цьому не зрадів, зважаючи на те що 
сталося пізніше, просто це кинулося мені у вічі.

Після падіння диктатури та на початку становлення нової демократичної 
та автономної держави був період, коли щойно створена Автономна поліція 
Країни Басків викликала в суспільстві небачене захоплення. Можливо, порів-
няно із Силами громадського порядку епохи Франко, чиєю єдиною місією, яку 
вони виконували з усією відповідальністю та великим ентузіазмом, було зни-
щення дисидентів та інших людей, які потрапляли їм під руку, створення ново-
го поліцейського органу, підпорядкованого автономному уряду, спричинило 
в суспільстві справжню хвилю симпатії та підтримки. Першими працівниками 
Автономної поліції були наші сусіди й колеги, і протягом кількох років між 
народом і поліцією існувала така єдність, якій позаздрив би сам Ленін зі свої-
ми утопічними ідеями. Але, на щастя й на жаль, із часом ця нова поліція стала 
звичайною поліцією, а серед моїх колег тепер є чесні й не надто чесні люди: 
такі, які радісно вірять, що виконують соціальну роботу; і такі, котрі пішли в 
поліцію, бо бути безробітним іще гірше; такі, які поважають права людей на-
віть заарештованих; і такі, котрі без жодного докору сумління могли б завдати 
їм будь-якої шкоди, якби знали, що це зійде з рук. і, звісно, у будь-якому 
поліцейському підрозділі нашого великого світу є звичайні жалюгідні харци-
зяки, які вважають, що жетон і пістолет перетворюють їх на людей вищого 
ґатунку. Ось до цієї групи й належали поліцейські, які чекали на мене. При-
наймні так мені підказували передчуття й досвід, що разом майже ніколи не 
помиляються.

— Пане Ґойкоечеа? Мікель Ґойкоечеа? — запитав один із них, високий 
брюнет із товстезним золотим ланцюгом на шиї, марно намагаючись здава-
тися ввічливим.

— А якщо я скажу вам «ні», ви повірите?
— Відповідайте на запитання! — уже без ефемерної ввічливості сказав 

його товариш, трохи менший на зріст, але з набагато гіршим характером. — Ви 
Мікель Ґойкоечеа?

— Відверто кажучи, не знаю. Я прокинувся сьогодні без пам’яті, ви знає-
те, що таке амнезія? Ось і не пам’ятаю, хто я такий. Але ви не хвилюйтеся, таке 
трапляється й у найкращих родинах.

— Ви нас за дурнів тримаєте чи що? — високий брюнет, який мав доволі 
вульгарний вигляд, здавалося, зрозумів, у чому річ.

— Ну гаразд, годі гратися. — Насправді я розумів, що вдавати розумного 
не було сенсу, і якщо я й надалі буду їх дратувати, мені ж буде гірше. — Так, 
я  Мікель Ґойкоечеа. А ви, мабуть, з Автономної поліції, хоч я й не розумію, як 
ви взагалі склали кваліфікаційні іспити — певно, у вас були шикарні шпаргал-
ки, — попри всі добрі наміри, я не зміг усього не зіпсувати. 

— Я читав у їхніх очах, що їм так і кортіло добряче мені врізати, але ми 
були посеред вулиці, у самісінькому центрі кварталу індаучу, тож така по-
ведінка була б неполіткоректною. Тому вони просто показали мені докумен-
ти  — це й справді були агенти Автономної поліції — і сказали, що мене зааре-
штовано.

E
sa puntualización me agradó tanto como me intrigó. L

a contraposición entre ley y ética, 
además de dar para escribir tomos y tomos de filosofía, era indicio inequívoco de que lo que me 
iba a pedir no era precisamente muy legal. Se trata de mi mujer el hombre pronunció por fin 
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— Тебе цікавить ордер на арешт? — промовив з усмішкою тип, нижчий 
на зріст. Він насолоджувався моментом. — Нам зовсім не важко його тобі по-
казати, на ньому стоїть підпис судді з Восьмого суду.

Виходить, негідник Бурже Моран був у курсі справи. Але це зовсім мене 
не здивувало, хоча й кидалося в очі, що він продовжував до мене чіплятися 
після нещодавніх подій.

— А можна дізнатися, у чому цей голубий звинувачує мене цього разу?
— у вбивстві, а до цього можна було б додати ще й гомофобію, — від-

повів вульгарний тип номер один, який так радісно поділився зі мною інфор-
мацією. 

— убивство? у чому, в біса, справа? 
Але на моє останнє запитання відповіді не було. Вони лише одягли на 

мене наручники, посадили в автомобіль камуфляжного кольору й відвезли 
до поліцейського відділку. 

— Я можу дізнатися, у чому ви, дідько б вас ухопив, мене звинувачуєте? 
Яке ще вбивство?

Та відповіддю на мої запитання чи то на моє єдине запитання, яке я 
щоразу вимовляв на тон голосніше й набагато грубіше, була тиша. Коли ми 
з’ясували, що накази тут віддають круті хлопці з жетонами й пістолетами, їм 
більше нічого було мені сказати, ось чому вони просто відвезли мене до від-
ділку ібарреколанда й посадили в слідчий ізолятор, аби я, напевне, поварився 
там у власному соку. 

Коли я перебував по інший бік барикад, найнадокучливішим було те, 
що ув’язнені влаштовували цирк, аби тільки на них звернули увагу. Їм це ні-
коли не вдавалося, але як же це набридало. Тому я вирішив, з огляду на свою 
ситуацію, що нічого не втрачу, якщо поведуся як свої колишні клієнти, і я впо-
рався із цим дуже добре: іще ніколи жоден ув’язнений не кричав так голосно 
й відчайдушно, що його переслідують, ґвалтують і вбивають. Дуже хутко біля 
мого ізолятора зібрався натовп поліцейських, які не хотіли пропустити шоу. 

За три години поліцейський в уніформі відчинив двері камери й повів 
мене на допит. Там на мене чекали два агенти, з якими я не був знайомий, і, 
наказавши поліцейському в уніформі зняти з мене наручники, зачитали мої 
права та повідомили причину арешту. Мене звинувачували в убивстві молод-
шого офіцера, слідчого Автономної поліції Наталії уркіси Отаменді. 

Мабуть, я повністю зблід, бо кров відійшла з мого обличчя. Наталію 
вбили? у цю мить мене не хвилювало те, що я був підозрюваним у її вбивстві, 
ця думка прийшла до мене пізніше, а тоді я думав тільки про те, що вона заги-
нула. Я не міг у це повірити і висловив це, певно, ще пристрасніше, ніж коли 
перебував у ізоляторі.

— Не може бути, ви брешете, чортові покидьки.
— Не може бути? Це ще чому? Можливо, ви вважаєте, що все було не 

настільки серйозно? Так сталося випадково, ви просто хотіли її провчити, а не 
вбивати — я думаю, це може бути пом’якшуючою обставиною, якщо ви лише, 
звісно, в усьому зізнаєтеся, — здається, цей агент вирішив, що він керує всім.

— Я її не вбивав.
— Ну, так усі кажуть, але продовжувати ми не будемо. Принаймні поки 

не виконаємо всіх формальностей. Ви самі знайдете собі адвоката чи ми вам 
його призначимо?

— Я пас. Я знаю цю систему, і мені зовсім не потрібна допомога адво-
катів.

— Такий закон — якщо не назвете ім’я свого адвоката, ми змушені про-
сити, щоб до нас направили кого-небудь із Колегіуму адвокатів.

Я знизав плечима. Колишні колеги мали рацію — цього вимагали фор-
мальності, пов’язані із законодавством. Можливо, вони строго дотримувалися 
прав заарештованих осіб, або ж їм просто здавалося, що проти мене висунули 
дуже серйозне звинувачення, і їм не хотілося зіпсувати все процедурними по-
милками.

— Гаразд, ваша взяла. Нехай мені направлять адвоката з Колегіуму, од-
нак він може прибути нешвидко, якщо з моїх часів щось не змінилося, у що я 
не дуже вірю. Тож давайте проведемо час із користю — розкажіть, у чому мене 
звинувачують.
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— Ми вже повідомляли — у вбивстві На-
талії уркіси Отаменді.

— Це просто абсурд, я б ніколи не завдав 
Наталії шкоди. Я кохав її. Ми не жили разом, 
але це було її рішенням.

— Можливо, це рішення вас і засмутило.
— і через це я її вбив? Не кажіть дурниць, 

ми роз’їхалися кілька місяців тому. Я все одно 
був у неї закоханий, але із цим я примирився.

— Якою була причина вашого розлучення?
— Не знущайтеся з мене, вам це чудо-

во відомо або має бути відомо, якщо ви про-
фесіонал, а я думаю, що це так, інакше вам не 
доручили б цю справу, — мені здалося, що на 
його губах з’явилася легка посмішка, але вона 
була такою непомітною, що я не міг бути в цьо-
му певен. — Мене звинуватили в причетності до 
мережі дитячої порнографії, через це сталося 
наше відчуження.

— Ви віддалилися одне від одного чи 
вона покинула вас, тому що не змогла жити з 
педофілом?

— Мене визнали невинним. іншими слова-
ми, у цьому навіть не було потреби, бо ту справу 
було анульовано ще до початку слухань.

— Тобто проти вас не було доказів.
— Їх не було, тому що їх і не могло бути. 

Я  з презирством ставлюся до цих жалюгідних 
людей і ніколи не приєднався б до них, як і вза-
галі до групи злочинців.

— і все одно ви були змушені піти з Авто-
номної поліції.

— Я пішов за власним бажанням, оскіль-
ки навколо мене утворилася така неможлива 
атмосфера, що я вирішив покинути штат, однак 
я й досі агент поліції.

— Незважаючи на це, ваша дружина вва-
жала вас винним. Зрозуміло, що ви ставилися 
до неї вороже.

— Авжеж, вороже! Думаю, ви на моєму 
місці також би до неї вороже ставилися, але я 
все одно був у неї закоханий; як уже казав, я 
ніколи не завдав би їй шкоди.

— Попри це, кілька днів тому ви їй по-
грожували.

— Я їй погрожував? Це не так.
— Може, і не погрожували, — милостиво по-

годився він, — можливо, теоретично ваші слова й не 
становили загрози, але ви, безперечно, грубо її об-
разили, назвавши, — цей телепень зазирнув у свій 
записник, хоча, напевне, чудово все пам’ятав,  — 
сучкою, шльондрою та донощицею. і  ви, звісно, 
не можете заперечити, що в цих словах читається 
вороже ставлення до Наталії уркіси.

— Це був неконтрольований емоційний 
порив, про який я відразу пожалкував. До того 
ж у мене були свої причини.

— Ось це й погано, завжди можна знайти 
причину, щоб кого-небудь убити. 

Він сказав це ніби зі співчуттям, наче ро-
зумів мою ситуацію та йому було щиро шкода, 

що мені довелося вбити Наталію. Ось ба-
чиш, колего, — казав мені його погляд, — 
вона тебе змусила, тобі довелося її вбити, 
я розумію, але закон є закон, ти ж знаєш, 
є Кримінальний кодекс, який карає такі 
речі, а отже, я мушу тебе посадити. Так, 
його акторська гра була непоганою, я 
мав лише одну претензію, і полягала вона 
в тому, що я не вбивав Наталії. Про що  
йому й сказав сто перший раз із однако-
вим результатом — черговою вимушеною 
усмішкою у відповідь.

Коли я дізнався, що Наталію вби-
ли, у мене виникло одне запитання. і я 
досі його не поставив, бо сподівався, що 
мені розкажуть самі поліцейські. Проте 
коли стало зрозуміло, що вони граються зі 
мною в хованки й розповідають тільки те, 
що самі вважають за потрібне, я вирішив, 
момент настав.

— Як її вбили?
— Ви справді не знаєте? — запитав 

поліцейський, який стояв поруч, і взяв 
мене за руки так, як це роблять закохані 
або ті, хто хоче завоювати довіру співроз-
мовника. і оскільки думка про раптовий 
спалах кохання видалася мені не надто 
адекватною, я вирішив, що цей слідчий 
хоче встановити між нами атмосферу 
довіри. Або щось інше... Раптом я вирвав 
у нього руки, ніби від нашого контакту їх 
пекло, і повторив своє запитання.

— Як її вбили?
— Застрелили. Не однією кулею й не 

двома, у неї висадили всю обойму. і це 
було не надто чисте вбивство — убивця 
стріляв просто-таки оскаженіло. урешті-
решт, що нового я вам розповім? Звичайна 
реакція відчайдушного закоханого, який 
захотів убити жінку, котра дозволила собі 
покинути його, і не раз, а безліч разів.

— Я не вбивав її, — знову повторив я.  — 
Ви знаєте, о котрій годині вона загинула?

— Поки що не точно, але її вбили 
вночі, між другою годиною ночі та шостою 
ранку. Де ви перебували о цій порі?

— удома в ліжку, і якщо ви запитає-
те про алібі — на жаль, зазвичай ніхто не 
спостерігає за тим, як я сплю, це один із 
моїх найбільших недоліків.

Слідчий сумно кивнув головою, 
ніби його засмутила навіть не моя на-
хабна поведінка, а власний син, який не 
виправдав його сподівань. Він удавано 
зітхнув, що було більш характерно для 
обдарованого учня акторської студії, аніж 
для загартованого життям поліцейського, 
хоча час від часу я й сам не помічаю різни-
ці між цими професіями. його акторську 
гру перервав колега, який прийшов із ним 
і досі не вимовив жодного слова. 
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Тепер він заговорив, але я не міг дізнатися, що саме він сказав, тому що 
той шепотів на вухо своєму товаришеві, майже як у якійсь еротичній грі. Так 
чи інакше, сказане ним, мабуть, було дуже важливим, оскільки поліцейський, 
котрий мене допитував, підвівся зі стільця й вийшов із приміщення. Мовчаз-
ний поліцейський скористався цим моментом, щоб назватися.

— Мене звати Андер Гонсалес. Ми не знайомі, але я багато про тебе 
чув. Не хвилюйся, — додав він, побачивши вираз презирства на моєму облич-
чі,  — зі мною говорив Енеко Ґойріселайя. Він вважає, що ти не вбивав Наталії, 
і я йому вірю, але він, можливо, єдиний, хто так думає. Наталію дуже любили 
в цьому відділку, а ти мав дурість прийти сюди кілька днів тому й голосно при-
низити перед усіма її товаришами, що робить тебе ідеальним підозрюваним. 
Нічого не кажи, — додав він, побачивши, що я хочу йому відповісти, — у нас 
мало часу, а Хулен, мій колега, — він вирішив, що важливо пояснити мені, хто 
такий цей Хулен, ніби я сам не здогадався, — незабаром повернеться. у нас 
майже не було часу, щоб прочитати висунуті проти тебе звинувачення, тому 
краще не кажи нічого, у суді також. Зрозумів?

— Не зовсім. Окрім того, якщо ти кажеш правду й не хочеш влаштувати 
мені пастку, хіба безпечно ось так зі мною говорити? Невже бесіди з арешто-
ваними більше не записують на плівку?

— Оце так-так, ти взагалі був поліцейським чи просто трохи подурнішав 
на позаштатній службі? Я не такий дурень, яким здаєшся ти. Сталася техніч-
на несправність, і диктофони перестали працювати, я про це потурбувався. 
А  щодо іншого — ти сам вирішуєш, чи слід довіряти мені й Енеко, але я га-
даю, що все-таки варто: я, напевно, знаю, що тобі світить превентивний аре-
шт. Не  перебивай мене, недоумок Хулен швидко повернеться, — промовив 
він, відчувши моє бажання втрутитися в бесіду, — я кажу, що ти точно будеш 
змушений провести деякий час у камері, не для того аби злякався, а для того, 
щоб ти підготувався хоча б морально до того, що на тебе чекає. Ми отримали 
ордер на твій арешт безпосередньо від слідчого судді, тому вважаємо, що в 
нього достатньо доказів, щоб посадити тебе за ґрати. і, боюся, ти нічого не 
зможеш вдіяти, тому що справу вбивства Наталії веде суддя...

— Луїс Бурже Моран, — я не зміг не втрутитися, незважаючи на його 
застереження.

— Бінго! Премію цьому добродію — перебування на повному пансіоні в 
готелі за ґратами. Так, твоєю справою займається Луїс Бурже Моран, а Енеко 
сказав мені, що він не відчуває до тебе жодної симпатії, тому краще набирай-
ся сміливості й надії на те, що ми з ним зможемо розплутати цей клубок. Ну а 
зараз, поки не знаємо, які саме докази вказують на тебе, ми не маємо свободи 
дій. Роби що хочеш, але все погано, дуже погано. На твоєму місці я б зізнався 
в усьому, так хоча б можна буде отримати пом’якшення вироку, — останню 
фразу він вимовив, побачивши, як до приміщення повертається його колега в 
компанії гарно вбраного чоловіка, який, судячи зі стилю одягу, а також із того, 
що про його прибуття мені щойно повідомили, був адвокатом.

Я майже не дав йому часу на те, щоб нас познайомили, позаяк, прислу-
хавшись до поради Андера Гонсалеса, я оголосив про намір реалізувати своє 
право на мовчання й відмовився свідчити, поки мене не відвезуть до суду. 
 Колега Гонсалеса сприйняв мої слова як удар між ніг, тому що в нього змі-
нився вираз обличчя й він намагався переконати мене в тому, що краще мені 
з ними поговорити.

— Якщо ти справді невинен, краще вже зараз усе прояснити, — відповів 
мені цей лицемір, ніби я не зрозумів, що насправді він хоче поліпшити собі 
репутацію за мій рахунок. — Водночас ти й сам знаєш, ти ж поліцейський, — 
чудово, тепер він намагається грати на тому, що ми колеги, — що відмова від 
свідчення, певна річ, твоє конституційне право, але вона викликає негативний 
резонанс, ніби підсудному є що приховувати, а суддям це не подобається.

Я міг сказати, що «цьому судді» узагалі не подобається моя скромна осо-
ба, і для нього не має значення, буду я мовчати чи плескати язиком. Але я тільки 
ще раз повторив, що хотів би скористатися своїм конституційним правом на 
мовчання. Для цього я заручився повною підтримкою адвоката, для якого моє 
небажання свідчити давало можливість швидше повернутися до свого кабіне-
ту, де на нього, напевне, чекали набагато важливіші та вигідніші справи.
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Гаразд, ти маєш на це право, — сказав похмурий Хулен, — але потім не 
кажи, що ми тебе не попереджали, — додав він таким тоном, ніби я не відмо-
вився давати свідчення, а відкинув мільйон євро, не обкладений податками. —  
Зараз я завершу паперові справи й уже за кілька хвилин ми передамо тебе в 
розпорядження його Честі.

Завдяки тому, що розповів мені друг Енеко, я почав уявляти, що на 
мене чекає. Та маю визнати, що навіть, попри це, садистська посмішка, яка 
з’явилася на обличчі Хулена, змусила мене занепокоїтись уперше з моменту 
арешту. 

 (ДАЛІ БУДЕ)

Ігор Артемчук, м. Київ
ДОГАДЛиВиЙ

Слюсар Грицько Вареник не розумів, звідкіля на нього звалилася ця мара, наче хтось цілим 
стосом жерсті бив по голові. Звук виходив якийсь деренчливий, потім із кожного листа 
жерсті почали утворюватися пожежні, із гострим денцем відра, і всі намагалися вцілити 
йому в тім’я.
Грицько прокинувся. Це дзвенів будильник. 
«Ох, і напасть же, голова моя, голівонька, наче затиснута лещатами! А на роботу ж іти», — 
подумав він.
Пішов. Про сніданок не могло бути й мови. Хотів пригадати, скільки ж це вони вчора з 
Віктором врізали, і не міг. Та що тут пригадувати, от якби лікарняний дістати. Оце було б 
діло.
Після обіду стало легше. Чимчикуючи з роботи, домовився з Федором, що підуть у 
Голосіївський парк на танці.
Перед танцями, ще в гуртожитку, як завжди, перехопили по двісті грамів — це щоб по-
геройськи почуватися. А то ж нецікаво.
Танцював із чепурненькою дівчиною. І почув несподівано:
– Спиртне частенько вживаєте?
– Як коли, гм, — промимрив. Про це його на танцях ще ніхто не питав. — А ви так одразу 
теє... запах?
— Авжеж? Тут і не лікар — будь-хто визначить.
«Весела дівчина, із гумором», — подумав Грицько, проковтнувши гірку пігулку.
— То ви лікар? — запитав Грицько.
— Ви здогадливий, — відповіла дівчина.
«На ловця й звір, — подумав Грицько. — Треба підбити клина, таке знайомство згодиться». 
І вже сміливіше:
— Ви й лікарняні виписуєте?
— Якщо потрібно, аякже.
«Слід кувати, поки гаряче, — затліла надія в Грицька, — а то ж, може, зі мною сьогодні вже й 
не танцюватиме, бо із запахом», — а тому запитав:
— І мені, якби треба було, виписали б?
— Гадаю, так, — усміхнулася дівчина.
Грицько звеселів. Із усмішкою відповіла, отже, можна сподіватися.
— А що ж мені для цього зробити? — уже зовсім сміливо спитав парубок.
— Дурничку. Лише завагітніти — і на прийом до гінеколога.
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Шановна редакціє!
П’ятий рік передплачую та читаю журнал «Дніпро». Скажу: одержую велике 

задоволення. Бо журнал, як кажуть, не стоїть на місці, шукає нових привабливих 
форм залучення читачів. мо-ло-дці!

Бажаю успіхів! Щиро поет микола Кривий

Алла Миколаєнко, м. Київ

*** 

Це діагноз, це одержимість,
це офіра голодній долі,
це стояння в соннім режимі,
коли пам’ять стерла паролі.
 
Це діагноз: ніякий лікар
не напише більше «здорова»,
це ховання за мильним ніком,
коли доля насуплює брови.

Це офіра нічним сновидам,
котрі в тінях шукають вловимість,
розбивають кришталь планиди,
щоб наситити одержимість.

Тетяна Радько, м. Сарни

Ти Є

Я просто знаю — ти є
і для мене цього досить.
Наївне щастя моє
Взамін нічого не просить.

Ти зовсім поряд, десь тут,
В кострах опалого листя
і я, на ризик іду,
Гуляю теж в цьому місті.

Повз мене вітром майнеш,
Окинеш поглядом неба…
і не впізнаєш мене?!
Не час іще, значить, так треба…

Я просто знаю — ти є,
Одна на двох у нас осінь.
Наївне щастя моє
Взамін нічого не просить…

Олена Горобець, м. Кіровоград

***

Ображені рими тікають в борделі
Продажно служити старим тюхтіям.
Звиватись під ними
В химерних конструкціях
Їх анахронізмів,

Архаїзмів,
Алкоголізмів

Та інших всіляких «ізмів».
Вони мов ті молоденькі дурепи,
що шукали в Туреччині дешевого щастя,
А стали простими затяганими «наташами».
і як тепер їх визволяти?
Де знайти Котигорошка,

Вернигору,
Вернидуба,

Чи Крутивуса?
Де знайти психоаналітика,
Який займеться вашою реабілітацією,
Адаптацією,

новою соціалізацією?
Навчить знову довіряти поетам?

Така собі, ну дуже авангардна Горобець Олена

Микола Кривий, м. Рівне

ЗАВжДи ГОТОВий 

Ледве ноги тягне Клим —
Цілий день потів в городі.

Спозирає — з хати валить дим,
Тож гукає до дружини на колоді:

Ти б, Маріє, на кухню заглянула,
Досить язиком вертіти.

Поглянь, що там невістка утнула,
Бачиш, як стало диміти?

Ніби ти, старий, не знаєш — 
Галя варить горілку.
А він: Чого ж серце краєш,

Веди хутчій на пробу, жінко!І 
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Галина Литовченко, с. Віліне 

СуСіДи 
(із закавказького циклу) 

Сусіда мій — стрункий, немов бамбук.
і в мене не зіпсована осанка.
йому пасує білий архалук,
Мені яскрава личить вишиванка.

Глухих між нами не існує брам —
Розділені садиби перелазом.
Мою родину кличе на Байрам,
З його Великдень зустрічаєм разом.

щодня частує вістками зі ЗМі,
Я пригощаю у спекоту квасом.
Радіє він, що знаю Нізамі,
Мені вгодив, цитуючи Тараса.

Зі слів сусіда я — його баджі1,
Я, відповідно, зву сусіда братом.
Коли із ним зустрінусь на межі,
Завжди цікаве є що розказати.

Летять із вікон репліки меткі
З обох боків у наші рівні спини.
То із своїх насиджених кутків
жартують ревно наші половини.

1 Баджі — сестра (азербайджанською мовою).

іван Левченко, м. Київ

Я ТЕБЕ ХОЧу! 

Тіл наших розкіш. і розкіш бажання! 
Це як постскриптум до шлюбної ночі...
Плоті це голос чи голос кохання:
Я тебе хочу!

Дай у волосся твоє запірнути.
Ох, безсоромно-жагучі ці очі!
Пестощі ніжні і рухи розкуті:
Я тебе хочу!

Порив взаємний і порив невтримний —
Кров, як у горні вогонь, аж гогоче!
Я упиваюсь вустами твоїми:
Я тебе хочу!

Лоно твоє чи то струм електричний?...
Стогін гортанний аж душу лоскоче.
щастя й блаженство на милім обличчі:
Я тебе хочу! 

Як нагорода обом за чекання,
Ти неймовірна, нам явлена ноче!
Плаха — хай плаха. Останнє прохання:
Я тебе хочу!

Роман Маренін, м. Чернівці

*** 

Сьогодні плай асфальтовано,
Завтра ми будем літати.
Бо вчора гори врятовано?..
Тільки б ще спати...
Тільки б ще спати...
На гріх ти подав апеляцію —
Мова де-юре жахлива.
Закон наперед має рацію —
Де була злива?
Там була злива!
Селами несло смеречища,
Рвало каміння із нутрощів...
Лиш кілька метрів. До речі, ще
Світ і не снив таких дурощів!
Сьогодні гори заковано...
Хтось кайфоне від безвиході...
Мою душу клоновано...
Хто у воді? Я в воді...

сучАсНики

Антоніна Спірідончева, м. Київ

***

«Брейкін-ньюз. Беззуба осінь
Відступила без боїв.
Вже весна на кожнім кроці!» —
Телевізор вправно плів.
«Несподівані новини, —
Здивувалася весна, —
В мене повно справ на зиму...
Ох ця тележовтизна...»
Потім вийшла з мікрофоном:
«Люди! що за шум і гам?
Мій прихід — це брязкіт, гомін,
А не ваш телеекран!»
Клацнула зубами осінь:
«Вам невдячність — на біду...»
А зима в своєму блозі
Записала: «що ж. Я йду».
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вірші Клубу Поезії
http://www.poetryclub.com.ua

Валентина Савелюк, м. Київ

*** 

Будинки посіріли — 
мертвий ліс.
Сучасне місто 
обминає вітер.
Через Дніпро 
висить залізний міст —
Залізний світ, 
залізні 
Божі 
діти.

Наталія Воскресенська, м. Луцьк

ГРиБи 

В лісі, в лісі, під пеньочком
Розмовляє гриб з грибочком,
і кричать, хто голосніше:
«Я великий! Я гарніший!»

Довго-довго сперечались,
Потім враз позамовкали.
Вгледіли, що на стежині
йде до них малий хлопчина…

Тут гриби не сперечались,
Бо у кошичок попались. 

Алла Мегель, м. Біла Церква

ТЕШЕКіЮР ЕДЕРііМ 
(СПОГАДи) 

«Тешек юр едер ім» — по-турецьки 
«велике спасибі»...

Літаком — до Батумі,
а далі — крізь гори — в Різе2, —

Наш невільницький шлях,
тільки, може, в сучасному штибі.

Через митні кордони — 
не пішки,

«якщо повезе»...

Тешек юр едер ім — 
лейтмотиви турецьких базарів.

Гомонів по-російсько-турецьки
гарячий майдан,

Там, 
минувши товар, 

як повію, 
мене запитали:

«А почому ханум? 
Чи то пак, українська мадам?»

Нерозважливий турок! 
Опікшись об очі-кинджали,

Він низенько вклонився. 
Він все би купив, 

якби міг!
Встань, ефенді3, з колін! 

Роксолану ви теж купували.
Вам не вперше

вклонятись 
до збитих дорогами 

ніг.

2 Різе — гірське провінційне містечко в Туреччині.
3 Ефенді (тур. — “шановний”) — звичне звертання до чоловіка.
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Олеся Рикмас, м. Львів

Я МОГЛА Б… 
(+ Romantic lady; + В. Шевчук)

Я могла б розказати, як ніжно цвітуть хризантеми,
Як доспів виноград — з нього вийде солодке вино…
Все одно за вікном мерехтять незакінчені теми,
А слова, що «все добре», за мене розкриті давно.

Я могла б розказати, як сонце сідає і знає,
що і завтра йому, наче птахові, знов у політ…
Все одно наше літо занадто повільно минає
і забути тебе я не зможу ще тисячу літ.

Галина Микула, м. Великі Мости

ЯКий БЕЗМЕжНий СТРАХ! 

Ви знаєте, я так боюсь до смерті
від жалю розридатися при Вас,
із серцем заплямованим й подертим
німим плачем зірватись від образ
і здатися безсилою. Без бою,
без зайвих слів торкнутись Вам до скронь...
Я так боюся здатися слабкою,
я так боюся вбити цей вогонь.
На мить смішну півсловом промовчати...
Я так боюсь (який безмежний страх!)
кохання, запроторене за ґрати,
вже більше не знайти у Вас в очах.

Ольга Москаленко, м. Київ

у КиЄВі — ОСіНЬ 

у Києві — тепло. у Києві — осінь.
Вже бабине літо плете свої коси.
А квіти останні яскраво сміються
у місті, де наші літа зостаються.

у Києві — ясно. у Києві — осінь.
Насіння дозріло і лагідно просить:
Збирайте мене для краси на майбутнє
у місті, де серцем ви завжди присутні.

у Києві — дзвінко. Повітря — прозоре.
і синь піднебесна густа й неозора.
і котять каштани свій глянець беззвучно
у місті, з яким ми повік нерозлучні.

у Києві — гарно. Рясна горобина
Намисто для себе і міста зробила.
і листя кружляє у дивному танці
у місті, з яким ми коханці і бранці.

...Ходили світами. Вже, мабуть що, досить.
Вертаймось додому: у київську осінь.

Дарина Гладун, м. Київ

ЛиСТОПАД 

Граційно падає листя розкішне, 
Встеляючи землю серпанком тонким.
і кожен листок повний шепотом ніжним,
і кожен наповнений смутком німим,
Бо милий танок вже закінчиться скоро.
йде осінь. Залишить нам сніжні простори.
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леонід 
талалай 

Народився 11 листопада 1941 р. 
на Харківщині. Закінчив 
Літературний інститут

ім. О. Горького. Автор численних 
збірок поезій. Лауреат

Державної премії України
імені Т. Г. Шевченка
та імені В. Сосюри.

* * * 

Ось так і минає і влада, і слава, 
Зоря дотліває щитом Ярослава, 
і брешуть лисиці, і птиця кричить, 
і коні іржуть, і на березі тому 
Вогонь від багаття до болю знайоме 
Обличчя із мороку вирве на мить 
і знову погасить... і чути вгорі, 
Як мак починають товкти комарі, 
у теплім тумані одна серед поля, 
Як жінка в обіймах, тане тополя. 
Гримить за Путивлем і пахне дощем, 
що йде стороною до іншого краю. 
і серце тремтить. і розбурханий щем, 
Немов після пісні, в душі наростає... 
Ось так і минає... Зірниця далека, 
Дерева, як військо на двох берегах. 
А плинна дорога з варяг у греки 
уже відбиває Чумацький шлях.



 ПОеЗІя 10� ДНІПРО 10’ 2011108  ПОеЗІя 10� ДНІПРО 10’ 2011108
клАсики

* * * 

От і простір занімів,
Замерзає тиха річка,
і далеко у пітьмі
Плинуть вікна електрички.
От уже і перший сніг
Піднімає темінь вгору,
Замітаючи поріг
і калину біля двору.

От і грудень під вікном,
і синичка біля шиби
Зігрівається теплом
Їй покришеного хліба.
От уже старенький ліфт
Диха пахощами хвої,
Піднімаючи у світ,
Відщедрований тобою.

Біле диво з висоти
Тихо падає на місто.
Ніби хоче замести
Все, крім згадки про дитинство.
і мене сьогодні так
Зігріває сміх малечі,
Як накинутий піджак
із чужим теплом на плечі.

* * * 

Друзі пригадалися у тиші,
і від думки світлої про них
Стало на душі моїй світліше,
Ніби промінь в темряву проник.

Голоси ввірвались в безгоміння,
Вирізьбились постаті в імлі,
Наче відбувалось воскресіння
Нас далеких, бувших на землі.

Ось ми всі так близько і так зримо,
що уже насправді не збагну,
Чи стою між друзями своїми,
Чи на них дивлюсь крізь далину.

Світ пахучий, сонячний, зелений
Палахкоче, мерехтить в очах.
і моя кохана біля мене
Зовсім молодесенька, дівча.

Доторкнеться гілочки рукою —
і сміється під дощем роси...
Якщо можна, Господи, такою
В судний день кохану воскреси!

А душа тремтить і завмирає,
Ніби підіймає небосхил,
За яким нічого не минає,
немає смерті і могил.
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СуЧАСНіСТЬ 

Так, мабуть, і в часи Бояна
Квітчалася пора весняна,
і накрапали молоді дощі,
і хмари насувалися з Таращі,
і яструби за обрій углибали,
і дзвінко озивалися цимбали,
і в пралісах озера голубі
Вглядалися в небесну дивну ясність.
Все — як тоді. А де ж вона сучасність?
Вона в найголовнішому: в тобі.

василь 
мисик

Український письменник, перекладач, 
член письменницької організації «Плуг».  

Видав низку поетичних збірок  
і перекладів.

(1907—1983)

КРАПЛЯ 

В кімнаті темно від полиць угнутих,
Мелодій непочутих,
Од весен страчених,
Лиць недобачених,
Од вічної незвершень тяготи,
Од жажди неосяжне осягти.

А за вікном, без тіні заклопоту,
Маленька крапля, що їй жити мить,
Кругліє, знизується з дроту
і — поки до землі летить –
Встигає всесвіт у собі вмістить.
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КОНКіСТАДОРи 
(Морський похід)

Вітрила напнуто. Вже всі готові в дальню путь. 
Борти фарбовані давно вже в тишині просохли.
Вітрила напнуто. А вітру все не чуть.
і томляться без вітру гострі щогли.

Яка нудьга всі дні у затишку сидіть, слідить,
Як сонце полум’ям палає на лимані,
Томиться мріями про вітряну блакить,
Про землі сонячні й моря незнані!

Застигли кораблі. На баках — сон і лінь,
Сидять матроси, лаються, плюють і курять...
Не терпиться майнуть у синю далечінь!
Хоч би скоріше — нехай не вітер — буря!

Вітрила напнуто! й одразу він прийшов!
у щоглах задзвенів, усіх збудив, і разом —
Всі на місцях, упевнені й суворі знов,
Покірні нетерплячим, злим наказам.

Їх море прийняло і потім уночі
Зчорніло й хвилями під небо підвелося.
і, все хмарніючи, громами ревучи,
Пливло над хвилями тривожне передгроззя.

Насунула гроза. Вітри зірвались. Тьма.
і в тьмі, здіймаючи смерчі та водоспади,
Над нами віяла, здається, смерть сама,
Рвучи із брязкотом дроти й канати.

На ранок без руля по вітру ми пливли.
Багато кораблів, що разом одпливали,
Всі земляки — не знати, де й коли —
Пойняті виром, безвісти пропали.

і от, коли, без щогли, без руля,
ждучи загину, ми неслися без дороги,
Враз виклик радісний — земля! земля! —
упав на палубу й усіх підвів на ноги.

Юрбою збившись над бортом хитким,
Ми жадно рвались в далечінь одкриту,
Де гори сяяли, сповиті в дим
ще невідомого Нового Світу.

Так ось вона, країна наших мрій.
Шепочуть буруни на невідомій мові.
Пливем. Причалюєм. Під виклик бойовий
На землю сходимо на все готові.

Ми цілували теплий край землі.
і крикнув капітан, в руках затисши зброю:
— Пускайте з димом вірні кораблі.
Хай з вас ніхто живим не вийде з бою!

Палають кораблі. Готові всі на бій,
Ми дивимося жадними очима,
Як зітканий із полум’я, живий,
Росте палац над бухтою над нами.

Огненний прапор, він встає, гуде,
П’янить, сповняє нас безумством лютим.
жорстокі й радісні ми в світ новий ідем.
Або умрем в огні, або здобудем!

Або здобуть, або в огні згоріть!
Не даром, ні, ми трупами впадем біля порогу.
Ви, що за нами ідете, ідіть.
Ми прокладаєм вам ясну дорогу.
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За великим рахунком, 
театр може дозволити 
собі обійтися без дра-
матургії (у неті або 
в sms на цьому місці 

стояв би «смайл»). Виставу можна 
зробити з будь-якого підручного ма-
теріалу (за крайній приклад тут тра-
диційно править телефонна книга), 
якщо режисер знайде йому сценіч-
ний адекват. Визначний теоретик те-
атру П. Паві називає цей процес «пе-
реходом від письма драматичного 
до письма сценічного», тобто пере-
кладом літератури на мову сцени.

Справді, у ХХ — на початку  
ХХі  століть театр настільки розширив 
свої рамки, що «перетравлює» будь-
які тексти, у тому числі первісно геть 
не призначені для постановки. Так, 
діалоги Платона стають навчаль-
ним матеріалом, а потім — базою 
для вистав режисерської майстерні 
А. Васильєва у Москві наприкінці 
80-х; пізніше його учень В. Кучинсь-
кий ставить «Бенкет» того ж Платона 
у двох частинах («Хвала Еросу» та 
«Silenus Alicibiadis») у Львівському 
театрі ім. Л. Курбаса.

На  поетичних  виставах, скомбі- 
нованих з окремих віршів, майстер-
но «набив руку» режисер і. Славінсь-
кий — достатньо згадати його «у Ба- 
рабанному провулку» у МТМ 
«Сузір’я» за піснями Б. Окуджави та 
«Люксембурзький сад» за сонетами 
до Марії Стюарт й. Бродського в те-
атрі на Подолі.

Велика «драматизована» вір-
шована форма тим більше «про-

ситься» на кін. із часів знаменитих «Гайдамаків» 
Л. Курбаса за Т. Шевченком (1920 р.) це стало на 
вітчизняній сцені потужною традицією. Приміром, 
довгу сценічну історію мають романи у віршах 
Л. Костенко: найбільш вдалими постановками 
видаються «Маруся Чурай» Є. Курмана в івано-
Франківську та «Берестечко» О. Дзекуна в Рівному 
(між іншим, цілком заслужено відзначене Шевчен-
ківською премією).

Користується попитом серед режисерів і  
проза — особливо, коли той чи інший знаменитий 
письменник нехтував драматичним жанром: адже 
на сучасній сцені без Достоєвського, Джойса, Пе-
лєвіна чи Андруховича із жаданом явно чогось 
бракувало б.

Варіантів роботи з прозовими текстами ве-
ликого обсягу багато: або створювати інсценівку, 
максимально наближену до традиційного дра-
матургічного формату («Московіада» С. Мойсеє-
ва в Молодому театрі), або «виймати» із твору 
одну сюжетну лінію та зосереджуватися на ній 
(у недавній виставі «Свята хіть служниці Церліни» 
режисер С. Васильєв видобув із роману Г. Броха 
«Безневинні» лише доволі короткий епізод), або 
спробувати втілити роман чи повість якнайповні-
ше. Для останнього варіанта одного вечора буває 
замало, і тоді вистава розростається на дві подачі 
(так, згаданий О. Дзекун ставив «Майстра і Мар-
гариту» у Саратові, а О. Крижановський — у театрі 

 АННА лиПкІвськА, м. київ

Про театр
без драми,

цейтнот
та Драма

турга–
Демі

урга



 ДНІПРО 10’ 2011 ДНІПРО 10’ 2011 113

на Печерську). Ба, навіть більше — із визначним 
великим твором хочеться «бавитися» на сцені ще 
та ще, тож драматург Клим та режисер В. Троїць-
кий утілили в театрі «Дах» цілий цикл моновистав 
«Сім вечорів з «ідіотом» (наприклад, в один із 
вечорів Аглая розказує про свої відвідини князя 
Мишкіна на лікуванні у Швейцарії після подій, 
зображуваних у романі).

Ну а якщо йдеться не про роман, а про опові-
дання, то його інсценізувати ніби сам Бог велів. 
Вдалих спроб безліч, з останніх — «щастя» режи-
сера А. Білоуса за новелою А. Платонова в театрі 
на Печерську — найкраща камерна вистава 2010 р. 
за версією експертів премії «Київська Пектораль».

Тобто театр демонструє свою спроможність 
не лише на території «чистої» драматургії.

Виникає запитання: навіщо ж тоді писати для 
театру спеціально, причому за доволі жорсткими 
канонами?

Можлива відповідь: аби полегшити текс-
тові шлях до театру, який усе ж найчастіше хоче 
оперувати звичними йому, відповідними його 
природі моделями, а надалі — шлях до розумін-
ня глядачем, аби не перевантажити останнього 
складними «ребувами», а, навпаки, викристалі-
зувати власну думку максимально. Закон не-
роздільності форми та змісту: чітка структура та 
прозорість висловлювання пов’язані напряму. 
Драматург каже, буцімто не хвилюється, чи зро-
зуміють його, оскільки він пише просто для себе. 
Не вірте. Навіть вірші про нерозділене кохання, 
за великим рахунком, пишуть для його невдяч-
ного «об’єкта» та щоб люди поспівчували таким 
глибоким переживанням. Література, а драма-
тургія й поготів, — фахове заняття, що має чітку 
мету. іншої ж мети, аніж побачити свою п’єсу на 
сцені, у драматургів немає, так би мовити, за ви-
значенням.

і ще одне важливе, хоч зовні й парадоксаль-
не зауваження: у драмі все одно слід розбиратися, 

навіть якщо не любиш театр і не зби-
раєшся співпрацювати з ним.

Річ у тім, що закони драма-
тургії — універсальна основа для 
тих мистецтв, які сьогодні назива-
ють аудіовізуальними. Кіносценарії, 
оперні й балетні лібрето, сюжети пан-
томім, ток-шоу, телеігор і т.ін. — усе це 
має свою «внутрішню драматургію», 
себто композицію, драматичну дію, 
конфлікт інтересів та характерів (хіба 
що театр, побудований на базі дра-
ми, старший за кіно- та телемистец-
тво). і той, хто здобуває навичок у 
царині театральної драматургії (що 
часто значно складніше), цим закла-
дає основу, на якій зможе принагідно 
так само створити і сценарій, і лібре-
то, і взагалі — відтворити ту наскріз-
ну течію, яка в будь-якому сценіч-
ному чи екранному творі прямує від 
його початку до фіналу, логічного й 
обґрунтованого.

Отже, хочеш не хочеш, а кано-
ни треба знати. Лише за цієї умови 
ними можна буде колись знехтувати 
(тут знову передбачений «смайл»). 
Канони ж драматургії нерозривно 
пов’язані з її природою.

Користується попитом
серед режисерів і проза — тим більше,

коли той чи інший
знаменитий письменник 

нехтував драматичним жанром:

адже на сучасній сцені без Достоєвського, Джойса, 
Пєлєвіна чи андруховича

із жаданом явно

чогось бракувало б,

А варіантів роботи
з прозовими текстами

великого обсягу
багато.
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По-перше, автор тут пере-
буває «за лаштунками». Він не 
може напряму висловити свою 
позицію, поділитися власними 
переживаннями, власноруч утру-
титися в дію. Драматург — свого 
роду «сірий кардинал» власних 
творів: чим менше помітний він 
на їхніх сторінках, у репліках та 
вчинках персонажів, тим повніша 
ілюзія природного плину подій 
створюється в п’єсі. Або виступає 
лялькарем-маніпулятором, при-
чому ляльки думають, ніби ма-
ють власну волю. Людям, непев-
ним у собі, але таким, що мають 
таємний потяг до влади, писати 
драми, як-то кажуть, «лікар при-
значив» — у них вони можуть зре-
алізувати те, що не в змозі здійс-
нити в житті.

Драматург, наче полко-
водець, виводить персонажів 
на поле битви, дає команду схо-
дитися — але потім, подібно до 
олімпійських богів, спостерігає 
за подіями «із висоти пташино-
го польоту». Цей процес влучно 
описаний Чарівником — своєрід-
ним alter ego автора — у «Зви-
чайному диві» Є. Шварца: «Мені 
схотілося поговорити з тобою про 
кохання. Але ж я чарівник. Тож я 
взяв і зібрав людей, і перетасу-
вав їх, і всі вони стали жити так, 
щоб ти сміялася й плакала. Одні, 
щоправда, працювали краще, 
інші — гірше, та я вже встиг звик-
нути до них. Не викреслювати ж! 
Не слова — люди». Тут ми маємо 
справу з відомим феноменом, 

коли герої настільки вправно вигадані автором 
та «заведені» ним у ситуацію, що починають жити 
ніби своїм життям, — згадаймо хоча б пушкінську 
Тетяну, котра, за власним визнанням поета, рап-
том «узяла собі та чкурнула заміж». Або ще одна 
аналогія: автор п’єси будує скриньку (пам’ятаєте 
героя булгаковського «Театрального роману»?), 
розташовує в ній фігурки, «заводить» їх ключи-
ком — та відходить убік. і чим майстерніший ав-
тор, тим довше вистачатиме цього «заводу», тим 
більш невимушений вигляд матиме життя в чарів-
ній скриньці.

Але це життя не буде спокійним та неквап-
ливим: драматургія тяжіє до постійного цейтноту, 
коли герої змушені негайно щось робити — орієн-
туватися в ситуації, приймати рішення, здійснюва-
ти його: мор лютує у Фівах, тож треба, за порадою 
оракула, якнайшвидше знайти вбивцю поперед-
нього володаря, аби врятувати місто («Цар Едіп» 
Софокла). Завтра приїздить наречений-нелюб —  
і героїня мусить терміново вигадати план, як уник-
нути цього шлюбу («Дуенья» Р.-Б. Шерідана). За 
борги продають маєток, і до аукціону все менше та 
менше часу («Вишневий сад» А. Чехова). Можна 
продовжувати без кінця.

українська драматургія в цілому не настіль-
ки «швидкоплинна» (національний темперамент 
позначається?), але й тут часто нема як зволіка-
ти. Приміром, уже подано рушники, аж раптом 
з’являється той, кому заприсягалася раніше, тому 
слід негайно вирішувати, хто з ким лишається,  
а хто — «третій зайвий» («Наталка Полтавка»). іще 
один «любовний трикутник»: увечері зрадливий 
коханий іде свататися до іншої, тож є тільки ра-
нок, аби наново приворожити його («Ой, не ходи, 
Грицю…»).

А якщо герой, при всьому поспіхові, зволі-
катиме — як Мина Мазайло, котрий загруз у сі-
мейних чварах щодо нового прізвища, — то фабу-
ла найчастіше його не чекатиме: міняти прізвища 
заборонять, а вишневий сад усе одно продадуть…

Коли ж певний час і надається персонажам, 
то автором він ніби виноситься «за дужки». Хрес-
томатійний у цьому (і не лише в цьому) відношен-
ні приклад — «Гамлет».

Судіть самі. Сюжет «Гамлета», розгортаю-
чись аж до середини ііі дії вельми повільно, далі 
ж наче зривається в галоп: реально події, виведені 
в 4—7 сценах іV акту, могли б зайняти — особли-
во враховуючи засоби комунікації та транспор-

Драматург, наче полководець,
виводить персонажів на поле битви, дає команду сходитися —

але потім, подібно до олімпійських богів,

спостерігає за подіями «із висоти пташиного польоту».

Цей процес влучно описаний

Чарівником —
своєрідним alter ego автора —

у «Звичайному диві»
Є. Шварца
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ту доби Шекспіра — аж ніяк не менше місяця. Та 
завдяки монтажному способу побудови п’єси до-
сягається потрібний психологічний ефект: у чита-
ча складається враження стрімкого розгортання 
подій, котрі, наче хвиля за хвилею, невтомно й без 
перепочинку накочуються одна на одну.

Цей психологічний ефект підсилюється ре-
жимом «реального часу» — характерним атрибу-
том драматургії як такої. Коли б видатний критик 
В. Бєлінський жив сьогодні, то, замість розлогого: 
«Драма показує подію, що відбулася, такою, наче 
вона відбувається в теперішньому часі, перед очи-
ма читача чи глядача», — він висловився б лаконіч-
ніше: драматургія — це завжди «он-лайн».

Зрештою, у всіх різновидах літературної 
творчості ми маємо проекцію людських пережи-
вань, міжлюдських колізій, суспільних відносин — 
але при цьому увага фокусується на різних пред-
метах і «виставляється» різний масштаб.

Специфіка драми полягає в тому, що її пред-
мет — не просто переживання конкретної людини 
та водночас не найширша життєва панорама, а 
насамперед і головним чином — міжлюдські сто-
сунки у складних ситуаціях, що виникають під тис-
ком обставин, у сплетінні, протиборстві бажань та 
цілей, позицій та характерів, подій та суспільних 
сил.

у фокусі тут опиняється обмежене коло осіб, 
які стоять перед необхідністю активних пошуків 
виходу зі складних ситуацій та колізій. і в процесі 
цих пошуків вони неминуче вступають у конфлікт-
ні стосунки.

у цьому проявляється своєрідний «садизм» 
драматургів: вони ладні поставити своїх персо-
нажів у найскрутніші ситуації, загнати їх у глухий 
кут — аби змусити нарешті діяти, розв’язувати до-
леносні питання…

Як справедливо зазначав знаний теоретик 
театру М. Поляков, «досвідчений драматург не 
боїться ставити своїх персонажів у найважчі ситу-
ації; він шукає цих ситуацій».

Такі ситуації не обов’язково 
мають бути екстраординарни-
ми та смертельно небезпечни-
ми — достатньо їхньої принци-
пової важливості для персонажів. 
Бо кожна п’єса, навіть така «не-
кваплива», як, скажімо, чеховсь-
ка («Дядя Ваня» чи «Вишневий 
сад»), зрештою показує той пово-
рот у житті персонажів, після яко-
го вороття назад уже немає.

Отже, драматургів цікав-
лять зрушення, кризи, злами у 
взаємовідносинах; альтернативні 
ситуації, що змінюють одна одну, 
вимагають вибору лінії поведін-
ки, багаті на неочікувані наслідки. 
Драматургію й театр узагалі мож-
на назвати мистецтвом криз та 
дослідження людської поведінки 
в кризових ситуаціях: вони зба-
гачують досвідом спостереження 
й аналізу змодельованих, дис-
танційованих, а тому безпечних 
для «споживача» колізій (це ж бо 
відбувається не з нами!). Звісно, 
було б наївно думати, що читач 
або глядач одразу зробить для 
себе висновок «что такое хорошо 
и что такое плохо» (тим більше що 
навряд чи хтось із нас колись опи-
ниться в ситуації Гамлета або царя 
Едіпа). Та ознайомлення з різними 
варіантами виходу зі складних си-
туацій, до того ж в емоційно під-
несеному ключі — зможе колись, 
нехай і на підсвідомому рівні, ста-
ти в пригоді, якщо виникне реаль-
на ситуація, подібна до вигаданої 
й колись побаченої на кону чи ви-
читаної зі сторінок п’єси.  

цІкАвиНкА вІД «ДНІПРА»

Український письменник-модерніст Ігор Костецький (1913—

1983) був особисто знайомий і листувався з провідними 

представниками західного модернізму, такими як Езра 

Павнд, Томас Еліот та Арнольд Шенбері. У своїй драматур-

гії Ігор Костецький вдавався до елементів абсурду ще до 

того, як вони проявилися у творчості Ежена Йонеско та 

Семюеля Бекета.
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Дорогою
до КазКи

П’єса для дітей
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Дорогою
до КазКи

П’єса для дітей

Усі батьки хочуть щасливого майбутнього для своїх дітей. 
Придивляються до талантів малечі з найменшого віку,

прагнучи допомогти синам та донькам у виборі професії.
Вчителі у школах теж пильнують: хто гарно пише твір, у кого хист
до точних наук. Але є діти, чиї здібності ще й досі не проявилися. 

Можливо, їм буде до душі театральне мистецтво? 
Пропонуємо вчителям, батькам, вихователям, бабусям та дідусям — 
усім причетним до дитячого виховання п’єсу для шкільного театру!

Зацікавте дітей постановкою: хтось стане актором, хтось — помічником 
режисера, інші малюватимуть декорації або займатимуться 

звукорежисурою, добираючи музику. Тут широке поле для творчості 
дітей будь-якого віку та різних інтересів. Допоможімо майбутнім

зіркам українського театру зробити перші кроки
на довгій та захоплюючій дорозі до сцени. 
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Дія I

Тісна спальня старої трикімнатної «хрущовки». Швейна ма-
шинка біля вікна, клаптики яскравих тканин, пап’є-маше, 
вата розкидані довкола. І ляльки. Веселі вайлуваті лісовики, 
веснянкуваті зеленокосі русалоньки з чарівними ямочками на 
блідих щоках, кудлаті домовики в залатаних кожухах із жов-
тими колосками в кучерявих бородах. Нові і старі. Уздовж стін, 
на підвіконні, на комоді. Мама і тато схилилися над великою, 
майже до пояса, лялькою. Мама підіймає її довге золотаве во-
лосся. Тато, тримаючи ляльку за ноги, намагається дотягтися 
до пишних білих крил, що лежать осторонь.

тАТО. Та що ж таке?! Не дістану.
МАМА. Ти заморився. Давай уже завтра доробиш. Вона майже готова.
тато. Ні-ні. Я хотів завтра мати вільний день. Так. А де там Тарас? Малий! Чуєш? А 
ходи-но сюди!

Чути голос Тараса.

тарас (плаксиво). Ну па-а-а! іще хвилиночку! Я майже пройшов рівень!
мама. Скільки можна над тими безглуздими комп’ютерними іграми сидіти? Так би над 
підручниками сидів!
тато (суворіше). Малий! 

Не кваплячись, човгаючи капцями по підлозі, входить Тарас.

тарас. Ну звісно. От просто зараз і негайно треба. Кидай все й іди!
тато. Не стогни, малий, а йди сюди. і тримай Ангелика, ось так, як я. 
тарас. Ангелика? Та це якась тітка в платті.
мама. Тарасе. 
тарас. Га-аразд. 

Підходить і, ставши на місце батька, хапається за рожеві 
стопи ляльки.

Дійові особи:

тарас — третьокласник. Захоплюється комп’ютерними 
іграми. Скептично ставиться до казок, усього чарівного і 
до професій своїх батьків.
анГелик — казкове створіння, яке займається перевихо-
ванням дітей, котрі перестали вірити в дива. Трохи нерво-
ве і нестримане.
тато — видатний лялькар. Фанат своєї справи, який на-
віть у себе вдома влаштував майстерню ляльок.
мама — актриса театру.
лісовик — професійний кухар і бізнесмен. Захоплюється 
національними мотивами. Розмовляє зі страшним акцен-
том.
олена — онука лісовика. Легковажна красуня.
боксер-Гринько — кремезний спортсмен з поведінкою 
невпевненого хлопчика.
ШвеЦова леся — однокласниця Тараса. Відмінниця.
ГлаДій — однокласник Тараса. Хуліган.
неЗнайомеЦь — загадковий тип. Ховає своє обличчя й 
багато чого знає про Тараса.

Сцена I
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тарас. і доки ж це буде?! у всіх батьки як батьки. А в мене – тато ляльки виготовляє, а 
мама ними бавиться.
тато. щось ти надто розумний. 
мама. і я, мій любий, ляльками не бавлюся. Я – актриса. 
тарас. Так аби ж то на кіностудію тебе взяли. щоб по телику показували, у серіалі яко-
мусь. А то – у ляльковому театрі. Для малечі.
мама. А я, мій любий, наш театр на жоден серіал не проміняю. 
тарас. Все-все. Мовчу-мовчу. Коли ти починаєш говорити «мій любий», то з тобою 
краще не сперечатися.
мама. Правильно розумієш. А театр, мій любий, це наш світ. Там відбуваються чудеса, 
і їх робимо ми. Твій батько тут створює таких прекрасних ляльок, а я на сцені даю їм 
життя. Зрозумів, маленький циніку?
тарас. Чудес не буває. Це все в казочках для маленьких діток.
тато. А ти у нас дорослий.

Тато відкидає волосся з вогкого чола, поправляє окуляри і 
серйозно дивиться на сина. 

тато. Малий, цей світ змінюють ті люди, які вірять у дива. і якби вони не вірили, то в них 
би просто забракло сил, аби хоч щось зробити. Розумієш? ...Все, можеш не тримати.
тарас. Якщо чесно, то не дуже щось я розумію. і все одно, ніж із цими ляльками пань-
катися – краще б іще одну дитину завели.

Тато з мамою ошелешено перезирнулися.

мама. Вибач, що?
тарас. А що? Маленький братик мені б таки не завадив. Або сестричка. Було б із ким 
порозмовляти про те, які в нас батьки дивні. А то ніхто мене не розуміє. Все ляльки та 
ляльки…

Мама легенько штовхнула ліктем тата й одразу ж метушли-
во замахала рукою.

мама. іди вже, мабуть, спати, синку. 
тарас. До-обре.
тато. А ще клітку з жолудем не забудь накрити. А то завтра з першим промінням роз-
цвірінчиться на всю хату. А субота ж. Сам захочеш поспати довше. Он візьми накидку. 
На чарівникові. Ту, що в зорях.
тарас. До-обре. На добраніч.
тато, мама. На добраніч. 

Тарас нехотя стягує з потрісканої руки старої ляльки велику, 
розшиту срібними зорями хустину, виходить.

Сцена II

Чи вранішнє, чи вечірнє сонце фарбує луки з високими 
пишними травами в багряний колір. Тарас у домашній 
синій піжамі солодко спить у травах, згорнувшись калачи-
ком. Навколо нього, бідкаючись, бігає кучерява дівчинка 
років п’яти-шести в пишній сріблястій сукні, дуже схожа на 
ляльку Ангела, яку майстрував тато. Вона намагається роз-
будити хлопчика. 

ДівЧинка. Казна що! Ей! Вставай, ледацюго! 
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Від несподіванки Тарас прокидається й різко сідає. Здиво-
вано кліпає на дівчинку.

тарас. Це ще що?
ДівЧинка. Ну нарешті. Не догукаєшся тебе. і не «що», а «хто». Ти ба, яке неввічливе.
тарас. Ти? А... Це сон?
ДівЧинка (обурено). Ну так, так. Я півгодини його будила, а тепер півгодини буду 
вислуховувати цю нісенітницю про сновидіння. і так кожнісінького разу. Як же мені на-
бридло. Коли вже це підвищення? Сил моїх бракує. Скептики малолітні. і звідки ж ви 
беретеся? 
тарас. А-ангелик?..
ДівЧинка. що?! у тебе ще вистачає нахабства?! Чи, може, ти бачиш десь крила? Де ж 
вони? Де?

Дівчинка крутиться навколо себе, намагаючись зазирнути  
за спину.

ДівЧинка. А я скажу – немає їх! Ніяких крил! Ніякогісіньких, спасибі тобі!
тарас. А я тут до чого? Неврівноважена якась.
ДівЧинка. А ти попрацюй із моє з такими-от бовдурами – тоді й говоритимеш. Хоча 
можеш називати мене Ангеликом. Це гарно. Мене з ваших іще ніхто так гарно не нази-
вав. усе частіше малявкою чи панікеркою обзивають. А колись навіть «істєрічка мало-
лєтняя» казали. Правда, хто його знає, що то означає.
тарас. Та що ж це взагалі відбувається? 

Він нишком озирається, шукаючи, куди б швиденько відповзти 
подалі від дивної дівчинки.

анГелик. Ага! Це ти мені скажи. Люди! Та що таке з вами відбувається?! Агов!
тарас. Ну все. Я звідси йду. 

Зводиться на ноги.

анГелик. Ду-уже цікаво. і куди ж ти підеш? Це ж сон. Чи не так?
тарас. Та нарешті! Припини! Годі з мене знущатися!
анГелик. Це я знущаюсь? Це ви знущаєтесь!
тарас. Хто – ми? 
анГелик. Ви – циніки і всезнайки! Сучасні діти. Ти ж іще маля...
тарас. що? Це ти мені говориш? Та ти мені до плеча.
анГелик. Маля! Ти що говорив мамі? Чудес не буває?
тарас. Ну?
анГелик. і не «нукай» мені тут. «Нукає» він... Збирайся. Ходімо.
тарас. Куди?
анГелик. «Куди». Туди. Перевиховувати тебе буду. Переконувати, що ти ой як не пра-
вий. що кліпаєш? Професія у мене така. Доводити ось таким неслухам, що казка і диво 
насправді є. Тільки треба бути не таким твердолобим. Поглянути навкруги й повірити. А 
не спричиняти нам самі проблеми.
тарас. Які проблеми? Кому вам? Та я тебе взагалі не знаю.
анГелик. Я тебе теж. і повір, не палала бажанням познайомитися. Та лише через ваше 
зневірство і нам ой як кепсько. Ось і доводиться по одному з вами працювати. Віру вашу 
повертати... Ну, чого стоїш? Так і підеш босоніж? Оно капці.

Тарас ошелешено опустив ноги у власні плескаті фіолетові кап-
ці, що стояли поряд у траві. Дівчинка, підтупцьовуючи, нетерп-
ляче спостерігала за ним.

анГелик. А ще? 
тарас. що «ще»?
анГелик. А чарівна накидка? Чи ти, може, сам літати вмієш?
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тарас. Яка чар..? 

Тарас озирається і бачить велику шовкову хустину, розмальо-
вану зірками, що лежить на траві позаду нього.

тарас. Так як же це? Це ж... Клітка. Я нею жолудя накрив. Це ж наша чарівникова на-
кидка.
анГелик (усміхаючись). Чарівникова. Молодець. Я бачу, ти почав прогресувати. Може, 
навіть із тобою не все втрачено.
тарас. Я мав на увазі...
анГелик. Так. усе. Не гаймо часу. 

Дівчинка підіймає накидку з трави. 

анГелик. Тримай мене за руку. Та гляди ж не відпусти. Зараз буде весело! Ой, люблю 
ж я свою роботу!
тарас. А я думав – ненавидиш.
анГелик. Цить мені! Готовий? Гей-го!

Сміючись, дівчинка підкидає хустину вгору. Сріблясті зорі вог-
нями замайоріли навкруги, затанцювали у пітьмі, що огорнула 
багряні трави. Засвистів вітер. Сивий туман з голови до ніг уку-
тав дітей.

Сцена III 

Туман розсіюється. Хустина лежить біля ніг дітей, а вони стоять 
не на луках, а в лісі, на галявині, перед невеличким зрубом. 
«Шинок» – написано на табличці, що примостилася поміж 
розмальованих віконниць. Древні сосни змикають кучеряве 
гілля над їхніми головами. Кумедні горщики ніби повтікали з 
музею і повсідалися на тинові, виставивши боки сонячному 
промінню. На подвір’ї – довгі дубові столи під навісами, всте-
лені полотняними вишитими скатертинами, альтанки, уквіт-
чані кетягами квітів. А за будинком, внизу схилу, видніється 
город із довгим бадиллям кукурудзи та соняшників.
Тарас розплющує очі й дивиться під ноги на хустину.

тарас. і що? Це все? 
анГелик. Та поглянь навколо, бовдуре... Тьху! Сукню забруднила. Ненавиджу свою роботу.
тарас (підіймаючи хустину й озираючись). Але ж це звичайний шмат тканини. Я ж 
пам’ятаю, як тато робив того чарівника. і накидку цю. Він розмальовував зорі пензлем, 
а деякі пришивав на машинці. А я був злий на нього, що інші тата на рибалку чи на фут-
бол, а мій на машинці швейній строчить.
анГелик. Твій тато – велика людина.
тарас. Багато ти розумієш. Ти взагалі дівчисько. Краще поясни, де це ми.

Тарас підводить голову й читає.

тарас. «Шинок». Ти що, привела мене в шинок? Ми ж діти. Нам туди не можна. Та якщо 
мій тато дізнається, де я був...
анГелик. А ми йому не скажемо. що, Тарасику, уже не думаєш, що все це сон?
тарас. Я не казав, як мене звуть.

Ангелик ігнорує його запитання й нетерпляче підштовхує хлоп-
чика до бічних дверей. 
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анГелик. Ходімо. Це не зовсім те, що ти думаєш... та не туди. Сюди. Він точно на кухні... 
Ну ось. що я й казала. 

Вона зарозуміло задирає носа, коли відчиняє двері й заходить 
усередину. З острахом Тарас переступає поріг і застигає, зди-
вовано озираючись. 

Сцена IV

Це справді кухня. Уздовж однієї стіни з маленькими ясними 
віконцями розташовано величезні сріблясті кухонні плити, 
ущент заставлені найрізноманітнішими каструльками. І кож-
на з них кипить, булькає та шипить якимось варивом. А за-
кінчується все це різноманіття високими, майже до стелі, ду-
ховими шафами, що примостились у кутку. Крізь їхні скляні 
дверцята можна побачити й коржі, що запікаються, і гладкі 
боки пиріжків, і печеню, що мліє в жару.
Посеред кухні, на величезному столі, діється взагалі казна-
що. Міксери самі збивають, висячи в повітрі та гудячи, наче 
рій бджіл. Ножі самі нарізають. А шматочки ковбаси, сирів та 
овочів самі сортуються та заплигують до тарелів. Повз усе це 
поважним кроком проходжає маленький дідок у кумедному 
кухарському капелюсі та квітчастому фартусі. Здається, він не 
помічає нічого навколо, замружившись від насолоди, розма-
хує руками в такт народним веснянкам, що голосом сопілок та 
бубнів лунають зі сталевого музцентра на підвіконні.

анГелик. Діду Антоне! 

Старий кухар розплющує очі й сплескує в долоні. Умить музика 
змовкає. Їства на плитах починають булькати без звуку, а мік-
сери й далі збивають, переставши гудіти.

ДіД. Ой! і хто ж це врешті надумав провідати дідугана? 

Обнімає дівчинку. Його усміхнене обличчя вкриває павутинка 
зморщок. 

ДіД. Ти й друга свого притягла?
анГелик. Ага. Це Тарас...Та чого стоїш? Заходь... Тарас іще трохи не в собі. Я його хус-
тиною перенесла.
тарас. Це все так дивно. 
анГелик (перекривляє). «Це дивно, це дивно»... 

 Ангелик всідається на дерев’яний стілець. Тягнеться до мисоч-
ки з млинцями, киваючи діду. 

анГелик. Ось бачите, усе як завжди. А в нього ж та-а-акий тато!
ДіД. і хто ж його тато? Ти сідай, сідай, хлопче, у нас тут усе простенько.

Маленький ослінчик сам виплигує до ніг Тараса. Той сідає та 
перелякано спостерігає, як розсуваються, звільняючи місце на 
столі, працьовиті качалки з розплесканим на дощечках тістом.  
І як тарілка з холодцем сама тицьнулася йому до рук.

тарас. Лялькар. 

Хлопчик несміливо відправляє ложку холодцю до рота.
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ДіД. Вибач, хто?
анГелик (з повним ротом млинців). Це він зробив хустку. 
ДіД. Як же так, синку? Ти ж, можна сказать, майже наш. А в дива не віриш.
тарас (озираючись). Ага, та спробуй тут не вірити. 
ДіД. Ет. То не рахується. Коли сам побачив – віра вже не потрібна.
тарас. Я не просив мені нічого показувати.
анГелик. От бовдур. 
ДіД. Та ніхто би тобі й не показував. А що робити? Ти подивися, до чого мене довели —  
шинок тримаю! А як інакше? Чарів тільки для дому й вистачає. у нас перестали вірити.

Дід Антон киває в бік копошіння на столі.

ДіД. Без вашої віри в нас немає сили. От і доводиться на старості халтурити. Бізнес, як 
бачиш.

Дівчинка фиркає і морщить кирпатого носа.

ДіД. А національний колорит зараз у моді. і знову ж таки з лісу не треба виходити.  
Зручно.

Двері з грюкотом відчиняються, і в кухню забігає, ледве не па-
даючи, струнка довгонога дівчина в червоних чобітках, корот-
кій зеленій спідничці та вишиванці.

ДівЧина. Ой, діду! Синиця прилетіла! Їдуть, діду! уже зовсім близько! Не встигаємо! 

Вона хапає зі столу таріль і лише тоді бачить принишклих дітей. 
Усміхається. Вільною рукою поправляє квітчатий віночок, що 
з’їхав набік.

ДівЧина. О, дрібнота. що, привела до нас чергового неслуха? Подобається тобі в нас, 
хлопче?
тарас (знічено посміхається та кліпає очима). Ой, а я раніше вас ніде не міг бачити? Ви 
така красуня. 
ДівЧина. Ось бачиш. і як же ти міг у мене не вірити?
тарас. Я вірю. Вірю! Ось тільки... хто ви?
ДіД. Так, іди вже Олено, сил моїх на тебе не вистачає! Гості їдуть, а в тебе все смішки та 
веселощі.
ДівЧина. Бувай, хлопче, та не забувай мене.

Дівчина підморгує Тарасу та з двома тарілками виходить 
із кухні. 

анГелик. Ага. Та й ми вже рушатимемо. Не будемо вам заважати. Тільки я теє... іще 
млинець візьму.
ДіД. Бери, бери, моя маленька. Та залітай до нас частіше. Бо, розумієш, у гущавині жи-
вемо. Наших не часто стрічаємо. 

Дід бере глечика, дві тарілки й також рушає з кухні.

анГелик. Обов’язково. 
тарас (захоплено). Дякую, діду Антоне. у вас тут... ви просто супер. і якщо все це сон, 
то він найкращий з усіх, які я бачив. 
ДіД. Приємно чути, хлопче. Бувайте.

Дід усміхається та виходить. Ангелик зазирає за куліси, де тіль-
ки-но зник дід.
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анГелик. Весілля. Приїхали екзотично посвяткувати. А увечері будуть салют у небо за-
пускати – звірів полохати. Зачиню двері. А то ще хтось побачить, як ми переноситися 
будемо. Не треба зайвого ризику. Бо розлякаємо, чого доброго, дідову клієнтуру, що він 
тоді робитиме? і так бідному несолодко. Ось бачиш, до чого ваша невіра приводить.
тарас. Ой. Ну й до чого? Он який у діда бізнес.

Дівчинка зупиняється та, звівши брівки докупи, дивиться на Тараса.

анГелик. Та ти що? Справді нічого не розумієш?
тарас. А що?
анГелик. Так, зажди. Де, по-твоєму, ми зараз знаходимося?
тарас. що за дурне запитання. у «Шинку». Ну, дід тримає. З онукою. у діда якісь там 
магічні здібності. Он що міксери витворяють.
анГелик. Якісь?! Якісь здібності?! Та ти виглянь із хати. Ліс же навколо! Розумієш? Ліс!  
А дід Антон – лісовик. Чув про такого? Лісовик, якому не вистачає чарів, щоб викону-
вати свої прямі лісовикові обов’язки. Не може він власними силами природу ладнати.  
і ти не збагнеш своєю твердолобою головою, який це для нього біль і сором. Ось і мусив 
дід зайнятися цим «Шинком». А на зароблені гроші він саджанці для лісу закуповує та 
навесні висаджує. Тому що вирубують його нещадно. і корм для тварин на зиму заготов-
ляє, бо ж начаклувати йому більше не вдається. Не вірить у нього майже ніхто! Розумієш, 
бовдуре! А красуня твоя, онука лісовика Олена – мавка! Петраєш?

Тарас ошелешено махає головою, встаючи зі стільця.

тарас. Це... Це що, правда? і як же це так?
анГелик. Та якось так. Невже ти думаєш, що без крайньої потреби вам би хтось по-
казував чарівний світ? Та наш світ не може існувати без вашого. Без дитячої віри. Без 
дитячих мрій. Це як повітря для нас. 
тарас. Але ж я гадав... Я був упевнений, що все це казка.
анГелик. Та зрозумій нарешті: казки не беруться нізвідки. Вони потрібні, щоб люди їх 
читали. Читали й вірили в наш світ. Ми не можемо без вас. Ми з вами єдині. 
тарас (невпевнено). А може, все-таки це сон.

Він дивиться на ніж, що сам намазує масло на шматочки хліба.

анГелик. Ні, Тарасику, ні.
тарас. Я так і думав. Це про всяк випадок просто запитав... щось мені недобре.

Ангелик сміється.

анГелик. Та ти що, тримайся. Це тільки початок. Я і так тобі найлегше показую. А якби я 
тебе з колишнім водяником познайомила… що в учителі фізвиховання подався, а потім 
передумав і зараз у фітнес-центрі проводить аква-аеробіку для пані.
тарас. Тьху. Таке скажеш. 
анГелик. Ой, та таких історій безліч. 

Дівчинка бере його за руку.

анГелик. Ну що, готовий далі подорожувати?
тарас. Готовий. 

І зоряна хустина знову злітає в повітря.
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Сцена V

Туман розвіюється, Тарас здивовано озирається. Він ба-
чить довгий світлий просторий клас із трьома рядами парт, 
дитячими малюнками на стінах і квітами на підвіконнях. 
За останніми партами сидять троє. Дівчинка в бальній ро-
жевій сукні з окулярами на кирпатому носі, срібна паличка 
лежить поряд на парті. Насуплений хлопчик зі скуйовдже-
ним чубом у старовинному полотняному вбранні з широ-
кою сумкою через плече, неначе середньовічний пастух. 
Третій – боксер, відомий і знаменитий. У формі, з черво-
ними боксерськими рукавицями, перекинутими через кре-
мезну шию. Незрозуміло, як він умостився на маленькому 
стільці, його довгі ноги простяглися далеко за парту. Він, 
по-дитячому прикрившись широчезною долонею, виво-
див щось рожевим олівцем на аркуші паперу.

тарас. Тю. Та це ж мій клас. і що тут такого чудесного? А може, давай краще до того 
водяника? Га?
анГелик. А може, давай я сама буду вирішувати, куди краще?
тарас. Та все, все. Ти головна.
анГелик. Отож... Так ось. Ти пам’ятаєш, що я говорила про дитячу віру, про мрії, такі 
важливі для нас?
тарас. Ну?
анГелик. Та не нукай. що за невихованість! Так от, я і вирішила тебе познайомити з 
мріями людей, яких ти знаєш. Наприклад, однокласників. Знайомся, це вони і є.

Тарас недовірливо дивиться на Ангелика, потім на дітей і бок-
сера. Тим часом боксер, не звертаючи жодної уваги на ново-
прибулих, ображено надуває губи й відсуває свій аркуш на 
край парти.

боксер. Попав… Я так більше не граю! Як хочете, але я більше не кукурікатиму. Горло 
вже болить.
ДівЧинка. Ага.От іще. А який сенс тоді взагалі грати на бажання, якщо хтось тут почне 
комизитись. «Не хочу, не буду». Не сідав би тоді грати.
боксер. От і не сяду більше. 
тарас (пошепки). Зажди-но. Вони що, нас не бачать? 
анГелик. і не чують. Це ж мрії. Їх і так мало, а вони ж такі полохливі.
тарас. ОЦЕ мрії?
анГелик. Ну так.
тарас. Тю! Дивно. А що вони тут роблять?
анГелик. у «морський бій» грають, не бачиш?
тарас. Та ні. у школі?
анГелик. А де ж їм бути? Вночі вони в сновидіннях шастають, а вдень у школі збира-
ються. Спілкуються. Так, як ви. А потім розходяться по домівках, кожен зі своєю дити-
ною. усе ж зрозуміло.
тарас. А-а-а-а. Ти ба. Цікаво... Ну ті двоє… зрозуміло, чиї мрії. Гладій і Леська Швецова. 
Але чий це? що тут боксер робить? Заблукав?
анГелик. Один хлопчик із вашого класу дуже-дуже мріє стати великим і кремезним. Як 
він. Тому-то ти його й бачиш.
тарас. Так хто, що за хлопчик?
анГелик. А ти придивись уважніше. Невже не впізнаєш?
тарас. Та ні. Боксер... Сидить собі за партою Гринька... і нігті гризе – ну, чисто як ... 
Гринько? Гринько?!! Тихоня Гринько? Та він же на фізкультурі останній у шерензі стоїть. 
і він мріє стати ним?
анГелик. Ну, хіба не фантастика.
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У цей час боксер – Гринько, совається на своєму маленькому 
стільці й хитро примружує очі.

боксер. От у мене таке відчуття, дуже сильне відчуття. що, мабуть-таки, хтось тут махлює. 
ГлаДій. Ти навіть не дивись на мене. Програвати треба вміти. Зрозумів, чемпіоне?

Ангелик тихенько заглядає йому через плече на покреслений 
аркуш.

анГелик. Ай-яй-яй. Як нехороше брехати. Таки ж точно махлює.
тарас. Та це ж Гладій. Він завжди такий. Це в його стилі. Слухай-но, Ангелику, а чому їх 
тільки троє? і де взагалі моя мрія?
анГелик. Це ти мені скажи де. Ось про що ти мрієш?
тарас (захоплено). Ой! Та я комп собі хочу. Власний і нормальний. А то татів – ну зов-
сім старезний. Хіба що тільки друкувати й згодиться. Не тягне нічого вже.

 Дівчинка хитає головою.

анГелик. Ось бачиш. 
тарас. А що?
анГелик. Та просто це в тебе не мрія. Це бажання. Розумієш? А мрія – це сила. Це чари у 
вашому людському світі. Вона спонукає до дій. Лише зі справжніх мрійників виростають 
видатні люди. і чим казковіші їхні мрії в дитинстві, тим більшого вони зможуть досягти, 
коли стануть дорослими. Такі люди змінюють світ на краще.
тарас. То що ж, я ніколи не зможу стати видатним? і світ змінювати буде хтось інший, 
он із них, а не я? Я що, лузер?
анГелик. Які нісенітниці. усе можна змінити. Ніколи не пізно почати мріяти, навіть коли 
дитинство далеко позаду. Головне – мрій, і все здійсниться. у вас, людей, стільки мож-
ливостей, а ви лише бідкаєтеся, проходячи повз. От аби я могла...
тарас. Ой, зажди, зажди. Ти що, хотіла б бути людиною?
анГелик. Звісно! А хто ж не хоче. Аби ти знав, як мені набридли ці малі неслухи. Такі, 
як ото ти. і стелися перед ними, переконуй. Я ж наче екскурсовод якийсь. А людиною я 
стільки всього змогла б...
тарас. С-сама малий неслух. Гаразд, із боксером мені зрозуміло, а що ж ці двоє?
анГелик. Та дівчинка...
тарас. Швецова. Я з нею за одною партою сиджу. Зубрилка. Хоч би раз списати дала. 
Та де там! іще й мрія в неї є. Диви яка! у рожевому. і хто ж вона ото є?
анГелик. Чарівниця. Звичайна собі чарівниця. Взагалі-то мрія в Лесі з’явилася зовсім 
недавно. До цього вона не мріяла. Часу в неї не було – басейн, танці, англійська.
тарас. Я ж кажу – зубрилка.
анГелик. Але минулого вівторка у Лесі захворів песик. його навіть у лікарню возили. 
На уколи. Ось тоді вона й почала мріяти. Про чари. щоб песика вилікувати.
тарас. Нічого собі.
анГелик. Та вже все владналося. Песика вилікували. Але, бачиш, мріяти вона не припинила.

 Тарас киває в бік Гладія.

тарас. А із цим що? Ось про кого про кого, а про нього я зроду-віку не подумав би. Цей 
такий, що сам кому хочеш синець під око намріяти може. 
анГелик. Та багато ти знаєш. Він такий молодець. Не лише мріє. Він такий малий, а вже 
почав свої мрії здійснювати. усе робить правильно. Ось ти думаєш, яка його мрія?
тарас. Яка?
анГелик. Казкар.

 Тарас сміється, впершись руками в коліна. 

тарас. Хто? Ой, не можу. Казкар?! Та ти що! Та він із такими помилками пише! Він май-
же двієчник.
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анГелик. А що заважає двієчнику мати гарну уяву? у нього вже зараз є півзошита то-
ненького в клітинку казок. Та не просто казок. Він римує. і всі казки в нього – поеми. 
Розумієш, як усе непросто. Ех, дати б тобі почитати хоча б одну... Маленьку. Мою улюб-
лену, про опеньки. Та не можна. Це надто особисте.
тарас. Про опеньки! Ну, це взагалі.
анГелик. що ти розумієш! Ці діти не бояться вірити в найфантастичніше. і якщо не пе-
рестануть цього робити, навіть коли подорослішають, зможуть залишатися дітьми, тоді 
хтозна, можливо, із Гринька виросте великий боксер. Сильніший навіть за цього, яким 
він себе уявляє. А з дівчинки – видатний лікар. Такий видатний, що всі її називатимуть 
чарівницею. А із забіяки-казкаря – письменник чи поет, який створюватиме світи.
тарас. Як мої батьки.
анГелик. Як твої батьки... А в тебе навіть мрії немає. 
тарас. Буде. Буде. Я обов’язково щось вигадаю. Тобто намрію. і цим наступного разу 
буде веселіше в «морський бій» грати, тому що їх уже буде четверо.

 Ангелик усміхається.

анГелик. Отож бо. Молодець. А то «сон, сон»... Ну що, ходімо тепер. А то вже незаба-
ром школу відчинять. Нам час.
тарас. Ходімо. 

Він іще раз озирається на трійцю. 

тарас. Слухай, Ангелику, а можна тепер я?
анГелик. що – ти?
тарас. Ну, «ф-ф-іть». 

Тарас усміхається, вдаючи, що підкидає щось у повітря. 

тарас. і тума-а-ан.
анГелик. «і туман». 

Дівчинка, сміючись, вкладає в долоні Тараса шовкову хустину. 

анГелик. Тримай. Тепер ти можеш це зробити.

Дія 2

Темний під’їзд. Тьмяна лампочка біля ліфта. Кішка дрімає 
 перед  квартирою на килимку.

тарас. Ой. Я, мабуть, щось не так зробив. Це мій під’їзд, а ось моя квартира.
анГелик. Тихіше. Кішку розбудиш. усе ти зробив так. Просто наша подорож добігла кінця.
тарас. Ну ні. Ні-ні-ні. Та ти що?! Я нічого до ладу зрозуміти не встиг.
анГелик. усе ти встиг. усе зрозумів. інакше б хустина не повернула тебе додому.
тарас. Ні! Ні! Це нечесно! і як же мені? і що ж мені? Адже тепер усе... інакше?
анГелик. Так і повинно бути. Зараз ти повернешся до свого ліжечка. А ранком проки-
нешся й поглянеш на цей світ іншими очима. Такими, які й повинні бути в дитини. Очи-
ма, закоханими в казку. Очима, що бачать дива навкруги.
тарас. Зажди, а як же ти? що, я тебе ніколи не побачу? Тільки та безкрила лялька в 
татовій майстерні, що так на тебе схожа...
анГелик. Чому ж, Тарасе? Ти тільки вір і, можливо, на тебе також чекатиме твоє власне 
маленьке диво.
тарас. Тобто? Не розумію?
анГелик. Я...

Перебиваючи дівчинку, лунає приглушений дорослий 
голос.

Сцена VI
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неЗнайомеЦь. Так, мала, а ти не захопилася часом? Дай тобі волю, то ти всі секрети 
розкриєш – «знахідка для шпигуна» кирпата. 

Ховаючись у темряві, незнайомець виходить до дітей. Широко-
крисий капелюх і високо піднятий комір не дають роздивитись 
обличчя.

анГелик. Ой! Ви нас чекали? 
неЗнайомеЦь. Та я взагалі не мав надії на успіх. Думав, ти й за справу братися не 
 захочеш, одразу цього циніка й повернеш.
анГелик. Е ні. Якщо до справи берусь я, то вже до кінця її доводжу. Ось, бачте, ще 
й  сонечко не встало, а Тарас уже в дива повірив.
тарас (пошепки). Це що, твій начальник? Чого розспівалася? 
анГелик. Ет! Таке кажеш. у мене немає начальника. Просто це також із наших. Ось я 
і  ділюся радістю. 
тарас. Якось це дивно. 
неЗнайомеЦь. і як же цей неслух міг так швидко змінитися? 
анГелик. Змінився. Так швидко. Бо Ангелик – професіонал! Який маршрут вибрала. 
уже в діда Антона він був наш.
неЗнайомеЦь. Як ти себе назвала?
анГелик. То не я себе назвала, то Тарас мене назвав. Гарно, правда ж?
неЗнайомеЦь. Гарно, гарно... Ти його до лісу повела?
анГелик. Так. Він як побачив усе теє кухарство... Хіба ж можна не повірити. Ось який 
молодчинка, наш Тарасик!
неЗнайомеЦь. А я вже був упевнений, що цього циніка ніщо здивувати не зможе. Ти 
справді спец, мала. Не даремно я саме до тебе звернувся.
тарас (примруживши очі). Чекайте-чекайте! Так що, це ви все влаштували? і чому ж 
ви так були в мені впевнені? Ми що, знайомі? і чому ви ховаєтеся? Ви нас бачите, а ми 
вас – ні. Це нечемно. Ви хто, домовик місцевий? Всезнайка чи що?

Ангелик пирскає сміхом.

неЗнайомеЦь. Вважай, що я просто незнайомець. 
тарас. Знаєте, дядю, щось як на незнайомця мені ваш голос здається ой яким знайомим.
неЗнайомеЦь (затнувшись). Повір, малий, це тобі тільки здається. Я справді прос-
то незнайомець. Але той незнайомець, який багато чого бачить і багато про що знає. 
Я майже як Ангелик. Також допомагаю дітям вірити в казку.
тарас (підозріло). Десь я вже це чув... Чекайте, чекайте... А ви... Ви часом... 
анГелик (метушливо). Ой, Тарасику! уже сонце сходити починає. Пора тобі. Пора.

Вона стає навшпиньки та чмокає Тараса в щоку.

анГелик. Прощавай. Я буду тебе пам’ятати, найцинічніший хлопчику з усіх, кого я бачила.

Припіднявши сукню, вона робить кроки назустріч незнайомцю.

тарас. Зажди! Я не хочу! усе не може так скінчитися!

Ангелик повертається. На її довгих віях застигла сльозинка. 
Але  дівчинка усміхається.

анГелик. усе тільки почалося, Тарасику. Тримай! 

Вона махає рукою й кидає хустину. Великі золоті зорі замайорі-
ли в тумані. Ф-ф-іть ! – дзвенить вітер. 

Сцена VI

Ранок. Дитяча кімната залита сонячним промінням. Радісний 
щебет папуги. Старенький комп’ютер на столі, цукерки у ва-
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зочці. Тарас спить у ліжку, стискаючи в руках хустину, розма-
льовану зорями. Біля вікна стоїть тато і, позираючи на вулицю, 
п’є каву. Тарас різко сідає в ліжку. 

тарас. що ж це? 
Тарас дивиться на свою руку із зоряною накидкою. 

тато. Ти вчора так і не накрив жолудя, він розспівався із самого рання. Доброго ранку...
тарас. Доброго. А мені здавалося, що накривав. А де мама? 
тато. Незабаром прийде. у неї справи в місті. 
тарас (підозріло). Тату... А ти сьогодні вночі часом із квартири не виходив?
тато (здивовано). Та ти що, малий, чи ще не прокинувся? 
тарас. Мені просто здалося... що я бачив незнайомця, так схожого на тебе.
тато (усміхаючись). Де бачив? уві сні, напевно. 

Тарас виплигує з ліжка й заглядає татові в обличчя.

тарас. Ти з мене знущаєшся? То був ти! 
тато. Малий, тобі, мабуть, наснилося.

Він ставить порожню чашку на стіл.

тато. Сьогодні субота. Чим плануєш зайнятися? Хочеш, підемо надвір, м’яча побуцаємо? 
тарас. Тату, а давай краще я тобі допоможу в майстерні. Зробимо нарешті Ангелику 
крила. щоб вона не нервувала.
тато. Ти справді сьогодні якийсь дивний. Але якщо кажеш, то давай зробимо.

Чути скрип дверей, що зачинилися, і мамин голос.

мама. Ей, хлопці! що я вам зараз скажу!
тато. Ніно, ми в дитячій.

Мама заходить до кімнати. Усміхнена і щаслива. Вона зупи-
няється на порозі. Ніжно дивиться на чоловіка й сина.

тато (стурбовано). Ну ж бо! Говори, не тягни. 

Тарас, не розуміючи, що відбувається, озирається то на маму, 
то на тата.

тарас. А що взагалі відбувається? 
мама (усміхаючись). Здається, синку, ти вчора щось говорив про диво, яке б так не 
завадило нашій родині. Про те, що нам із татом краще було б, замість ляльками гратися, 
іще одну дитинку народити...
тарас. Мамо?
тато. Ніно?
мама. Так, так, хлопчики. Я була в лікаря. у нашій родині зовсім скоро з’явиться диво. 
іще одне. Я вагітна.

Тарас кидається до мами.

тарас. Мамо!
тато. Ніно!

Тато обнімає дружину й сина. Мама бере із вазочки, що на 
столі, шоколадну цукерку й кладе собі до рота.

мама. і здається мені, хлопчики, що це буде дівчинка.
тарас. Ой, мамо! Мамо! А давай знаєш як її назвемо... 
тато (перебиваючи). Анжелікою? 

Тато загадково всміхається й підморгує Тарасові.

Завіса  



131 ДНІПРО 10’ 2011130 131 ДНІПРО 10’ 2011130  глІБ сІтькО, м. київ

П а л а т а
Б е з  н о м е р а

Ні, сама ідея — 
перетворити нудний 
конферанс музично-
поетичного вечора на 
самостійне театральне 
дійство — не нова. Зо-
крема кілька років тому 
її намагалося втілити 
творче об’єднання “Вер-
тикаль”. Але те, що за-
пропонували глядачам 
Юрій Крижанівський, 
Максим Сердечний (ре-
жисер-постановник), 
Євген Голодрига, Єв-
генія Більченко та Марія Луценко, пе-
реводить це явище на якісно новий 
рівень. Межа між поезією та прозою, 
маренням і реальністю, талантом і бо-
жевіллям, зрештою, між сценою та гля-
дачами часом стає настільки хисткою, 
що, здається, от-от впаде остаточно. 
Тема, задана в п’єсі-перфоменсі, болю-
ча для кожного, особливо для творчої 
людини. Пригадаймо слова Пушкіна: 
“Не дай мне Бог сойти с ума \ уж луч-
ше — посох и сума”. А в нашій країні, де 
психіатрія довгий час була знаряддям 
для боротьби тоталітарного режиму з 
інакомислячими, — і поготів. Проте ав-
тор та виконавці не дають нам готових 

Четвертого вересня цього року в приміщенні фестиваль-ресторації «Диван» 
презентували нову версію вистави за п’єсою Євгенії Більченко «Палата 
без номера». Ця вистава — дещо новеньке на київському ринку дозвілля.

відповідей: тільки-но 
ми ладні співчувати 
пацієнтам, вони по-
чинають поводитися 
як справді небезпечні 
хворі, що потребують 
нагляду. Але за мить 
з’ясовується, що Лікар 
(Юрій Крижанівський) 
та Медсестра (Марія 
Луценко) не менш бо-
жевільні, аніж їхні пі-
допічні. Одразу після 
зворушливої сцени ос-
відчення Сафо (Євгенія 

Більченко) кидається на Лікаря з кулаками, а той 
прописує закоханій жінці посилену хіміотерапію. 
Герої п’єси весь час провокують нас, примушуючи 
сміятися над серйозними речами й прислухатися 
до того, що, на перший погляд, здається нісеніт-
ницею. Так, театральний критик знайде тут, до 
чого прискіпатися, проте не забуваймо: майже всі 
виконавці — аматори. Вони не актори, навіть не 
професійні декламатори, вони — поети. Їхні вірші 
настільки тісно переплелися з текстом п’єси, що 
іноді важко розрізнити, де закінчується одне й по-
чинається інше. і грають вони так переконливо, що 
часом ледве стримуєшся, аби не втрутитися в не-
подобство, яке відбувається на сцені. Закінчується 
дійство теж неоднозначно: після рок-н-рольно-
го катарсису з прозорим натяком на новітню ук-

раїнську історію Лікар, що формально 
залишився переможцем, зізнається в 
коханні до Сафо та готовий поміняти 
свій кабінет на ліжко в палаті № 0.  
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Кілька місяців тому я одержав електронкою запрошення на прем’єру 
до театру. Вистава, на яку запрошували, звалася дивно — «Наташина мря». 
Це інтригувало. Так і хотілося знати, хто ж така Наташа, а ще більше — хто 
така її «мря». 
        Придивившись, можна було помітити в тому слові пробіл, де бра-
кувало однієї літери, очевидно, слово «мря» мусило звучати повністю як 
«мрія». Мабуть, тамтешній комп’ютер знав не всі літери. А втім, з екзотич-
ним словом «мря» не хотілося назовсім розлучатися. Бо воно, як згодом 
з’ясувалося, щось таки означало, хоч і не спеціально так написалося. Отож 
вистава — про мрію, але й про ущербність мрії, про те, що вона буває ота-
кою — надкушеною й недовисловленою.

Театр, де це відбувалося, називається «Відкритий погляд». Він грає 
вистави в мистецькому центрі Києво-Могилянської академії на Подолі. 
Театр молодий, виник 2008 року й спершу містився в київському поза-
бродвейському просторі — аж за Дарницьким залізничним вокзалом. За-
зирнути туди було цікаво хоча б для того, аби побачити цих юних безумців, 
котрі взялися за видовищний бізнес саме на початку фінансової кризи. На 
чолі компанії — режисер Ксенія Ромашенко. Очі, здається, зелені, примру-
жено-зухвалі й веселі.   

Невдовзі вистави театру перемістились у центр міста. «Ніч після ви-
пуску» Тендрякова, «Одруження» Гоголя, «Американська рулетка» Марда-
ня. Світ не перевернувся, хоч вони й дуже старалися. Приміром, «Одру-
ження» осучаснили так, що Гоголь плакав би. 

Чесно кажучи, їхня весела одержимість здавалася цікавішою, аніж 
їхні вистави. 

і ось вони запрошують подивитися, що таке їхня «Наташина мрія». 
Спектакль поставив актор Станіслав жирков. Хороші актори не обов’язково 
бувають так само хорошими режисерами. Але жирков настільки магнетич-
но-привабливий артист, що його хочеться бачити в будь-якій іпостасі. і я 
пішов, і сам собі вдячний за те, що не вчинив інакше… 

«Наташина мрія» — п’єса російської письменниці Ярослави Пулино-
вич, перекладена доволі винахідливо на наш суржик. і переклад, і сама по-
становка справляла враження авторської роботи — ніби все це народилося 
тут, а не деінде. П’єса проста: про двох Наташ, одна з них інтернатська, а 
друга — із благополучної сім’ї. Отже, цілком різні, але в мріях своїх про щас-
тя настільки наївно-подібні, що в якійсь точці простору вони мусили пере-
тнутись і взаємознищитися. Так і сталося. Фінал — «мря», мряка, морок.

Подібної драми — простої й страшної — у театрах Києва треба ще 
пошукати.

інтернатську Наташу грає Анна Веселова (а також ірина Ткаченко), 
а домашню — Олена Шверк. Виставу створено в майже порожньому про-
сторі. увесь реквізит — це дюжина пар взуття. Воно «грає», коли Наташам 
треба згадати якихось інших людей (своїх кавалерів, батьків, педагогів), і 
тоді, замість тих людей, оживають їхні кросівки, капці чи модельні туфлі. 
Зрештою, тут є якийсь сюрреалістичний натяк на Попелюшку, котра так і не 
знайшла свого черевичка.

Хай там як, а першу серйозну крапку над «і» у своїй долі цей театр 
таки поставив.  
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1. ЛЕЛЕКА НА ДАХу 

В кафе придорожнім, що зветься «Вояж», —
Від Рівного це недалеко —
Незвичний зустрівсь на даху персонаж —
Лелека.

Прибився недавно й живе між людей…
Звикає до наших морозів.
і начебто подругу втратив він десь
В дорозі.

Стоїть на даху на тоненькій нозі
і клювом пощипує пір’я.
…Лелеки під осінь летять в небесі
у вирій.

А він залишається. Кажуть всі: «Наш!»
Місцева така знаменитість…
Як взимку сутужно, заходить в «Вояж»
Погрітись.

Стоїть на даху. Де не звив ще гнізда:
Нітрохи не дбає про себе.
Так ніби чекає — когось вигляда
у небі…

2. ПОДОРОжНЄ 

Дощової у серпні пори
Мчав автобус мене у Париж.

За дві ночі поїздки й два дні
Є про що розповісти мені.

А про прикрощі — і поготів:
Як «шерстив» нас усяк, хто хотів.

український контроль — без проблем:
— Признавайтесь самі, що везем?
Можна пляшку горілки й вина,
Хоч такого добра там сповна…

іван левченко
цикл віршів

у поляків також — без питань:
Аби віза була в паспортах.

Не щастило із німцями нам:
Тричі весь переглянули крам

і на третьому разі таки 
у шоферів знашли цигарки…

Кілька блоків пішло в конфіскат:
Протокол, штраф, і гарних вам свят!..

Та забулися прикрощі — лиш
Він представ перед нами — Париж.

Вічне свято, замрія моя.
і Париж їй, Париж їй ім’я! 

4. НА ВСі ЧАСи 

Розкутий мій дух: я сьогодні в Парижі.
Монмартре і Ейфеля вежо, я ваш…
Прийміть мою радість, прийміть мою ніжність
і, сповнені щастя, сердечні слова.

Сп’янілий від зустрічі, вмитий дощами,
Ходжу і спинитись не можу й на мить. 
Я щиро вам заздрю, месьє і мадами,
Це більше, ніж щастя, у місті цім жить!

Наспівна мелодія вулиць, кварталів.
Блищать від дощу Єлисейські поля.
Два тижні я ваш… Як це мало, як мало,
Коли що не крок — легендарна земля. 

Але і везіння — дихнути озоном
Розкутого духу, свободи й краси.
Я сам собі заздрю: два тижні полону,
і спогад на всі, скільки жити, часи!
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5. НЕ ВЕДіМОСЬ НА ЛуКАВиХ 

Мені не спиться. інтернет
Бере в полон мене щоночі:
Все достеменно знати хоче
Душа, бентежачи мене.

А тих вістей — наплакав кіт.
Бо вихідні. і скрізь затишшя.
і тільки дощ іде в Парижі.
Сльозяться краплями шибки.

А десь не спить пів-україни:
і знов майдан… і спротив знов…
Дощ, як морзянка: у вікно
Крапки й тире — не до спочину.

Я достеменно зрозумів:
Пішла ва-банк учора влада,
і лицемірства маска пада,
А правочинства — й поготів.

що буде завтра? Хто те зна!
Одне лиш — зійдуться в двобої
З обох сторін — свої герої, 
щоб знов продовжилась війна.

Збав, Боже, крові, що гряде…
Та хто на те зважати буде,
Коли ненависть лиш повсюдно
і ворожнеча між людей?

Та ні, не всох ще розум нам:
Народе, стань до зла стіною
і не дозволь початись бою:
Хай слово істини луна!

Карай неправих, волю дай
Тому, хто істині не зрадив.
і відмежуй брехню від правди.
Бо ти є істини майдан.

Проснись, скажи рішуче «Ні!»
Тим, хто зневажив волю Права.
і не ведися на лукавих
Та їх прихованій брехні.

Ти — не юрба. Ти — мудрий люд:
Поклич неправих до одвіту.
і не ганьбися перед світом!
...В Парижі дощ. і я не сплю.

6. СуЦіЛЬНий ФЕЄРВЕРК

Красу б цю пішки обійти —
Найнеутомніша дорога. 
Та я б не встиг тоді нічого:
Такий місткий, Париже, ти!

Я на Конкорд лечу в метро:
Тут поруч Лувр, Вандомська площа…
і не біда, що сіє дощик
і мокне свіжа «Фігаро»…

За мить — і сонце, й людно скрізь.
Пливуть кораблики по Сені.
А завтра вже Версаль у мене.
і не встигаю в Тюільрі…

ще в Пантеон хоча б на мить:
Вклонитись прахові Вольтера.
і в «Мулен Руж» іде прем’єра:
Завчасу черга вже стоїть. 

життя — суцільний феєрверк.
Париже, стали ми знайомі.
Але мені вже час додому. 
Хай зустріч в пам’яті живе.

Як той жебрак, що центи просить,
А біля нього песик спить,
Я пригадаю щастя мить,
Якій повік не скажеш — досить!

7. НА ЕйФЕЛЕВій ВЕжі

На Ейфелевій вежі ти на фото
щаслива і усміхнена стоїш.
із висоти пташиного польоту
Довкола тебе у вогнях Париж.

А поруч — де не гляну — лиця й лиця:
Снує людський мурашник без кінця…
Чарівна Франції нічна столиця.
Прекрасні нею збуджені серця.

і пізнаються враз її ознаки,
Які відкрились радісним очам:
Спокійна Сена... Тріумфальна арка...
А там он — Лувр... А далі — Нотр-Дам…
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9. ПОДОРОж СЕНОЮ

Англійська, французька, китайська —
Три мови звучали на Сені,
Коли наш кораблик відчалив
Від пристані в подорож легко.

Слова, як повітряні кульки,
Зривались у сонячне небо,
Підсилюючись під мостами.
і схвально — у такт їм — туристи

В пориві якімсь одностайнім
На видиху «О!» посилали 
Довкруж. Аж на березі чули
Той вигук сторонні. і звідти

Махали руками привітно.
Очам відкривалося диво:
Палаци, музеї, будівлі,
Мости в фантастичній оздобі. 

Про них по-англійськи розкішно
Вів мову наш гід неутомний:
Звичайно, то дикторський запис
Звучав, як платівка. і вторив

йому без упину, так само
упевнено, з придихом звичним,
Грасуючи, диктор французький.
і їм навздогін полилася

Китайська — така своєрідна.
і в неї вслухались присутні китайці,
Вдивляючись у краєвиди
і мружачись радо від звуків.

Дружина моя — українка,
Хоч корені в неї й російські,
Здивовано в мене питала,
Чому по-російськи принаймні ні звуку?

Вкраїнці, так мовить Європа.
Б’ючись справедливо за рідну,
Вчіть мови також іноземні:
Англійську, французьку, китайську…

Замиготіла, як ялинка, вежа,
Нічну імлу враз пронизав ліхтар,
і він постав — величний і безмежний — 
Нічний Париж — аж зойкнули вуста.
 
жаль-жаль: та дивна мить уже в минулім.
і тільки слід її на фото залишивсь.
Не важко здогадатись, що майнуло
Тоді в твоїй схвильованій душі?

і, як вогнями вежа, спалахнули очі.
Так красномовно, люба, ти мовчиш,
А поглядом немов сказати хочеш,
Як ти закохана в нічний Париж. 

що й говорити: випала з тобою
Нам у Парижі дивовижна ніч.
На фото очі, сповнені любові,
А з них Париж всміхається мені.

8. ПАРиЗЬКі жЕБРАКи

Тут, як і скрізь, всього сповна…
Свої багаті. й дуже бідні.
Хто при грошах — ніхто не зна.
Не приховати тільки злидні.

жебрак де ліг, там і заснув.
і просить милостиню слізно.
Я теж цю істину збагнув:
у злидарів нема вітчизни. 

Спекотним літом золотим
Поглянеш — серцю стане зимно:
Так очі заздро вслід отим, 
Хто йде з кульками з магазинів…

Поспішно кинеш цент-п’ятак,
і геть. А зустріч не забути:
услід щось шемрає жебрак.
Спить песик, ланцюгом прикутий.

його не будять мідяки.
Сухого корму в мисці гірка.
Париж довкола й жебраки.
Так неприродно. і так гірко. 
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10. РАННій РАНОК у ПАРижі

Так тихо уранці — Париж іще спить.
А в спогадах — дивна мелодія ночі:
То пісня Монтана у серці звучить.
і стільки краси — розбігаються очі.

йдемо із тобою — так легко іти:
Я вже призвичаївся — вивчив маршрути.
Нам місяць уповні дорогу світив.
у Сені сріблився крихким перламутром.

А на «Фелікс Фор» — в переході метро —
Хтось грав «Облади», і «бітли» оживали.
Дивився з афіші печальний П’єро.
А в нас ні найменших підстав для печалі.

Нам радісно йшлось. і всміхалася мить.
Цвіли ліхтарі. В небі місяць світився.
…Так тихо уранці — Париж іще спить.
Лиш промінь, як спогад, крізь хмари пробився.

Той спогад про ще одну радісну ніч.
і твій поцілунок на березі Сени.
В Парижі так легко ходилось мені.
Бо щастя у гіди прибилось до мене.

А вже добігає кінця наш роман…
Прокинувся рано — пробився лиш промінь.
Так тихо довкола — Париж ще дріма.
Прощатися час. і вертатись додому.

11. ПРОщАТиСЯ ЧАС

Від’ясніло і стало все спогадом лиш.
Добігають хвилини останні…
Обіймаю я подумки ніжно Париж.
То сльоза чи дощить на прощання?

Ах, цей дощ… Підставляю і руки, й чоло:
Ні сльозинки ніхто не побачить.
А за тим, що тепер назавжди відбуло,
Тільки серце збентежене плаче.

Я кажу: було щастя, як перша любов,
Наче блискавки спалах у небі.
Під дощем нам так тепло, Париже, обом:
Я горнуся востаннє до тебе. 

Та що вдієш тепер, як прощатися час?
Встиг хіба що до церкви Мадлени.
Там уже догорає прощально свіча.
і це все, що зосталось від мене…

А хотілось лишити хоч слово б оце.
Та не знаєш ти мови моєї…
щоб ото не Вкраїна, твоїм став співцем.
Повертаю — не можу без неї.

А тому і кажу: прощавай і прощай!
Залишайся, як спогад, як диво.
Зустрічатися час. і прощатися час.
Плаче серце моє. Бо щасливе.

14. ПОВЕРНЕННЯ

Автобус мчав. Давно позаду
Париж, Берлін і Краковець…
Чи не тому на серці радість,
що розставанню вже кінець? 

Вітаю вас, мої львів’яни,
і вам, кияни, мій привіт!
Скажу відверто: незрівнянний
Мені вдалось відкрити світ.

От де усе в ім’я людини!
Скажіть, хіба не мастаки:
Он навіть вітер без упину
Гігантські крутить вітряки…

А щоб смітити, боронь, Боже!
Чи де на вітер хоча б цент!
Там на рахунку гілка кожна,
Вже не кажу про деревце.

А що лани, як на картині:
Чистенькі, прибрані усі.
Чого б тобі, моя Вкраїно,
Отак не квітнути в красі?

А за вікном — у сонці небо.
і ні хмариночки ніде…
Моя Вкраїно, вірю в тебе,
Дай, Боже, все, як у людей!

Нехай все бажане здійсниться,
і ти прокинешся від сну.
Лиш ненавидь в собі все нице!
А варте шани — пошануй!
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гастрономічна 

ліриКа
Філософські 

жарти про їжу

 ОлексАНДР ЗуБРІй, м. київ

КВАС 

…Квас у пляшці — мов друзки бурштину,
що з холодних балтійських глибин
Море винесло. Через хвилину
Розпочне він у шлунок мій плин.
Квас на мене шипить, наче кішка,
Сипле іскрами, мов водограй,
Діамантом виблискує трішки,
Лізе з пляшки, немов самурай
Крізь шпарки у ворожій фортеці
утікає, як капость зробив.
Зараз вдарю я квасом по спеці!
Так, як турків Сірко колись бив…

МАРЦиПАНОВА КРАЇНА 
Смачний жартик

…у марципановій країні 
Дощі із рому й коньяку.
Дерева — з цукру, апельсини —
Будинки мешканців. Ріку
Створили патоки потьоки.
Гранітні кручі — то халва.
із мармеладу — звірів боки,
Доріг бруківка — пахлава.
у надрах є смачне багатство — 
Дорогоцінне монпансьє.
і марципан-шахтарське братство
Той скарб нагору дістає. 
Тож марципанове козацтво,
В якому кожен — марци-пан,
Дарує ту красу жіноцтву
Ясновельможних марци-панн…

ЕКСТАТиЧНI СПОГАДи ПРО… 
Гастрономічна еротика

…Ввіп’юсь зубами у рожеве лоно,
Язик проникне у її нутро,
Великим пальцем на потрібну зону
Я їй натисну, наче на курок.

і сік її, мої змастивши вуса,
Залишить вогкий слід на бороді.
і я в екстазі, мало що не лусну,
Її тепло відчую в животі.

Солодкі миті, сповнені блаженства,
Пишу у вічність золотим пером.
Про те, як їв, голодний до шаленства,
 З повидлом булку, куплену в метро…
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ЗМОВА ПРОТи ПЛОВУ 

…Проти з м’ясом баранячим плову
Підготую таємно я змову.
і виделку намовлю на зраду,
щоб в атаку і з переду, й ззаду 
Ми пішли за обідом-парадом.
Диверсантку-цибулю пошлемо —
Хай на моркві до вибуху клеми 
Підготує. Десант барбарису
Стратегічні укріплення рису
Ароматом затисне в лещата.
А часник підготує гармати,
щоб у планову мить стратегічно
Вдарить влучно смаком феєричним.
і, щоб мать всюди вуха та очі,
Резидентка-олія просочить
Агентурними групами тіло
Плову, що, від вогню розімліле,
Пильність втратило. Тож з апетитом
Буде мною ту страву спожито…

РОНДЕЛЬ ІЗ ВиШНЯМи 
ТА СПОГАДАМи 

…Я сиджу і складаю рондель
Про божественний штрудель із вишнями,
Запашними, солодкими, пишними,
Наче губи в німкені Адель.

Пригадавши маленький готель
Між горами баварськими вічними,
Я сиджу і складаю рондель
Про божественний штрудель із вишнями.

Почуттів до хазяйки коктейль
Бив думками у голову грішними. 
Та були ми обоє не вільними,
Хоч п’янило бажання, мов ель…
Я сиджу і складаю рондель…

ТУГА ЗА СУШІ 

…Суші — мов квіти, що міцно згорнули пелюстки,
Нектар та пилок заховавши від хижої ночі.
Грає вогонь у ікринках, як полум’я сяє у люстрі, 
Де куль кришталевих драконячо міняться очі.

щупальцем кракена, що виринає у піні,
Норі охоплює тільце тендітного рису.
Рис, наче дівчина, спутана у жабуриння,
Долі скорився і мовчки чекає свій присуд.

Грізно васабі, немов самурай у дозорі,
жертву очікує, лезо смаку загостривши.
На оксамиті тунцю діамантово зблискують зорі,
В прожилок стрічках Паски Оріона створивши. 

і цукемоно, як в скринях коштовне каміння,
Слово героя — «сім-сім» — заповітне чекають.
Я — той герой, і увечері біля каміна,
Тихо за суші тужу, наче Герда за Каєм…
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Історія розвитку
імпресіонізм — це течія в мистецтві, що 

зародилася наприкінці ХіХ століття у Франції та 
пізніше поширилася по всьому світу. у перекладі 
з французької «impression» означає «вражен-
ня». Представники цього напрямку намагалися 
якомога природніше закарбувати реальний світ 
у його рухомості та передати свої миттєві вра-
ження, відтворити шляхетні, витончені особисті 
спостереження мінливих миттєвих відчуттів та 
переживань, природу, схопити мінливі ефекти 
світла, поділитися власними почуттями зі спос-
терігачем твору, вплинути на нього. імпресіоніс-
ти ввели й нову живописну техніку, відмовилися 
від змішаних кольорів, почали писати чистими 
яскравими фарбами, густо наносячи їх окреми-
ми мазками (під час сприйняття, оптично змі-
шуючись, для гля-
дача вони давали 
потрібний тон). 

у руслі цьо-
го напряму пра-
цював один із 
найвідоміших фран-
цузьких художників 
XIX століття Едуард 
Мане (1832–1883). 
Будь-яка його кар-
тина вражає гострою 
спостережливістю, 
волею та легкістю мазка, сміливою вишуканістю 
барвистих поєднань. Це був художник-новатор, 
який нерідко піддавався нападам офіційної фран-
цузької критики.

Також майстром імпресіонізму був Клод 
Моне (1840–1926). Він та близькі до нього худож-
ники — Ренуар, Пісарро й Сіслей  — звернули увагу 
на те, що той самий пейзаж здається зовсім іншим 
у сонячний чи хмарний день, при ранковому або 
вечірньому світлі. життєрадісне сприйняття світу 

 ОльгА БуР'яН, м.київ
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особливо чітко проявилося у творчості Огюс-
та Ренуара. 

 Перша велика виставка імпресіоністів 
проходила з 15 квітня по 15 травня 1874 
року в майстерні фотографа Надара. Там 
було представлено 30 художників, зага-
лом  — 165  робіт. Завдяки полотну К. Моне 
«Враження. Схід Сонця» /Impression, soleil 
levant, написаному в 1872 році, з’явився 
термін «імпресіонізм»: вороже налашто-
ваний критик, маловідомий репортер Ле-
руа, надрукував у гумористичному видан-
ні «Шаріварі» статтю з назвою «Виставка 
імпресіоністів». Осудлива назва Леруа 
набула популярності, а пізніше стала істо-
ричною. Критик, висміюючи, обізвав групу 
імпресіоністами. Художники прийняли цей 
епітет, згодом він прижився й утратив свій 
первинний негативний зміст. імпресіонізм 
зайняв в історії мистецтва місце, яке дорів-
нює цілим живописним епохам, хоча сам 

рух охопив лише 12  років і 
8  виставок, останню з яких 
провели в 1886 році. 

Зазвичай під терміном 
«імпресіонізм» мають на увазі 
образотворче мистецтво, але цей 
рух знайшов своє відображення 
ще й у музиці та літературі. Деякі 
принципи імпресіонізму — пере-
дача миттєвого руху, плинність 
форми  — у різному ступені поз-
начилися на скульптурі 1880–
1910 рр. (в  Едгара Дега й Огюс-
та Родена у Франції, М.  Россо 
в італії, П. П. Трубецького 
й А.  С. Голубкіної в Росії); 

водночас підвищена 
мальовничість імп-
ресіоністичної скуль-
птури вступала часом 
у протиріччя з відчут-
ністю й тілесністю, що 
властиві самій природі 
скульптурного образу. 

Музичний ім-
пресіонізм найяскраві-
ше втілився у творчості 
К. Дебюcсі та М. Равеля. 
Музику імпресіонізму 
зближує з імпресіоніз-
мом у живописі бар-
вистість, прагнення 
втілити швидкоплинні 
враження, одухот-
ворити пейзажність. 
Опріч Франції, де пос-
лідовниками Дебюссі 
були Моріс Равель, 
Поль Дюка, Флоран 
Шмітт та інші, на ру-

бежі XIX–XX століть елемен-
ти імпресіонізму отримали 
розвиток і в інших компози-
торських школах, своєрідно 
поєднавшись із національ-
ними особливостями (М. де 
Фалья в іспанії, О.  Респігі 
в італії, С.  Скотт у Великій 
Британії, К.  Шимановський 
у Польщі, рання творчість 
і.   Ф.  Стравінського в Росії). 

Майже одночасно з ху-
дожниками-імпресіоністами 
з’явилися романісти й новеліс-
ти, поети й драматурги, чия 
творчість базувалася на мит-
тєвих враженнях від побаче-
ного. Ознаки «імпресіоністич-
ного стилю» — відсутність чітко 
заданої форми й прагнення 
передати предмет уривчас-
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тими штрихами, які миттєво 
фіксують розрізнені миттєві 
враження, що виявляли, од-
нак, при огляді цілого свою 
єдність і зв’язок. Як особли-
вий стиль імпресіонізм із його 
принципом цінності першого 
враження давав можливість 
вести розповідь через такі, 
наче схоплені навмання, де-
талі, які порушували строгу 
погодженість оповідального 
плану й принцип відбору іс-
тотного, але своєю «бічною» 
правдою надавали розповіді 
надзвичайну яскравість і 
свіжість, а художній ідеї — не-
сподівану розгалуженість і 
багатоликість. Родоначаль-
никами «психологічного імпресіонізму» ува-
жають братів ж. й Е. Гонкурів («поети нервів», 
«цінителі непомітних відчуттів»), цей напрямок 
продовжений у творчості К. Гамсуна («Голод»), 
раннього Т. Манна (у новелах), С. Цвейга, 
Ф. Анненського. Трепетні мальовничі описи 
знаходимо у творчості Е. Золя («Сторінка лю-
бові»), Е. П. Якобсена (у новелі «Могенс»), у 
російській літературі — у творчості А. Чехова 
та і. Буніна. Екзотичні барвисті особливості ім-
пресіонізму виявляються у творах Р. Л. Стівен-
сона та Дж. Конрада, пізніше — у С. Моема й 
П. Верлена. В українській літературі поетика 
імпресіонізму відбилася у творчості М. Коцю-
бинського, B. Стефаника, М. Черемшини, час-
тково в О. Кобилянської, а також Г. Михайли-
ченка, М. Хвильового, Є. Плужника, М. Яцківа 
та Н. Кобринської. 

Імпресіонізм сьогодні
Де сьогодні можна побачити картини 

імпресіоністів? Майже в усіх художніх музеях 
світу. у Парижі варто відвідати музей Орсе й 
менш відомий музей Мармоттан, але саме тут 
зберігається одне з кращих зібрань робіт Клода 
Моне. у музеях США, наприклад, у Нью-йор-
ку, знаходяться найкращі поза межами Франції 
колекції імпресіоністів. у Росії ознайомитися з 
картинами імпресіоністів можна в Ермітажі в 
Санкт-Петербурзі або в Галереї мистецтв країн 
Європи й Америки ХіX–XX століть у Москві. 

Сучасний імпресіонізм продовжує ди-
вувати світ своїми відкриттями та новинками. 
у квітні 2010 року відбувся український нау-
ково-просвітницький проект «Графіка. Магія 
штрихів», який показав усі види й техніки гра-
фіки, класичні твори з музейного зібрання: ста-
родруки XVII–XVIII ст., роботи корифеїв XX ст. 
та твори наших відомих сучасників. А у квітні 
2011 року відбулася безкоштовна виставка у Фран-
ції під назвою «Париж. Вплив імпресіонізму». 

Серед сучасних художників, які 
працюють у стилі імпресіоніз-
му, можна відзначити наших 
співвітчизників: пейзажиста 
Сергія Ляховича, портретиста 
Володимира Гусєва, майстра 
натюрмортів Юрія Констан-
тінова, скульптора Анатолія 
Шинкарчука, літератора Леоні-
да Андреєва, а також метрами 
своєї справи стали художники 
Сандх’я Шетті (США) та Грег 
Синглей (США). 

Отже, як бачимо, імпре-
сіонізм — це художній стиль 
у мистецтві останньої трети-
ни XIX — початку XX ст., що 
зробив величезний вплив на 
все подальше мистецтво. Ха-
рактерними ознаками цього 
стилю виступає те, що пред-
ставники цього напрямку 
прагнули передати безпосе-
реднє враження від навко-
лишнього світу, мінливі стани 
природи, гумору та людського 
існування. Про імпресіонізм 
написано багато та специфіка 
цього явища розкривається 
дуже поліфонічно, а водночас 
і суперечливо. існує погляд 
на імпресіонізм — опертий на 
певний світогляд метод твор-
чості (і навіть «стиль життя»). 
Коли ж убачати в імпресіонізмі 
лише стильові прийоми й тех-
ніку, то ознаки їх можна знайти 
в різноманітних митців різних 
шкіл і напрямків. у певному 
сенсі імпресіоністичність про-
являється в мистецтві різних 
епох його розвитку. 
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8 вересня 2011 року в м. Хмельницький відбувся фінал XVIі Чемпіонату асоціації «КвК України». 
У ньому зустрілися чотири команди-претенденти: 

«ДтП» (Луганський аграрний університет); 
«Світлофор» (Дніпродзержинський державний технічний університет); 

«Угостите девушку «мартини» (Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча); 
«7*Я» (збірна м. Чернігова).

Серед них журі визначило переможцем команду 

«ДтП» із луганська.
Редакція журналу «Дніпро» приєднується до привітань 

і висловлює щиру подяку Президенту асоціації «КвК України» 
михайлу ароновичу агранату

за вагомий внесок у розвиток КВК на території України.

України
чемпіонату КвК вітаЄмо 

переможця 
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У жовтні 2011 року поети, митці, музиканти, 
літературознавці, шанувальники красного пись-
менства й просто фанати Майка Йогансена зби-
раються в Харкові на перший в історії «Йогансен-
fest». Програма фестивалю намагається охопити 
всі аспекти життя й творчості Йогансена, котрий 
був одночасно блискучим поетом, новелістом і 
повістярем, перекладачем, лінгвістом, критиком і 
літературознавцем, сценаристом, а ще — чудовим 
більярдистом, тенісистом і футболістом. А наступ-
ний «Йогансен-fest» цілком логічно проводити не в 
Харкові, а перетворити його на подорож — поман-
друвати Слобожанською Швайцарією через Бах-
тин, Зміїв, Коропові Хутори...
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Так починається найкращий твір Майка йогансе-
на, адже й сам автор любив подорожувати. А ще 
полювати й фотографувати, що є неодмінним хобі 
мандрівника. у його доробку п’ять подорожей, 
починаючи з химерних пригод доктора Леонар-

до й чарівної Альчести до цілком реалістичних замальовок про 
нафтові промисли в Казахстані. Але подорож для йогансена це 
не тільки літературний жанр, це суть речей і явищ. і життя для 
нього — теж подорож.

Подорожував йогансен дивовижними місцями: побував у 
єврейських колоніях, радянській Болгарії, Слобожанській Швай-
царії. Насправді ж він ніколи не виїздив за межі СРСР. А мріялося 
про небачені країни, далекі обрії, екзотичні краєвиди. у газетній 
нотатці 1935 року «Я боржник перед своєю країною» йогансен 
приречено зізнавався: «Колись я дуже хотів поїхати до Америки, 
щоб подивитись, як живуть люди, подивитись на Нью-йорк, на 
фордівський завод, на трансокеанську залізницю тощо, але з де-
якого часу я бачу, що мого життя не вистачить на те, що є в нас в 
Радянському Союзі».

Фантастичні єврейські колонії — коли та де на планеті одвіку 
гнані й переслідувані нащадки ізраїлеві мали колонії?! — це всьо-
го-на-всього єврейські поселення на півдні україни, у Нікополь-
ському районі. Радянська Болгарія виявилася не далі, аніж села 
Коларівка й Радолівка Приморського району Запорізької області, 
де проживали болгари. Романтичну мандрівку «Під парусом на 
дубі» йогансен здійснив на Дніпровсько-Бузький лиман під час 
путини. Ну а те, що Дагестан — це в Дагестані, знає кожен.

Найекзотичнішою подорожжю йогансена, мабуть, треба 
вважати поїздку в Кос Чагил на Ембі. Нинішні читачі навіть у Вікі-
педії не знайдуть, що це за край світу. Емба — відома річ і річка, 
як неодмінно скаламбурив би йогансен. Але місто Гур’їв, звід-
ки письменник починав свою подорож на Ембу, уже двадцять 
років як перейменовано в Атирау. і маленьке село Косчагил (те-
пер це пишеться одним словом) губиться в безкраїх казахських 
степах, серед поодиноких населених пунктів із чудернацькими 
назвами — у жилиойському районі Атирауської області.

Гадаєте, бідному йогансену нудно було оглядати всі ці 
провінційні закутки й забуті богом місцини, а його читачам 
так само нудно гортати сторінки його книжок? Не забувайте 
про гасло «універсального журналу», що його запропонував 
невтомний і непосидючий Майк: немає у світі такої речі, про 
яку не можна б цікаво розповісти! Тому навіть його куценька 
газетна «Подорож до Москви» читається з веселою усмішкою 
та жвавим інтересом, навіть якщо ви сто разів бували в столиці 
сусідньої держави.

Юрій Смолич пригаду-
вав: «Майк йогансен визна-
чив такий еталон кваліфікації 
нарисовця: кожний повинен 
написати захоплюючу «Подо-
рож довкола власної кімна-
ти» і книгу про коробку сір-
ників. Сам Майк, певна річ, 
лінувався писати і подорож 
довкола своєї кімнати, і кни-
гу про коробку сірників, але 
за склянкою чаю, в доброму 
гуморі, справді захоплююче 
розповідав про свою кімнату 
(географія, історія, технологія, 
суспільна роль кожної речі: 
меблів, пристроїв, одежі, книг 
тощо); справді, міг до пізньої 
ночі неспинно розповідати 
про той-таки коробок сірни-
ків або пачку цигарок (рос-
лина, виробництво, соціальні 
взаємини, люди, які виробля-
ють, абощо). Молода автура 
«ужа» охоче слухала його по-
рад, а сам Майк в усіх своїх 
численних брошурах про по-
дорожування по колгоспах чи 
заводах і новобудовах або й 
просто на полюванні був вір-
ний собі і своєму блискучому 
талантові».

Не тільки Смолич, а й 
учені літературознавці тра-
диційно вважають усі «подо-
рожі» йогансена, за винятком 
любовних пригод доктора Ле-
онардо та його нездійсненної 
коханки Альчести, нарисами, 
а їхнього автора — одним з 
основоположників цього жан-

Подорож!
Путешествие!
Wanderung!
Travel!
Viaje!

Майк Йогансен 
визначив такий 

еталон кваліфікації 
нарисовця: кожний 
повинен написати 

захоплюючу 
«Подорож довкола 

власної кімнати»
і книгу

про коробку
сірників.



145 ДНІПРО 10’ 2011144 145 ДНІПРО 10’ 2011144

Подорож для 
Йогансена — це 
привід поговорити 
про все на світі 
і нагода довести 
істинність гасла 
«Нема в світі такої 
речі, що про неї 
не можна б цікаво 
розповісти».

Життя — це подорож 
від народження до 
смерті, яка, у свою 
чергу, складається 

з безлічі менших, 
малесеньких і зовсім 

мікроскопічних 
подорожей. За таких 

умов кожен рух 
перетворюється на 

знак,

стає місткішим і 
набуває глибшого 
сенсу. У Йогансена 
були широкі задуми 
щодо літературної 
реалізації філософії 
руху, подорожі як 
життя, котрі,
на жаль, так і 
лишилися
на папері.

ру в українській літературі. Зре-
штою, він і сам стверджував це 
без зайвої скромності в після-
мові до збірки «Три подорожі»: 
«...я написав був оцю книгу  
(і тим початок поклав ново-
му для української літератури 
жанрові)». Та чи справді можна 
однозначно прикласти до цих 
творів сухе й точне означення 
«нарис»?

«Подорожі» йогансена 
мають чітку фрагментарну бу-
дову: вони складаються з описів 
реальних епізодів, анекдотів, лі-
ричних відступів, філософських 
і псевдофілософських іронічних 
роздумів, умонтованих віршів, 
об’єднаних і вмотивованих об-
разом автора. узагалі, автор у 
«подорожах» — центральний і 
визначальний персонаж: «На-
самперед — я. Знявши кепа, 
пальто і уклавши рукзака на 
полицю, я показався здоровим 
хлопом літ тридцяти двох, з 
засмаглим обличчям і з люль-
кою в зубах. Одягнений я був у 
сірі штани і зелений джампер,  
у лівій руці я тримав про всякий 
випадок бутерброд з сиром. 
уважний читач помітить, що 
все це рихтовання зоставалося 
при мені увесь час через усень-
ку ту подорож, — зник тільки 
бутерброд з сиром, все ж инше 
залишилося як було».

Подорож для йогансена — 
це привід поговорити про все на 
світі й нагода довести істинність 

гасла «Нема в світі такої речі, 
що про неї не можна б цікаво 
розповісти». Коріння його ху-
дожніх мандрівок слід шукати 
насамперед у традиції літера-
турної, зокрема сентименталь-
ної, подорожі, у творах Лоренса 
Стерна й Ксав’є де Местра. Па-
ралелі з останнім, автором двох 
«Подорожей навколо кімнати», 
у творчості йогансена — зга-
даймо його еталон кваліфікації 
письменника, запроваджений 
у редакції «ужа», — очевидні.

Не обійшлося тут і без 
впливу Миколи Гоголя, який 
так само вважав, що для ус-
піху прозового твору цілком 
достатньо, якщо автор опише 
знайому йому кімнату чи вули-
цю. «у кого є здібність переда-
ти мальовничо свою квартиру, 
той може бути прекрасним 
автором надалі», — казав Го-
голь. Зрештою, сам йогансен 
визнавав своїх учителів, яких 
він радше пародіював, аніж 
наслідував: «Я думаю, з цього 
ліричного пасажу видко, що я 
колись читав Гоголя і Ксав’є де 
Местра, та що й я колись під 
школою ночував і знаю, де яке 
слово прикласти годиться».

«Подорож», структурний 
стержень якої — дорога, за оз-
наченням динамічна. Вона пе-
редбачає постійне збільшення 
реальних фактів і явищ і водно-
час активність людського спри-
йняття, тому тут так химерно 
поєднуються певна залежність 
від дійсності й до того ж широкі 
можливості для гри уяви. «По-
дорожі» йогансена будуються 
на двох паралелях: реальна 
поїздка з уведеними історіями 
та «мандрівка уяви» (роздуми, 
міркування з приводу, бесіда із 
читачем тощо).

Хронологічно перша в 
доробку йогансена «Подорож 
людини під кепом» на тлі ре-
альної поїздки півднем украї-
ни начинена великою кількістю 
анекдотів і псевдофілософсь-
ких сентенцій на зразок «Все 
минає, все з’являється умить 
і умить зникає: вчора ми були 
в Харкові, а сьогодні ми вже 
в Олександрівському». Неда-
ремно пізніше письменник змі-

нив назву твору на «Подорож 
філософа під кепом». «Подо-
рож у радянську Болгарію» — 
це демонстративне й полемічне 
оголювання літературних при-
йомів. «Подорож у Дагестан» 
містить мінімум фактичного 
матеріалу й водночас найбіль-
ше описів реальних зустрічей і 
пейзажів, пов’язаних головно 
з пристрастю автора до мис-
ливства й полювання. Два тво-
ри йогансена, які найбільше 
відповідають жанровим вимо-
гам нарису, навіть у назві не 
мають слова «подорож» — це 
«Під парусом на дубі» і «Кос-
Чагил на Ембі». Тло в усіх «по-
дорожах» реальне, навіть у 
пригодах доктора Леонардо, 
зрештою, читач сам може здій-
снити мандрівку за вказаним 
маршрутом. Але мальовничі 
пейзажі й картини більшою 
чи меншою мірою наповнені 
умовним матеріалом з іроніч-
ним забарвленням.

Наприклад, за вимогами 
жанру нарису письменник му-
сив час від часу доповнювати 
текст етнографічним, історич-
ним, географічним матеріалом. 
Проте навіть реальні цифри й 
дані постають у його інтерпре-
тації як пародія на істинність 
фактів. йогансен іронічно кон-
статує неможливість їх само-
му з’ясувати: «Потяг стоїть на 
станції Махач-Кала двадцять 
хвилин, отже, я не управився    
б збігати до міста, порахувати 
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населення, виміряти гектари 
й зробити діягнозу маляри-
кам, а наводити дані з книжок 
нечесно та й немає рації — усе 
одно читач не запам’ятає»; чес-
но зізнається в їхній неоригі-
нальності (списав із путівника 
чи довідника) або, навпаки, 
навмисне підкреслює вторин-
ність інформації: «Коли ви не 
можете запам’ятати назов усіх 
націй Дагестану, природних 
багатств, що ховаються в його 
надрах, цифрових даних, що я 
їх щедрою рукою подав у попе-
редньому розділі, то я нічим не 
можу вам допомогти.

Я прошу тільки взя-
ти на увагу, якої величезної 
праці треба було мені, щоб 
зібрати всі ці факти, дослі-
дити їх і подати в системати-
зованому вигляді (і все це за 
які-небудь вісім днів перебу-
вання в Дагестані). ...Але ще 
більше має здивувати вас те, 
що цю велетенську дослідчу 
роботу я успішно проробив, 
не од’їжджаючи далі, як на 
п’ятдесят кілометрів від Дер-
бенту». З одвертою іронією 
йогансен підважує фунда-
ментальні ознаки нарису —  
об’єктивність і фактаж, де-
монструє їхню примітивність. 
Водночас він пародіює типові 
прийоми «подорожей», на які 
багата була доба романтизму.

Але подорож для йоган-
сена — це не просто відтинок 
часу, проведений не вдома, це 

ціла філософія життя як руху, 
адже «Навіть той камінь, поре-
паний і соннивий, що лежить 
між двома старими дубами 
при прикрім березі лісового 
Дінця, на котрім каменю подо-
рожують дуже активні рудуваті 
мураші — і він подорожує». Це 
може бути рух і в просторі, і в 
часі, це взагалі будь-яка зміна 
часопросторових координат, 
яка зумовлює більші, глибші, 
важливіші зміни: «Тим часом 
поки подорожі творянина по-
дорожують у друкарню, а з 
друкарні подорожуватимуть до 
читача, сам творянин, за руки 
взявшися з творянами життя, 
уже на півдорозі до соціялізму і 
як на далеке минуле оглядаєть-
ся на подорож у Дагестан».

життя — це подорож від 
народження до смерті, яка,  
у свою чергу, складається з без-
лічі менших, малесеньких і зов-
сім мікроскопічних подорожей. 
За таких умов кожен рух пере-
творюється на знак, стає місткі-
шим і набуває глибшого сенсу.  
у йогансена були широкі задуми 
щодо літературної реалізації фі-
лософії руху, подорожі як життя, 
котрі, на жаль, так і лишилися на 
папері. Збереглися його чернет-
кові нотатки до теми: «Про по-
дорож. Які бувають. Найповіль-
ніша і найшвидча подорож. Від 
хати до роботи. Безпритульний. 
Трамп. Авантурник. Мисливець. 
Географ. Мр. Піквік. Монах. Єв-
рей сіонист. Прочанин. Конвеєр. 
Подорож крізь життя. Подорож 
планет і подорож урядовця. По-
дорож руки до тригера. Як за-
стрелитись з дробовика. Переліт 
птиць. Подорож пролетаря до 
комунізму».

життєва подорож Майка 
йогансена була надто корот-
кою, але надзвичайно цікавою. 
у вступі до своєї останньої 
книжки про подорож він роз-
повідає, які красномовні оди на 
честь карети писали Томас де 
Квінсі та Чарльз Діккенс: «Ма-
буть, сучасні їм люди з деяким 
подивом читали нариси про 
такі знайомі, буденні речі, ма-
буть, їм здавалося, що автори 
нарису просто чіплялися до тієї 
карети, аби розповісти ціка-

ву сторійку про людей, і лише 
тепер, коли отих карет давно 
немає, стає ясно, що де Квінсі,  
і Діккенс, і Доде були не просто 
чудермайстри, а люди, що вмі-
ли бачити незвичайне у повсяк-
денності».

Таким талановитим чу-
дермайстром був і сам йоган-
сен. Назавжди закоханий у 
нього Смолич писав: «Розмо-
ва, в якій брав участь Майк, то 
була справжня насолода — про 
що б він не говорив. іскристий, 
блискучий розум Майка, його 
всебічний, всеохоплюючий 
талант, його щедрота в розси-
панні перлів розуму і таланту,  
в марнотратстві їх — чарували: 
з Майком можна було говори-
ти день і ніч».

і літературний молодняк 
тягнувся до йогансена, із яким 
цікаво було поговорити, поманд-
рувати, пополювати або просто 
поганяти м’яча. улітку 1933 року 
учні й молодші друзі організува-
ли Майкові публікацію в журналі 
«Молодняк» — цілих три поезії 
(протягом наступних чотирьох  
років йогансену вдасться на-
друкувати тільки два вірші!). 
Про одну з цих поезій — «Ніч у 
лісі» — Степан Крижанівський 
писав: «В ній пізнаєш давнього 
йогансена — мандрівника, мис-
ливця, філософа».

Отож, любі читачі й ще 
любіші читачки, розгортайте 
книжки Майка йогансена та 
рушайте в безкінечну, преці-
каву й захопливу подорож з 
автором — у просторі й часі, 
сторінками й краєвидами, 
довкола власної кімнати чи на 
інший край землі.

Сам Майк, напевне, ви-
конує свою давню обіцянку: 
«...оселившися в царстві тіней, 
буду вести розумну бесіду з 
Гезіодом, Гайне і Мігелем Са-
аведрою Сервантесом. Але я 
буду з ними говорити українсь-
кою мовою, бо вірю, що наша 
квітчаста Батьківщина є діамант 
у гроні вільних народів світу.  
і ще я скажу там, у царстві тіней, 
що я, Майк йогансен, був при 
житті і залишусь по смерті од-
ним із кращих поетів українсь-
кої оновленої землі».  

Життя — це подорож 
від народження до 
смерті, яка, у свою 
чергу, складається 

з безлічі менших, 
малесеньких і зовсім 

мікроскопічних 
подорожей. За таких 

умов кожен рух 
перетворюється на 

знак,

стає місткішим і 
набуває глибшого 
сенсу. У Йогансена 
були широкі задуми 
щодо літературної 
реалізації філософії 
руху, подорожі як 
життя, котрі,
на жаль, так і 
лишилися
на папері.
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Бо в дорогах звабливая врода… 

Богдан-Ігор Антонич

…Той, хто здійснює подорож у просторі, аби повернутися додому, чи мандрує 
у глибини власної пам’яті, щоби згодом повернути назад до теперішності, поєднує 

світи, є поромом значень. Є агентом зв’язку, небезпечним для будь-якого устрою  
чи режиму, котрий прагне навіяти ілюзію тотальності.

Остап Сливинський

Останнім часом із розвитком інтернет-технологій усе популярнішими ста-
ють т.зв. «дорожні нотатки», автори яких прагнуть поділитися власним досві-
дом на різноманітних персональних блогах чи сайтах. Коло читачів може бути 
доволі широким, адже можливості всесвітньої мережі дозволяють мати авди-
торію пошановувачів дорожніх історій з усього світу; та й мовні бар’єри віднині 
стають несуттєвими, бо ж спільність пережитих емоцій автора-мандрівника й 
читача стирає культурні й лінгвістичні різниці.

 Однак зрозуміло — жанр «подорожніх записок» чи «мандрівних щоден-
ників» виник не сьогодні, а має давню традицію. Причина цьому та, що концепт 
дороги змушує до роздуму, провокує мислення, а отже, розвиває думку, фор-
мує нові моделі психіки. Хто подорожує, не може не рефлектувати, адже в тому 
й життя полягає — у змінности, у діялогу, навіть зо самим собою. Тому цей жанр 
характеризується активним авторським началом.

За визначенням літературознавців, «подорожі в літературі» — це нотат-
ки мандрівника, які містять подорожні враження, опис дорожніх пригод, спо-
стережень та претендують на повідомлення читачеві нових відомостей про 
маловідомі чи нововідкриті країни; історія стилізованого під опис реального 
чи вигаданого мандрування, підпорядкована додатковому ідейно-художньо-
му завданню — творення пригодницького, утопічного, філософського ефекту. 
Проте немає одностайности серед фахівців щодо чіткої дефініції жанру дорож-
ніх нотаток. Літературне втілення подорожей існує ще й як літературний прийом 
в інших жанрах, головним чином прозово-романних. і жанр, і художній при-
йом подорожей стали часто використовуваним елементом літератури в другій 
половині XIX ст. Романтизм із його прагненням до описування індивідуальних 
вражень збагатив літературу подорожей, спродукувавши жанр ліричного до-
рожнього нарису. Можливість зобразити різні боки матеріального й духовного 

Дорожні
нотатки: 
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життя людей, дати етюди звичаїв, побутових явищ вабила в цьому жанрі й пред-
ставників реалізму. Тематика подорожей не чужа й модерністам та постмодер-
ністам (Дж. Джойс, М. Пруст, у. Еко, Х. Борхес).

До найвідоміших цивілізованому світові дорожніх нотаток належить, во-
чевидь, «Одіссея» потенційного авторства Гомера, де вперше у світовім письмен-
стві дорога концентрує навколо себе й сюжет, і текстову канву, а головно, набу-
ває антропологічного виміру. Гучна слава «Одіссеї» супроводжується розумінням 
імпліцитної1 жанрової синкретичности, бо ж у той час не було остаточного чи чіт-
кого розподілу й широкого розвитку жанрів літератури. Тому-то побутописання 
превалює, а роздуми персонажів супроводжуються менторством автора.

Можемо ще назвати бодай кілька яскравих прикладів дорожніх нотаток у 
світовім письменстві.

у 1826–1831 роках Гайнріх Гайне пише «Подорожні картини». Це така собі 
послідовність зв’язаних тематично художніх нарисів. На перший план у творі 
автор поміщає самого себе, однак роля допитливого, енергійного обсерватора 
йому дуже пасує. Мандрівка Гайне горами Гарц2 лежить в основі сюжету. При-
кметно, що поет не просто описує бачене, а й висловлює критичні думки щодо 
громадського, політичного й культурного життя рідної йому Німеччини. 

Надзвичайно цікавими для допитливого читача можуть бути також до-
рожні нариси «Враження і картини» Федеріко Ґарсія Лорки, які вийшли друком 
у 1918 році. Емоційність і природність Лорки поєднуються тут із його глибинною 
простотою.

Справжнім маніфестом нонконформістської культури ХХ ст. можна вва-
жати роман «На дорозі» Джека Керуака. Проста, на перший погляд, історія по-
дорожей Сала Парадайза (прототип автора) та його друга американськими й 
мексиканськими трасами зайняла місце культової книги й стала моделлю життя 
для кількох поколінь. Критики порівнювали її з Біблією та поемами Гомера. Го-
ловний герой є персоніфікацією дороги в романі, а вона — не що інше, як символ 
життя-в-ритмі, яке можна порівняти хіба з божевільністю ритмів рок-н-ролу. До 
сьогодні «На дорозі» входить у рейтинги найкращих англомовних творів ХХ ст.

На наших теренах особливого поширення набула свого часу паломниць-
ка література. Цей прообраз сучасних «дорожніх нотаток» з’явився внаслідок 
прагнення молодої Київської церкви здобути авторитет на Сході, включитися в 
сферу християнських відносин. Мандрівники до «місць святих» звалися на Русі 
паломниками (бо приносили з мандрів пальмову гілку) або пілігримами (від лат. 
peregrinus — мандрівник), каліками перехожими (від грец. kaljkioi — взуття). Вони 
приносили на батьківщину апокрифічні сюжети, записи про побачене, почуте й 
пережите. Поширені в Середньовіччі жанри житія, ходіння, агіографії теж мають 
багато схожого з мандрівними нотатками. 

Проте для нашого жанру описи переживань, психологізм тощо не є пріо-
ритетними. Тут його суттєва відмінність од жанру щоденника. Ставка робиться 
на дискрипцію, на чітке відтворення навколишнього з метою донести цікавинку 
й новину читачеві.

Дорожні нотатки — це завжди оповіді про інше життя. Це завжди крапля 
екзотики, дрібка ориґінальности, приправлена подорожньою інтригою чи неор-
динарними думками автора. Висновки можна робити самому, добрі подорожні 
записки провокуватимуть задуматися чи викликатимуть інтерес до описаного. 
Зрозуміло, старший читач одразу може згадати тут «Подорож з Петербурга до 
Москви» А. М. Радищева, це, сказати б, класика жанру. Але якщо мовиться про ук-

раїнський простір, то тут, на-
певно, право першости матиме Павло Халебсь-
кий із твором «Подорож Патріарха Макарія». Це 
чи не найцікавіша та найяскравіша пам’ятка з іс-
торії україни, написана майже 350 років тому. 

1 Значення слів, виділених кольором, див. у словничку на 
стор. 153 
2 До речі, найвища гора Гарцу — Брокен (1142 м над 
рівнем моря), ще із часів Середньовіччя вважається 
найвідомішим місцем відьмацьких шабашів у Европі. Ця 
гора описана також у «Фавсті» Й. Гьоте.
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у 2009-му книгу перевидав «Ярославів Вал», щоправда, під назвою «україна —  
земля козаків». Подорожуючи, Павло, син патріарха Макарія, вів щоденник, 
який містить цінний матеріал про тогочасне політичне становище україни, куль-
туру, традиції, побут українського народу, відомості про топографію та природ-
ні умови країни. Мандрівник залишив багато характерних, навіть глибоко кон-
цептуальних оцінок баченого в україні. Особливу увагу він приділив релігійному 
життю та рівню освіченості населення, зокрема козацтва: «…усі вони […] уміють 
читати й знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви», і навіть діти 
«…численніші від трави, усі вміють читати, навіть сироти». Про україну автор 
пише зі щирою приязню. його допитливе око фіксує численні населені пункти, 
через які пролягла путь Антіохійського патріарха Макарія. Назви міст і сіл, обо-
ронні укріплення, шляхи, архітектура, суспільне життя та чимало інших деталей 
української дійсності середини XVII ст. — усе це є безцінним джерелом не тільки 
для істориків, а й стане в пригоді тому, хто цікавиться історією та культурою рід-
ного краю. Адже погляд чужинців на україну дає змогу подивитися на себе ніби 
збоку, помітити саме те, чому ми часто не надаємо значення. Великий інтерес 
викликають і ті сторінки подорожнього щоденника, у яких ідеться про військове 
мистецтво українських козаків; детально П. Халебський описує господарське 
життя українців. Безперечно, зацікавлять читача й описи української козаць-
кої держави часів Б. Хмельницького, у яких детально окреслюється її структура, 
владна ієрархія, військо, система збору податків, козацький побут. 

Книга Павла Халебського має всі шанси стати настільною для кожного ук-
раїнця, бо — за словами Володимира Яворівського — «прочитавши цю книгу, ви 
станете українцем, навіть якщо до цього ним не були»…

Одним із наших першопроходців на ниві подорожніх записок був також 
Василь Григорович-Барський. Здійснивши мандрівки Близьким Сходом, він за-
фіксував побачене на папері, і, як результат, з’явилася книга «Мандри по Свя-
тих Місцях Сходу з 1723 по 1747 рік». Сам автор, характеризуючи жанр записок, 
називав їх «мандрами й історією різних місць», а себе іменував «списателем» 
та «істориком». Знайомлячись з історичними пам’ятками, стародавніми міста-
ми, архітектурою, письменник здійснював їхній докладний опис, користуючись 
розповідями сучасників, матеріалами історичних хронік, літописів, хронографів. 
Григорович-Барський зібрав добротний матеріал з економічного, соціального, 
духовного життя Західної Европи, Близького Сходу, Північної Африки другої 
чверті XVIII ст. За розмаїттям 
інформації, подробицями 
та ретельністю записів йому 
важко знайти конкурентів у 
вітчизняному сходознавстві.

Цікавою є книга Васи-
ля Зуєва, що побачила світ у 
1787 році. Це археографічне 
видання унікальної праці 
російського вченого-ен-
циклопедиста називається 
«Подорожні записки Ва-
силя Зуєва від С.-Петер-
бурга до Херсона в 1781 і 
1782 рр.», у якому вперше 
була зроблена спроба інтег-
рації регіонів Лівобережної 

та Південної україни до імперського наукового 
та літературного дискурсу епохи Просвітництва. 
у книзі описані території за маршрутом Харків — 
Полтава — Кременчук — Новий Кодак — Дніп-
ровські Пороги — Нікополь — Кривий Ріг — Хер-
сон. Оддавна ця праця є одним із найбільш ци-
тованих джерел історико-краєзнавчих розвідок 
у багатьох регіонах україни.

унікальним явищем вважають працю Во-
лодимира Січинського «Чужинці про україну», 

Дорожні нотатки —
це завжди оповіді про 
інше життя. це завжди 
крапля екзотики, 
дрібка ориґінальности, 
приправлена подорожньою 
інтригою чи неординарними 
думками автора. висновки 
можна робити самому, 
добрі подорожні записки 
провокуватимуть 
задуматися чи 
викликатимуть інтерес
до описаного. 
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видану в Празі 1942 року. Одна невелика цита-
та з неї може послугувати добрим приводом до 
роздумів сьогодні: «В Европі існує нарід, забу-
тий істориками, — нарід Русинів […] Цей нарід 
має свою історію, відмінну від історії Польщі і ще 
більше відмінну від історії Московщини. Він має 
свої традиції, свою мову, окрему від московсь-
кої й польської, має виразну індивідуальність, 
за яку бореться. історія не повинна забувати, 
що до Петра і той нарід, який ми нині називаємо 
рутенами, звався руським, або русинами, і його 
земля звалася Русью і Рутенією, а той нарід, який 
ми нині звемо руським, звався москвинами, а їх 
земля — Московією. В кінці минулого століття всі 
у Франції і в Европі добре вміли відріжняти Русь 
від Московії».

Не можна оминути увагою тут і нашого 
генія Тараса Шевченка. його «Прогулки с удо-
вольствием и не без морали» також до теми в 
розмові про дорожні нотатки в координатах 
національної літератури. у подорожніх запи-
сах художника Дармограя, в особі якого легко 
впізнати автора, Шевченко розповідає життєві 
історії героїв і водночас у численних публіцис-
тичних та ліричних відступах розкриває свої 
суспільні погляди, педагогічні ідеї, знайомить 
читача зі своїми літературними та мистецькими 
уподобаннями. у сюжеті повісті важливу роль 
відіграє мемуарний елемент — спогади про дру-
гу подорож україною, роки навчання в Академії 
мистецтв та ін. Це ще один приклад того, що 
жанр щоденника виростає з дорожніх нотаток.

Подорожні записки були свого часу й пер-
шими путівниками, і довідниками, а їхні авто-
ри, вочевидь, — піонерами журналістики. Тому, 
умовно звісно, можна зробити поділ на «власне 
журналістські», побутописні дорожні нотатки, та 
специфічні чи тематичні. 

До таких тематичних можна віднести 
збірку Миколи Рябчука «Сад Меттерніха». Це, 
за словом критики, «мандри з обов’язковим по-
верненням», пунктирні рефлектування з приво-
ду амбіцій україни на Евроарені. Це також по-
дорожня есеїстика, у якій описано переміщення 
не тільки простором, а й, що важливо, часом. 
Описи місць, подій і людей доповнюються 
суб’єктивними асоціаціями, спогадами, розду-
мами. Такі подорожні записки можна визначити 
як політологічні чи то навіть культуртреґерські.

Треба згадати й маловідомий, але ко-
рисний зразок нотаток від Володимира Возню-

ка  — «Відкриваю Нідерланди по-українськи». усе пережите й спостережене в часі численних візитів 
до Нідерландів стало матеріалом для книги. Автор, знаний український письменник, розказує про 
історію, державний лад, культуру, звичаї, побут країни, у якій живе його рідня. у творі віднаходимо 
часті паралелі між Нідерландами та україною, порівнюється штиб життя, сприйняття довколишньо-
го світу. Книгу можна назвати культурологічним видом нотаток.

А от «Мексиканські хроніки» Максима Кідрука (Дніпро. — 2010. — №4) дозволили йому стати 
лавреатом «Коронації слова» (2-га премія). Це географічний вид дорожніх нотаток. Хоч у критич-
них відгуках можна надибати, що «роман Максима Кідрука хибує на «наркотичну» залежність від 
попередників» чи що «емоцій та пристрастей на тлусту книжку не вистачає», однак від книги пахне 
свіжою порцією екзотики, за якою встиг уже засумувати наш читач. що ж до документалізованости 
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наративу роману, то це, певна річ, справа кожного читача — подобається таке чи ні. Але треба віддати 
авторові належне — роман повинен отримати незабаром заслужену частку відгуків і пошанувань.

Зразком же «власне журналістських» подорожніх записок є книга Олександра Гавроша «Точ-
ка перетину». Це опис мандрів Закарпаттям; є тут, правда, і етнографізм (коли автор пише про 
«українських індіанців» — бойків) чи історичні порівняння, а також політологічні висновки чи ре-
портерські «помітки на полях». Це книжка про згоди й негоди в житті закарпатського краю, про 
простоту буденного й красу навколишнього.

узагалі, з історії видно, що читача цікавить опис мандрів більше тоді, коли «домашніх» вра-
жень уже не вистачає. Так було в Стародавній Греції за її «золотої доби» та й в імперських літерату-
рах нового часу — французькій, британській, російській. Те ж сталося й у Радянському Союзі: розвій 
жанру дорожніх нотаток припадає на 1970—80-ті, у період т.зв. «застою». Згадаймо хіба неперевер-
шені романи Сергія Довлатова, що своєю топографією окреслюють маршрути емігрантів із Союзу: 
Росія—Европа—США. щось подібне до цього робив улас Самчук у своїй «Планеті ді-пі».

Якщо ж зануритись трохи ув океан нашої 
історії літератури, то можна припливти до «Бе-
регів океану» В. Коротича. Письменник близько 
двох місяців провів у Сполучених Штатах Амери-
ки. Ця поїздка була незвичайною — на автомобілі 
він перетнув США від океану до океану, висту-
паючи на літературних вечорах і беручи участь 
в університетських дискусіях. Автор розповідає 
про різні верстви американського суспільства. 
Попри ідеологічну ангажованість, книга може 
служити цікавим путівником Штатами, побуто-
писання інкрустоване описами натуральної при-
роди, господарства, міст, різних сфер буття на 
чужому тоді радянським людям континенті. 

Особливої актуальности набирає сьо-
годні аналіз дорожніх нотаток із погляду гео-
політики. Наш постколоніальний вимір зму-
шує вибирати майбутній шлях розвитку, а 
пропозиції Заходу чи Сходу контамінують міти 
про нас на Заході та про Захід у нас. Бо ж, зро-
бивши невеличкий інтелектуальний екскурс, 
констатуємо: Гійом де Боплан милується ко-
зацькими звичаями, золотоверхим Києвом, 
а сьогоденні поодинокі туристи чи бізнесме-
ни-іммігранти конструюють цілком невтішну 
для нас візію україни на Заході. Віддушиною, 
правда, стають літературні репрезентації ук-
раїни за кордоном. Добре відома збірка есеїс-
тики Ю. Андруховича «Центрально-східна 
ревізія» може слугувати хорошим прикладом 
спроби поглянути на усталеність об’єктивности 
поглядів на україну з іншого боку. «Біґ Мак»  
С. жадана, написаний фактично про подорожі 
Европою, про Відень і Берлін, про гайвей як 
уособлення свободи, що становить централь-
ний образ книги. ще в жадана є «Атлас авто-
мобільних доріг україни», яким він регенерує 
жанр нотаток у сучасній нашій літературі.

у 2000-х ірен Роздобудько, Світлана Пир-
кало, Людмила Таран та ірена Карпа мандрівні 
сюжети начиняють власними рефлексіями, при-
правляючи то гіперсексуальністю, то екзотични-
ми, то заробітчанськими мотивами.

Зважаючи на останнє, сподіваємось з’яви 
чергових подорожніх нотаток, хоч невтішні такі 
очікування. Бо направду — ліпше писати про ту-
ристичні мандри, аніж про вимушені поневірян-
ня чи митарства…  

слОвНичОк

археографічний — той, що 
стосується археографії, спеціальної 
історичної дисципліни, яка вивчає 
архівні документальні інформаційні 
ресурси та писемні пам’ятки з 
метою залучення їх до наукового та 
культурологічного обігу.

Дискрипція — описування.

імпліцитний — внутрішній, 
самозумовлений, притаманний 
від природи, але не виражений 
формально.

Контамінувати — поєднувати, 
змішувати. Контамінація — 
стилістична фігура, що виявляє 
себе на різних рівнях: лексичному, 
синтаксичному, ідейному й т.п.

Культуртреґер — людина, що 
працює для взаємопроникнення 
та взаємозбагачення культур; 
просвітитель, навчитель. 
(Цікаво, що маємо в нашій мові 
західньоукраїнський діалект 
«труґати», який означає «нести 
щось важке».)

наратив — текстова структура 
художнього твору.

обсерватор — той, що споглядає. 
обсервувати — спостерігати за 
навколишнім, вивчати.

Постколоніальний — етап розвитку 
суспільства, що звільнилося від 
колоніального, імперського гніту. 
У нашому випадку йдеться про 
післярадянський період історії 
України.

Синкретичність — нероздільність, 
розуміється як єдність значень.
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аби почати, візьміть 
записничок і ручку. 
вийдіть із дому та 

дістаньтеся центру міста. 
ви часто тут буваєте, 
тож немає небезпеки 

заблукати.
Спробуйте уявити,

що ви в цьому місці 
вперше, перед вами — 

незнайомі вулиці, будівлі, 
люди. зупиніться на 

кілька хвилин й уважно 
подивіться навколо. 

напишіть, що ви бачите й 
відчуваєте.

тепер рушайте.
не важливо, куди ви 

попрямуєте. точніше, 
важливо не йти кудись 
конкретно, не ставити 
собі за ціль дістатися 
визначеної вулиці чи 

будинку. ваша мета — 
дивитись і відчувати. 
не забувайте робити 

нотатки, записувати свої 
думки, навіть

якщо це просто асоціація 
чи швидкоплинне 

враження. 
оберіть зручний

для вас темп, а коли 
захочете зупинитися, 
неодмінно це зробіть.
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Аби почати, візьміть записничок і ручку. Вийдіть із дому та дістаньтеся 
центру міста. Ви часто тут буваєте, тож немає небезпеки заблукати. Спробуйте 
уявити, що ви в цьому місці вперше, перед вами — незнайомі вулиці, будів-
лі, люди. Зупиніться на кілька хвилин й уважно подивіться навколо. Запишіть, 
що ви бачите й відчуваєте. Тепер рушайте. Не важливо, куди ви попрямуєте. 
Точніше, важливо не йти кудись конкретно, не ставити собі за ціль дістатися 
визначеної вулиці чи будинку. Ваша мета — дивитись і відчувати. Не забувай-
те робити нотатки, записувати свої думки, навіть якщо це просто асоціація чи 
швидкоплинне враження. Оберіть зручний для вас темп, а коли захочете зупи-
нитися, неодмінно це зробіть.

Спробуйте знайти місце, яке чимось вирізняється. уважно придивіться, 
чи перехожі звертають увагу на нього, на вас. Тепер влаштуйтеся зручно на лав-
ці, автобусній зупинці або просто станьте осторонь там, де вам сподобалося. 
щось змінилося? Чи ви відчуваєте себе інакше? іще раз уважно перегляньте но-
татки: чи не забули відмітити вулицю, яка мала особливу атмосферу, будівлю 
незвичної форми, на яку раніше ви не звертали уваги, настрій і поведінку лю-
дей у ботанічному саду, де ви провели кілька годин? що ж, для першого разу 
вистачить. Як винагороду зробіть собі маленьку приємність. Можливо, це буде 
горнятко кави на відкритій терасі улюбленої кав’ярні або ж придбана дрібничка 
із сувенірного магазину на згадку про цей день.

 
Такій невигадливій практиці пізнання ур-
баністичного середовища, «дрейфу» (фр. 
dérive), уже близько шістдесяти років. Зба-
гатити й розширити уявлення про місто, 
його вплив на свідомість та повсякденне 

життя, виявити прояв урбанізму в мистецтві авангардні угруповання Європи 
середини ХХ століття спробували за допомогою психогеографії. Концепція 
аналізу соціального простору сформувалася в 1953—1957 рр. у колах організа-
ції французьких інтелектуалів «Леттристський інтернаціонал»1 та розвинулась і 
доповнилась у 1957—1962 рр. завдяки діяльності «Ситуаціоністського інтерна-
ціоналу»2.

Термін «психогеографія», запропонований у 1953 році леттристом, од-
ним із теоретиків психогеографії іваном щегловим у статті «Звід правил ново-
го урбанізму», підхопили ситуаціоністи. Згодом Гі Дебор, засновник і теоретик 
Ситуаціоністського інтернаціоналу, сформулював основні ідеї, цілі та завдан-
ня психогеографії в статті «Вступ до критики міської географії», опублікованій 
у 1955 р. Психогеографія проголошувалася як система точних законів та спе-
цифічних ефектів географічного середовища, свідомо організованого чи ні, 
і його вплив на емоції та поведінку індивідів.

Сформований у роботах леттристів і ситуаціоністів комплекс психогео-
графічних уявлень можна розділити на три тісно взаємопов’язаних між собою 
частини: по-перше, це сама психогеографія (метод пізнання соціального про-
стору), по-друге, критика сучасного урбанізму як дегенеративної трансформа-
ції соціального простору, по-третє, унітарний урбанізм (діалектичний метод по-
долання потворності урбанізму відповідно до психогеографічних установок).

Прагнення ситуаціоністів змінити особистість і суспільство знайшло вті-
лення в психогеографії як новому способі аналізу й суб’єктивної зміни дійсності, 

ПСиХОГЕОГРАФІЯ
Й ОЛЮДНЕННЯ 

МІСТА

1Леттристський інтернаціонал — художньо-політична організація, що утворилася внаслідок 
діяльності французького авангардного руху «леттризм» (фр. lettrisme). Основа леттризму — 
систематизація та класифікація букви (lettre) у всіх сферах культури й творчості. Витоки руху 
можна шукати в дадаїзмі та сюрреалізмі.
2Ситуаціоністський інтернаціонал — після леттризму наступний етап розвитку 
європейського молодіжного руху, що пропагував пряму політичну дію. У ситуаціонізмі також 
простежується вплив дадаїзму, сюрреалізму, антидержавного марксизму й флюксусу. 
Ситуаціоністи дотримувалися діалектичного погляду на мистецтво та ідеологію й вимагали 
їхнього подолання. У 1966 році студенти-ситуаціоністи захопили та очолили самоврядування 
Страсбурзького університету, поклавши початок студентським бунтам в Європі.
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що передбачав свідоме конструювання ситуацій, відмінних від 
звичного стану речей. у «Зводі правил» іван щеглов постулював 
його як «одне з фундаментальних бажань, на основі якого буде 
створена нова цивілізація». Використовуючи метод дрейфу, «від-
сторонюючись» і наповнюючи реальність новими змістами, до-
слідники отримували можливість уявного перетворення міського 
простору.

Закликаючи до поєднання технологій і мистецтва, ситу-
аціоністи мріяли про майбутнє, у якому матерія не домінувати-
ме над простором, а взаємодіятиме з ним. Так, ідеальні будин-
ки й облаштування життєвого міського простору (наприклад, 
створення саду-планетарію) мають дати жителям усвідомлення 
космосу. «На зірки та дощ можна було би дивитися через скля-
ну стелю, мобільний будинок-трансформер повертатиметься 
потрібним боком до сонця, стіни будинку будуть розсувні й доз-
волять спостерігати за природою навколо. Зібраний на рейках, 
уранці він буде спускатися до моря, а під вечір повертатиметься 
назад у ліс. Архітектура — найпростіший спосіб артикулювати час 
і простір, найпростіший спосіб модулювання реальності, утілення 
мрії», — писав у «Зводі правил нового урбанізму» і. щеглов.

 
Місто, сучасне ситуаціоніс-
там (власне, воно лишило-
ся таким і сьогодні), із його 
архітектурними спорудами, 
що височіють над людиною, 

пригнічує особистість. Нав’язана міським ландшафтом взаємодія 
із середовищем — щоденні маршрути, звичні одноманітні відчут-
тя — викликають смуток.

Рухаючись по лімітованій території міста, усе що ми ба-
чимо, за словами і. щеглова, «незмінно відносить нас до ми-
нулого». Париж, що став місцем перших психогеографічних до-
сліджень, як доречно нагадав Дебор, в епоху Другої імперії був 
перебудований так, щоб дозволяти якомога легше переміщати 
по ньому війська (тобто щоби полегшити придушення повстань). 
Прикладом може послужити й один із китайських банків у фінан-
совому районі Лондона. Він має форму трикутника, кути якого 
направлені на банки, що знаходяться поруч, і ніби «отруйні стрі-
ли» мають відповідно до правил фен шуй негативно впливати на 
їхнє процвітання.

Відмова від праці «на благо механічних, омашинених ор-
ганізацій і фригідної архітектури», що незмінно приводить до 
«пустопорожньої нудьги», переросла у відмову від праці загалом 
(завдяки очікуваній автоматизації виробництва) на користь мож-
ливості кожному реалізувати себе у творчій діяльності. уже зга-
даний метод пізнання дрейф, основні принципи якого розробив 
Гі Дебор у своїй статті «Теорія дрейфу» (1956), давав можливість 
відмовитися від звичного сприйняття урбаністичного середови-
ща та від нав’язаних архітектурних рамок.

 
Dérive (українською можна 
перекласти як «дрейф» або 
«потік») — «експерименталь-
на поведінкова установка, 
спрямована на виявлення 

процесів урбаністичного суспільства», техніка проходу через міс-
цевість, атмосферу, що постійно змінюється. Немає заздалегідь 
визначеного маршруту й звичного мотиву переміщення — досяг-
нення цілі. Орієнтація лише на власні емоції та інстинкти. Окрім 

того, необхідно розуміти пси-
хогеографічні ефекти, інакше 
дія може перетворитися на 
звичайну прогулянку.

Дрейф бажано здійс-
нювати кількома групами по  
2—3 учасники (які мають при-
близно однаковий рівень усві-
домлення дійсності) у кожній. 
Це дасть можливість порів-
няти враження, співвіднести 
відчуття простору, часу — до-
дасть об’єктивності цьому 
суб’єктивному експериментові.

у статті «Теорія дрейфу» 
Гі Дебор зазначає, що «просто-
рове поле дрейфу може бути 
визначеним або невиразним 
залежно від мети — чи полягає 
вона у вивченні поля або в тому, 
щоб емоційно себе дезорієн-
тувати. Ці два аспекти дрейфу 
перетинаються настільки, що 
неможливо ізолювати один із 
них у чистому вигляді». Зага-
лом же «можна передбачити 
фактично невичерпні ресурси 
цього проведення часу».

Метод індивідуального 
дослідження середовища, або 
«фланер» (із фр. fleneur — про-
гулянка, бродяжництво), вису-
ває власне задоволення аске-
тичного естетизму. Зрештою, як 
і дрейф, фланер виступає також 
способом подолання відчужен-
ня особистості від «кам’яних 
джунглів», із якими вона щодня 
опиняється сам-на-сам.

Такі прогулянки часто 
здійснюються під дією нарко-
тичних засобів або в стані ал-
когольного сп’яніння. Сучасні 
англомовні письменники уілл 
Селф та Джефф Ніколсон, чиє 
листування на тему довготри-
валих пішохідних «вилазок» 
опублікував один із найвідомі-
ших інтелектуальних чоловічих 
журналів, діляться саме таким 
досвідом. Продовжуючи тра-
дицію піонерів-психогеогра-
фів, вони порівнюють дрейф із 
медитацією й навіть терапією — 
практиками, спрямованими на 
розширення меж свідомості та 
пізнання.

Результатом досліджен-
ня має стати психогеографіч-
ний образ міста, виявлення 
основних психогеографічних 

АРХІТЕКТУРА
ЯК ЗАСІБ 

ПРиГНІЧЕННЯ

ФЛАНЕР І ДРЕЙФ
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точок; віднайдення в ньому загальних рис і вивчення їхнього 
прояву в різних районах; розуміння психогеографічних відста-
ней, які можуть не відповідати фізичним.

 
Згодом стало зрозуміло, що 
звичайної мови для фіксуван-
ня результатів психогеографіч-
них досліджень не вистачає, 
термінологія ще не напрацьо-

вана. Тому Гі Дебор звертається до картографії як до візуального, 
символічного та лаконічного способу документування психологіч-
ного стану, спричиненого урбаністичними пейзажами.

Психогеографічні мапи, звісно, не мають нічого спільного 
зі звичайними мапами, хоча частково останні використовували-
ся в новому картографуванні. Створення нових мап мало на меті 
виявити «повну непокору звичним впливам і явищам, як, напри-
клад, туризм». На противагу мапам міст, психогеографічні мапи 
повинні були задокументувати напрямки руху та взаємозв’язок 
індивіда з місцевістю, а також власні відчуття й бажання кожно-
го окремого дослідника. Таким чином, у кожного психогеографа 
мала з’явитися своя особиста мапа відчування міста.

Чи не найвідомішим прецедентом стала мапа Парижа, 
створена на початку 1957 р. особисто Гі Дебором у творчій спів-
праці з датським художником Асгером йорном, яка називалася 
«Оголене місто». Вона представляла собою колаж, частини якого 
поєднувалися між собою вказівниками з напрямками руху, так 
званими психогеографічними потоками. На карту були нанесені 
найголовніші, на думку авторів, психогеографічні точки міста, 
представлені відповідними цим точкам вирізками зі звичайних 
карт. Стрілки, що використовувалися на психогеографічних кар-
тах, відображали не тільки напрямок і послідовність dérive, а й 
захоплення чи відразу, відчуті в ході психогеографічного експе-
рименту. Ці персональні зображення, що ілюструють приватний 
досвід індивіда з містом, а не поглинають людину, залишаючись 
безликими схемами, постають ніби вивернуті назовні нутрощі 
міста. Міста, зображеного навпаки.

 
Якщо зайнятися дрейфом в ук-
раїномовному просторі мережі 
інтернет, то результати дослі-
джень виявляться невтішни-
ми. жодного джерела рідною 

мовою знайти не вдається. Навіть соціальні мережі — і ті підкачали. 
Тому майже святом видалася книга польського письменника Ан-
жея Стасюка «Дорогою на Бабадаґ» (Критика, 2007) у перекладі 
Остапа Сливинського. Хоча з психогеографією вона практично не 
пов’язана, принаймні несвідомо й лише частково. Проте ця книга 
вибивається із серії звичайних «дорожніх нотаток», позаяк автор не 
має на меті детально розповісти про подорож. «Дорогою…» скла-
дається з окремих уламків простору, зафіксованих швидкоплинних 
поглядів, згустків емоцій, переоцінки навколишньої дійсності.

імена в книзі не мають значення, короткі побіжні історії пе-
редають власне суть самого місця, а люди, якщо такі трапляються 
на шляху, ніби вирвані з контексту подорожі. Відстані, які то стиска-
ються від міжконтинентальних до цяточки на мапі, то розростають-
ся до галактичних у циганському районі провінційного містечка. 
Випадкові зустрічі й розмови, дрейф і ще раз дрейф, безкінечний, 
безмежний і трошки південно-східний. «Ніщо не є таким, яким ви-
дається на перший погляд, усюди стримлять шпичаки значень, за 

які думка чіпляється, ніби шта-
ни за колючий дріт», — зазначає 
автор. Немає приводу йому не 
вірити.

Сучасна ж світова спіль-
нота виявила більший інтерес 
до психогеографії та й загалом 
ґрунтовний підхід до питання. 
Легко можна знайти й перекла-
ди першоджерел, і тематичні 
об’єднання, і позаздрити міжна-
родним проектам, які організо-
вують навіть північні сусіди.

щодо міжнародних про-
ектів, то найліпше брати при-
клад з американського психоге-
ографічного об’єднання Conflux, 
яке з 2001 року проводить різно-
манітні психогеографічні дослі-
дження, фестивалі та інтерактив-
ні заходи. Співпраця фестивалів 
із галереями сучасного мистец-
тва, проектами з розвитку міст 
доводить, що психогеографія 
сьогодні розвивається, знаходя-
чи все нові форми для втілення, 
і співвідноситься із сучасними 
формами урбаністичного життя.

Однак розробка психо-
географії як моделі історичного 
вивчення міського простору, 
що мала всі шанси перерости в 
допоміжну історичну дисциплі-
ну, припинила своє існування 
на початку 60-х і лишається пе-
реважно в ролі інтертейменту. 
Сьогодні ж, як зазначає у своїй 
праці «Оголене місто» С. Михай-
ленко, «питання впливу міської 
культури на свідомість людини 
та за допомогою нього — на іс-
торичний процес іще чекає сво-
го дослідника».  

ПОСиЛАННЯ НА ЛІТЕРАТУРУ:

ПСиХО-
ГЕОГРАФІЧНІ

КАРТи

УРБАНІСТиЧНА 
ДЕЗОРІЄНТАЦІЯ 
ТА СУЧАСНІСТЬ

Chtcheglov, I. Formulary for a New 
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Debord, G.-E. Introduction to a 
Critique of Urban Geography. Узято 
із сайта http://psychogeo.spb.ru
Debord G. Theory of Dérive. Узято із 
сайта http://www.bopsecrets.org.
михайленко С.  Б. «Обнаженный 
город»: психогеография в контек-
сте исторической урбанистики 
1950—1960 гг. //Научно-теорети-
ческий журнал «Научные проблемы 
гуманитарных исследований». — 
Пятигорск. — 2010. — Вып. 1
Подлец П. Психогеография как 
подход к городскому пространс-
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Віра Кириченко

ОСЕНі ПЕЧАЛЬ 

Як же швидко відлетіло літо, 
щез в тумані журавлиний клин. 
На душі чомусь так сумовито 
і життя гірчить, немов полин. 

А натомість повернулася осінь, 
Роздягла усі сади й ліси, 
Чорні хмари неба вкрили просинь, 
і дощі зайшлися моросить. 

Сумно й гірко восени природі, 
і туманом застелилася даль, 
Лиш гарбуз один на огороді — 
Золота виблискує медаль.

Поети Ялти

ГРОЗА

Хмари в серце несуть гіркий щем. 
Десь далеко в гаю прогриміло, 
і в повітрі запахло дощем. 
Перші краплі впали несміло. 

В небі блискавка б’є, мов батіг, 
Навкруги все на мить освітило. 
Грім тріскучий у вухах заліг, 
жах проник в мою душу і тіло. 

Мить. і злива злива як з відра. 
Заховатись біжу я до хати. 
«Дощ липневий завжди для добра» —
Так повчала мене моя мати.

Віктор Кіріченко

ПЕРЕДЗиМ’Я 

З прошарком пиріг1

у засмученій днині
Для всіх випікає
Дбайлива Яйла.
Знімають фіранки2

Хуткі господині.
у Ялті — дощі,
іще снігу нема.
Поширено чутки,
що десь в Буковині
Вирують безжалісно
Повені сильні.
у Харкові — сніг,
Як в яйлинській печі,
Тут хліб випікають 
Кулиничі.3

А в Ялті — тумани,
і люди край моря 
На гальці шукають:
Чи всміхнеться доля?
Торгівки на ринку
За літом голосять,
Бо в місті — не літо,
На жаль — і не осінь...

1 Восени тумани линуть з Яйли і біля 
Учан-Су з прошарками засинають.
2 Після літнього курортного сезону гос-
подині перуть білизну та фіранки.
3 Кулиничі — селище на Харківщині, де пра-
цює потужний хлібозавод, талановито 
керований паном  Мисиком.



 ПОеЗІя 15� ДНІПРО 10’ 2011158  ПОеЗІя 15� ДНІПРО 10’ 2011158

КАЗКОВЕ ДійСТВО 

Два кипариси за вікном 
На плечах тримають небо. 
А на схилах — довгим віттям 
В рівчаки лягає нежить. 
Застудилась пізня осінь, 
Її трішечки морозить. 
Вітер хмаровиння зносить. 
Море з вітром гомонить.

Зранку в білому полоні 
Досипляє чуйне місто, 
Напливають урочисто 
із соборів перші дзвони. 
Шлях бере в свої долоні 
Всі автівки, мов намисто. 
Як дарунок — променисті 
Сонця промені червоні.

Вічні велетні-платани 
Простягають віти в хмари, 
Мов зринають дивні вежі, 
В цій казковій мережі. 
Вже чекають перші пари 
Теренкурів сонні сходи, 
Заволають, як завжди, 
В місті гомінкі базари.

День втомився, що робити? 
йому треба відпочити. 
щоб не снилось щось вночі, 
Вечору віддав ключі. 
Задріма мерщій у тиші.
 Хвиля сон його колише. 
Пливе місяць понад містом, 
Розганяє тіней дійство.

і шепоче: «Ялто, спи. 
Гарні хай насняться сни...»

Коли зринеться зоря...
В. Свідзинський 4

БАЛ ТАЇНСТВА 

Осінь — з гір спустилась...
Потім — крокує по схилах,
Згодом — по чуйних доріжках
і — по вузеньких стежках...

Постукала у віконце —
Я прокинувся — впевнилась,
Затим будить сонце —
Зоря зайнялась.

День — щасливий від барв.
у місті — тепло і чисто:
Сонце — ввімкнуло світло,
Ніч — втече незабаром...

Городяни — на ярмарки,
Автомобілі — у великі пробки,
Хризантеми — на пуанти — 
Оркестр заграв.

Чутка — прокотилась по місту:
Скоро почнемо бал.
Люди і квіти — в хорал,
Небо — в ясноту барвисту.

Осінь — з гілки на гілку,
Сонце — як в казку — додому,
Мелодії — у серце — КРАП!
КРАП!
Я — в тенета таїнства...

4 Володимир Свідзинський — поет, пред-
ставник Розстріляного Відродження.
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лауреати літературних премій

Любов Якимчук, м. Луганськ

Лауреат премій «Привітання життя» 
та премії ім. Василя Симоненка

ВіРШ НА ЧЕСТЬ НАЧАЛЬНиКА
ПОжЕжНОЇ ОХОРОНи 

пожежа почалася на дні озера
будинок освітлений червоною ілюмінацією
був під загрозою
на першому поверсі в ресторані
в офіціантів розплавились таці
відкрийте крани!
усі хто мене чує
відкрийте крани!
до ранку 
ми врятуємо наші душі
загорілось каміння
загорілись дружини
а потім їхні чоловіки
загорілись птахи
десь пролітав один із них
і тушив сигарету плювком
щоб не обпалити крила комах
притрушені попілком
загорілись риби
загорілись ріки
загорілись гриби
медитував поет у повітрі
легкий і бентежний мов вихор
загорілось повітря 
загорівся дим
загорівся вогонь
усе загорілось
прийшов начальник пожежної охорони
він давав клятву
рятувати 
і виніс на руках двох немовлят 
як два кольори
двох Василів
один Голобородько
інший Герасим’юк

для К.З.

*

метро. колія
Коля, Дмитро
і ще якийсь дядько з вусами
самі
у келіях монастирських печер
черстві
обличчя русих
і чорноволосих
пошерхлих і млосних
родом із СССР

думки повзуть ескалатором
латані
реклами плакатами
вдихи і видихи
надвір
вір 
у силу преподобного мата
вір у Баха 
що живе в метрі
і грає на сіро-білому
клавесині чиїхось зубів

торби, Orbit, біти і ти
хтось підстрижений 
хтось з косичкою
хтось читає 
а хтось Борхес
за табличкою 
НЕМА ВиХОДу
оголосить зупинку Бог
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ВОДА

ви замах робите 
на моє життя
коли розкриваєте крила
своїх парасоль
та мені у вічі їх тикаєте
не очам боляче
а тим крапелькам
що розбиваються
об ваші урбанізовані
крила комфорту
а я лечу та співаю
похоронну собі пісеньку
до-о-о
           шч
           до-о-о
                      шч
                      до-о-о
                                шч
калюжка вбитої мене

Микола Шпаковський, м. Тернопіль

Лауреат премії «Смолоскип»

ПОЛКОВНиК НАВАРРО ТА ЦіЛуВАННЯ ВЕРОНіКи

Цілуй її подумки подивом прянощів наскрізь пронизану,
Мовчки цілуй її, як непорушні дискусії із зорельотами,
Співай їй тишею розлитою на крепдешині глінтвейном,
Сплячки майнули із квітнево-вітальними риндами третіми...

Кохання, полковнику, справа дивовижно військова й дієва – 
Ти став на червоне і чорне, так ніби видихаєш востаннє.
Купання у гейзерах опівнічних й солоних, як скопища 
Сновидінь Вероніки твоєї й поснулих на мурах найманців...

Затиснені звуки волинки котяться кільцями,
А ти рабам роздаровуєш всіх зужитих повій.
Ти не рахуєш зозуль і зірок, що між віттям,
і мудрість свою укріпити силкуєшся війнами...

Капризи, підлизи і хмиз,
Принцеси, відьми і хвойди,
Витискання соку з беріз,
Королівство твоє на болоті!..

Гріхи влазять в життя, як би то вила в копиці сіна,
Пекло тебе пекло в літа, коли сала не давали свині,
А тепер... Виціловуй Вероніку, жінку, що твою дитину 
Носить. Звіздарі дали шиї свої, що вродиться хлопчик...

ПОЛіФОНіЯ 

Цикади наповнюють вуха
Пекарі продають рецепти пляцків
Двірники збирають бонусні пляшки
Залізничники вимріюють страйк
Психолог помирає останній
Лебідь щука
ірак
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«горДий лев»
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SIDI: These thoughts of future wonders — do you buy them
Or merely go mad and dream of them?

LAKUNLE: A prophet has honor except
In his own home. Wise men have been called mad
Before and after, many more shall be
So abused. But to answer you, the measure
Is not entirely of my own coinage.

CіДі: Ці думки про майбутні дива — ти їх купуєш
Чи просто божеволієш і мрієш про них?

лаКУне: Нема пророка в його вітчизні.
Мудрих називали й називають безумними,
І багатьох ще ганьбитимуть.
Але, аби відповісти тобі, то скажу,
Що не я це мірило винайшов.

(Воле Шоїнка «Лев і перлина»)
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Нігерійський прозаїк, дра-
матург і поет Воле Аківанде 
Воле Бабатунде Шоїнка 
народився 13 липня 1934 року 
в Абеокуті, Західна Нігерія, 

у багатодітній родині Самуеля Айоделе 
Шоїнка, директора початкової англомовної 
школи Св. Петра в Абеокуті, і Грейс Еоніли 
Шоїнка, власниці крамниці, жінки політично 
свідомої, респектабельної та активної в 
громадському плані. 

Дитинство Воле, другого із шести дітей, 
пройшло в благополуччі та достатку: на той 
час Нігерія була колонією Великобританії, 
і під протекторатом британської корони 
справи в країні йшли не так уже й погано, 
принаймні, стабільно. Батьки малого Воле 
переймалися питанням освіти своїх ді-
тей (хоча, як показує статистика, більш ніж 
вісімдесят відсотків тогочасного населення 
Нігерії було неписьменними), і всі діти сім’ї 
Шоїнка отримали освіту. Після закінчення 
початкової школи Св. Петра хлопчика від-
дали в англомовну абеокутську середню 
школу. уже школярем Воле демонстрував 
непогані літературні здібності, його шкільні 
твори й нариси було відзначено нагородами 
в профільних конкурсах. у дванадцятирічно-
му віці Шоїнка вступив до елітного урядово-
го коледжу в ібадані, столиці Нігерії, одного 
з найпрогресивніших навчальних закладів 
країни, де культивувалися ідеї нігерійського 
націоналізму в парадоксальному сплетінні з 
британськими колоніальними тенденціями. 
Адміністрація коледжу створила всі належ-
ні умови для навчання «золотої молоді», і ці 
тепличні умови спонукали студентів коледжу 
до активного осмислення соціально-полі-
тичної обстановки в Нігерії. Талановитого 
першокурсника одразу помітили студенти 
старших курсів, а пізніше ангажували Шоїн-
ку в дебатний клуб, що діяв серед студен-
тів, де Воле мав неабиякий успіх як оратор. 
Закінчивши коледж, у 1952 році, Воле всту-
пає до університетського коледжу в ібадані 
(нині ібаданський університет) і вивчає там 
англійську літературу, історію та культуру 
Європи, класичну філологію, звісно, про-
довжує брати активну участь у нігерійсь-

Уже школярем Воле демонстрував непогані 
літературні здібності, його шкільні твори 
та нариси було відзначено нагородами в 
профільних конкурсах. У дванадцятирічному 
віці Шоїнка вступив до елітного Урядового 
коледжу в Ібадані, столиці Нігерії.

кому націоналістично-визвольному русі. Свої 
політичні пригоди автор пізніше оформить у 
книгу мемуарів Ibadan, The Penkelemes Years, 
A Memoir: 1946—1965 (1994). Під час навчан-
ня в університеті Шоїнка не перериває своєї 
літературної діяльності, щоправда, його літе-
ратурні спроби реалізуються в масштабі знач-
но ширшому, аніж шкільні конкурси молодих 
літературних талантів: Шоїнка пише оповідан-
ня та п’єси, що транслюються в національному 
радіопросторі.

у 1954 році Шоїнка переїжджає до Англії та 
вступає до лав студентів університету Лідса, де 
продовжує свої наукові пошуки в галузі англій-
ської літератури й виступає у складі студентсь-
кої театральної трупи. Величезним відкриттям 
для Шоїнки було знайомство з теорією дра-
матичного мистецтва, розробленою відомим 
британським вченим Г. Вілсоном Найтом, який 
позиціонував театр як церемоніально облашто-
ваний діалог із минулим. Для Воле теоретичні 
висновки Найта були більш ніж близькі: Шоїн-
ка походив із племені йоруба, найчисельнішого 
сегменту населення в західному регіоні Нігерії. 
Традиційно йоруба практикували театралізо-
вані дійства на зразок сучасних психодрам та 
ритуальні танці як спосіб очищення розуму та 
душі й досягнення катартичного стану. Тому, 
взявши Найта собі за наукового куратора, 
Шоїнка скрупульозно вивчає європейський те-
атр і намагається синтезувати новаторську те-
атральну культуру Європи із традиційною теат-
ральною культурою Нігерії. Отримавши диплом 
бакалавра з відзнакою, Шоїнка продовжує на-
вчатися в магістеріумі університету Лідса, і пише 
дві перші «дорослі» п’єси — «Болотні мешканці» 

(«The Swamp Dwellers») та 
«Лев і перлина» («The Lion 
and the Jewel»), які були 
зосереджені навколо пи-
тання боротьби архаїчного 
та новітнього в тогочасній 
Африці й ознаменували по-
чаток кар’єри Шоїнки-дра-
матурга. Обидві п’єси мали 
величезний успіх у Лондоні, 
на сцені Royal Court Theatre, 
де Воле працював, та в іба-
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дані, куди молодий драматург 
повернувся в 1960 році, от-
римавши рокфеллерівський 
грант, після шестирічного пе-
ребування в Туманному Аль-
біоні.

у Нігерії повернення Шоїн-
ки викликало надзвичайний 
ажіотаж.Шоїнка оселяється в 
Лагосі, столиці Нігерії, але все 
одно тяжіє більшою мірою до 
шумного та яскравого ібадану,  
у якому бачить підхожий про-
стір для самореалізації в театральних теренах. В ібадані Воле 
створює власну театральну студію «Маски-1960», у якій є од-
ночасно і режисером-постановником, і сценаристом, і духов-
ним лідером, куратором і натхненником. Першим спектаклем 
новоствореної трупи була постановка п’єси Шоїнки «Танець 
лісу» («A Dance of the Forest», 1960). Режисер навмисно за-
планував презентацію п’єси на широку аудиторію до Дня 
незалежності Нігерії. і тут одразу весь ажіотаж і захоплення 
поверненням «блудного сина» Воле Шоїнки до батьківської 
оселі обернулося розчаруванням, ба навіть атакою тих, хто 
ще недавно аплодував новоприбулому. Проти Шоїнки за-
говорили новопризначені посадовці та інтелектуали всіх ко-
льорів ідеологічного спектру. «Танець лісу» — трагікомічне й 
уїдливе зображення «безперестанного рецидиву дурощів» у 
країні, для якої довга боротьба за звільнення від колоніаль-
ного впливу, триразове прийняття Конституції разом із бага-
точисельними реформами й бунтами були, врешті, пустим 
звуком, оскільки міцно вкорінена й виплекана багатьма ро-
ками, хронічна симптоматика і, зрештою, психологічна пот-
реба політиків у зловживанні владою, хабарництві й політич-
них махінаціях й інтригах ніяким чином не зміниться відразу 
тільки від того, що саму країну проголошено незалежною. 
«Танець лісу» засудили нігерійські театрали за неймовір-
не й варварське міксування європейських модерністських 
уявлень про театр з архаїчними елементами театру племені 
йоруба, ліві — за «надмірну естетичність» постановки, що на-
чебто не призначена для невибагливої нігерійської публіки, а 
африканські шовіністи, громадські діячі ультраправої орієн-
тації (яким автор присвоїв ярличок «нео-тарзаністи») — зви-
нуватили Шоїнку в зловживанні кітчевими європейськими 
псевдотеатральними техніками. Словом, на автора образи-
лися всі, але ця резонансна політично-поетична провокація 
твердила Шоїнку як нового потужного агента змін в афри-
канському літературному світі.

Продовжуючи писати теле- та радіоп’єси й викладаю-
чи англійську мову в університеті, тобто на перший погляд 
абстрагувавшись від політичних дискусій «на злобу дня», 
Шоїнка водночас започатковує жваву газетну полеміку з 
«негрофілами» — представниками літературно-громадсько-
го, містичного за своєю суттю, угрупування, що пропагувало 
уявлення про африканську винятковість. Шоїнка вважав, 
що така от позиція не дає можливості Нігерії інтегруватися 
в сучасні процеси на міжнародному рівні й лише поглиблює 
проблему меншовартості цінностей колонії в порівнянні з ім-
перськими цінностями та надбаннями; він стверджував, що в 
сучасних умовах роздувати й співати дифірамби «чорному» 
архаїчному минулому не доцільно: «Тигр не кричить про те, 
що він тигр, він діє».

Під час навчання в університеті Шоїнка
не перериває своєї літературної діяльності, 

щоправда, його літературні спроби 
реалізуються в масштабі значно ширшому, 

аніж шкільні конкурси молодих літературних 
талантів: Шоїнка пише оповідання та п’єси, що 
транслюються в національному радіопросторі.
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упродовж наступних семи 
років виходять друком одно-
актна п’єса Шоїнки «Сильний 
рід» («The Strong Breed»), 
«Врожай Конгі» («Kongi’s 
Harvest»). Ці п’єси, так само, 
як і «Танець лісу», відтворю-
ють погляди автора, значною 
мірою політизовані  — що й не 
дивно з огляду на актуальні 
для того часу політичні ре-
алії. Як і більшість країн із ко-
лоніальним минулим, Нігерію 
охопив пафос пошуку власної 
ідентичності після багаторіч-
них утисків її національних 
інтересів. Але значна частина 
творчої інтелігенції, та й уза-
галі умів, хоч якимось чином 
спроможних і зацікавлених 
в осмисленні подій, стали на 
небезпечну дорогу рекурсії в 
минуле: увесь травматичний 
досвід британського піддан-
ства абсолютно заперечував-
ся, натомість на передній план 
виносилася архаїчна, містич-
на африканська спадщина як 
протиставлення згрубілому й 
надміру раціональному євро-
пейському світогляду. Шоїн-
ка, у свою чергу, розумів за-
кономірність такого підходу, 
натомість безперестанно під-
креслював його абсурдність і 
недосконалість. у своїх чис-
ленних п’єсах, кіносценаріях, 
романах і публіцистиці Воле 
запропонував альтернатив-
ний спосіб позбавити Ні-
герію, та й загалом Африку, 
від деструктивного постко-
лоніального похмілля, який 
радикально настроєні крити-
ки його творчості не зрозумі-
ли: спроектувати сучасність на 

традиційний, генетично за-
своєний світогляд. Присто-
сування автохтонного міфу 
для опису й осмислення 
сучасності Шоїнка вважав 
у перспективі шляхом «по-
вернення до самих себе, 
культурної реконструкції 
та почуття захищеності в 
лоні власної культури».  
із цієї позиції опоненти 
письменника, котрі за-
кидали йому нехтування 
інтересами Батьківщини, 
здаються замаскованими  

носіями неоколоніальної культуротворчої моделі, а їхні  
ідеї — екзотичним римейком того, чому вони, власне, про-
тистоять, а саме — європейського прозелетизму.

уперше Шоїнка спробував себе як романіст у 1965 році, 
випустивши у світ свій роман «інтерпретатори». Цей твір 
порівнюють із роботами гігантів світової літератури Джеймса 
Джойса та Вільяма Фолкнера. Цей роман — багатошарова в 
композиційному й багаторівнева в змістовному плані спроба 
витлумачити нігерійську реальність; п’ятеро інтелектуалів, які 
повернулися після тривалого перебування в Європі та США, 
збираються в барах та нічних клубах і намагаються інтерпре-
тувати те, що вони бачать довкола.

Власне, метою цього гуртка інтерпретаторів було не скла-
дання прогнозів, хоча одного з дійових осіб і звуть Лазарем, 
подібно до біблійного пророка, котрий воскрес із мертвих; 
Шоїнка зображує масовий синдром покоління нігерійської 
інтелектуальної молоді — воно не задоволене тим, «що за па-
радним фасадом від них ховають прогнилі конструкції», воно 
не в змозі чітко систематизувати те, що відбувається в країні, 
і відтак не може знайти свого місця. Суспільство не заохочує 
спроби молодих вирішити насущні проблеми суспільства, 
тому молодь вимушена збиратися на нейтральній території, 
послуговуватися соціальною мімікрією (бо ж хто збирається 
в барі задля філософування?) — й інтерпретувати. Цей роман 
не отримав схвалення серед нігерійських критиків, проте сам 
письменник очікував таких відгуків: «Я не надто захоплююся 
написанням романів. Я не романіст. Цей роман написався ви-
падково».

у 1967 році в Нігерії спалахнув черговий бунт, що переріс 
у громадянську війну. Шоїнка у своїх статтях захищає інте-
реси сепаратистів штату Біафра, котрі ратували за відділення 
цієї провінції від Нігерії, і, додавши цю провокацію до дов-
гого списку своїх «антидержавних» гріхів, Шоїнка потрапляє 
до в’язниці. Хоча жодного офіційного звинувачення проти 

«Танець лісу» засудили нігерійські театрали 
за неймовірне й варварське міксування 
європейських модерністських уявлень
про театр з архаїчними елементами  
театру племені йоруба, ліві —  
за «надмірну естетичність» постановки,  
що начебто не призначена  
для невибагливої нігерійської публіки.
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Шоїнки висунуто не було, його тримають у ма-
лесенькій тюремній камері, майже без світла, 
упродовж двох років. у цей час головним за-
вданням Шоїнки, як підсумовує Джераль Вейлз 
у рецензії в «Нью-йорк Таймз», було «вижити 
як людина, як свідомість». Записи, що їх ро-
бив Шоїнка на пачках від цигарок і туалетному 
папері, згодом увійшли в книгу тюремних спо-
гадів і роздумів про природу влади й милосер-
дя «Людина померла» (The Man Died: The Prison 
Notes of Wole Soyinka, 1972).

Сам Шоїнка резюмував, що «ці нерозбірливі 
записки були єдиним, що врятувало мене від 
тюремного божевілля. і, думаю, це саме відчу-
вали й пережили більшість авторів».

Погляди та творчість Воле Шоїнки завжди 
були політизованими — можливо, через те що 
письменник відчував особисту відповідаль-
ність за те, що відбувалося в країні. Проте не 
слід сприймати Воле Шоїнку лише як автора-
«партизана».

Шоїнка показав себе і як витончений поет, 
і як режисер-революціонер та проникливий 
спостерігач політичних і культурних перипетій 
у період історичних та соціально-економічних 
зламів у Нігерії. Найвідоміша збірка есеїстики 
Воле Шоїнки «Міф, література і африканський 
світ» вийшла друком у 1976 році. Цією книгою 
Шоїнка заявив про себе, як про одного з най-
більш затятих критиків поняття negritude (пан-
негритянства), яке раніше насамперед асоцію-
валося з теоретичними роботами Леопольда 
Сенгхора, письменника і за сумісництвом ко-
лишнього президента Сенегала.

Шоїнка доповнив Сенгхора слушною 
думкою про те, що пан-негритянська позиція 
«нео-тарзаністів» призводить до поглиблен-
ня стереотипного сприйняття європейським 
цивілізаційним стандартом представників 
африканського світу як надміру запальних, 
наївних дикунів. Та все ж слід відзначити, 
що позиція письменника щодо власного 
народу не вичерпувалася лише інвектива-
ми й насмішками: у есе «Репарації, правда 
і примирення» Шоїнка відстоює думку про 
те, що Захід повинен заплатити «репарації» 
за всі злочини, вчинені проти африканських 
людей («Репарації… будуть беззаперечною 
критикою історії та можливою перешкодою 
для її повторення»).

Шоїнка жив у еміграції в США та Франції, 
поїхавши з країни в 1994 році. Письменник 
не вважав це вигнанням із країни, хоча фак-
тично й давно вже був персоною нон-ґрата 
у виснаженій громадянською війною й усе 
ще неспокійній Нігерії; він говорив про свій 
від’їзд як про власний вибір, називаючи при-
мусову еміграцію добровільним вигнанням. 
По гарячих слідах новий військовий режим 
приговорив Шоїнку, який уже був, щоправ-
да, за кордоном, до смертної кари. «Люди 
думають, що Нобелівський приз робить 
мене куленепробивним. Я ніколи не вірив у 
цю ілюзію».

у 1986 Воле Шоїнку було відзначено Но-
белівською премією в галузі літератури «за 
створення театру величезної культурної пер-
спективи та поезії». Він був першим афри-
канцем, який отримав Нобеля. Виступивши з 
блискучою і пристрасною Нобелівською лек-
цією, присвяченою Нельсону Манделі, пись-
менник згадував, що сприйняв таку честь зі 
змішаними відчуттями. «Багато хто мені не 
вірить, коли я кажу, що то була просто ще 
одна нагорода, просто більш значна й та, що 
вимагала від мене більшої віддачі, бо всі хо-
чуть отримати щось від лауреата у відповідь 
на приз. Це такий престиж і такий величний 
знак для людської свідомості в усіх куточ-
ках світу й на всіх рівнях, що ти автоматично 
стаєш власністю світової громадськості. Зро-
зумійте мене правильно, я не шкодую, але 
це двояке благословення».  
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Шановні читачі журналу «Дніпро», просто 
наші люди, вчителі, мовознавці, культуро-
логи, дотепні, язикасті чарівні язики, сту-
денти, учні, домогосподарки і... і... і... Як Ви 
вже начулися, ми започаткували у «Дніпрі» 
постійну рубрику: «Дотепні та вдалі ук-
раїнські синоніми», скорочено — «До ВуС». 
Бурхливий, неконтрольований валун і но-
вих закордонних слів до опису зростаючих 
технологій з одного боку, і потреба в ук-
раїнсько-лунаючих, точних, вдалих, співу-
чих назвах предметів, відносин, явищ — і є 
запальною частиною існування «До ВуС». 
Безмежна історична гуморескна увага ук-
раїнця завжди народжувала різнобарвне 
мовне багатство з різних, колись нечислен-
них, регіонів. Тепер, коли до мови долуча-
ються поступово Одеса, Харків, Луганськ, 
Донецьк, Дніпропетровськ та вся країна, 
«вихід» нових українських слів зроста і 
зростатиме!

Євген Юхниця

вСтУП
ічний
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Цього разу (добрий день винахідливим та чутливим!)
ми пропонуємо кілька слів, самостійно віднайдених ініціативними 

читачами та користувачами сайта Дніпра

http://www.dnipro-ukr.com.ua

Одруківка — друкарська помилка (Юлія Бражнікова).
Маніпуляційна кімната — маніпулька (іра).
Калькулятор — калькулячка, мізки (Хмарка).
Насіння — лусгарики (Настьона).
Краватка — дармовис (Міхась).
Ялинка — хвоїнка (Олександр).
Прикольний — пришпильний (kryzha, вигадала сама в 2003 році).
Чоботи — снігоміси.
Вітряк — криломах.
Дзеркало — глядило.
Комар — дзижчик.
Вітер — дармодуй. 
Гумовий нацюцюрник — презерватив ( lyudka_oroska).

І дуже приємно привітати ініціативу юлі Щипанової (смт Золочів, Хар-

ківська обл.), яка сама надіслала кілька милих слів:
Віятися, повіятися — зафестивалити, понишпоритися.
Портфелик для документів — чумаданчик, файлиця, архіваторка, канторниця, канцелярня.
Професійний — фахівник, битий-перебитий, бувалий, Кримний-Римний.
щасливий — везунчик, мазунчик, зірковидний, боготворний.

А також звернути вашу увагу на галузеві терміни на прикладі 
пневмоінструментів: 
Пневмоінструмент — пневмофарборозпилювачі, пневмодрилі, пневмошліфмашини, 
пневмоаксесуари, пневмогайковерти, пневмоза клепочники, пневмомолотки, пневмо-
степлери, фільтри пневматичні, шланги пневматичні... та інші...
Характер формування зовнішньої поверхні — лощений, згладжений,  шершавий, русто-
ваний, жорсткий, кусачий, твердолистяний... (тобто – додаткове значення відомих 
слів).

Уявіть собі, скільки нових цікавих слів Ви можете запропонувати 
читачам журналу Дніпро зі своєї галузі – з професійного користування 
чи з професійного, сприйнятливого сленгу...

І звісно, пропонуємо до синонімічного пошуку такі сучасні слова
і фразеологізми:

Копія                                                                                                                                                                  

Відповідальний                                                                                                                                              

Забезпечувати                                                                                                                                                

Одного разу                                                                                                                                                    

До побачення                                                                                                                                                 

Теракотовий колір                                                                                                                                        

інтернетний твір                                                                                                                                            

З професійною повагою, безвусий До ВУС Євген Юхниця
lit-jur-dnipro-vus@cas-ua.com
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Тему астрологічної відповідності міст україни досліджували деякі астрологи, однак 
матеріалу не дуже багато. Крім того, висновки щодо окремих міст можуть не збі-
гатися. Особливо це стосується мегаполісів або історичних міст. Дуже цікаві робо-
ти були в моїх викладачів А. В. Поправко, В. Н. Московченко. Корисний матеріал 
про рідне місто Запоріжжя виклала у своїй праці астролог-дослідник Л. А. Коденко. 

Про Київ також написано чимало, але більшість авторів розглядає окремі райони великого міста, 
що дає йому точнішу характеристику. 

Така інформація може стати в пригоді тим, хто планує переїзд до іншої місцевості або часто 
подорожує. Шановний читач, мабуть, помічав, як змінювався настрій, внутрішнє відчуття спо-
кою або напруги під час перебування в новому місті. Для одних починаються рішучі зміни, для 
інших  — нові знайомства, а в декого можуть бути навіть проблеми зі здоров’ям та матеріальні 
втрати. За допомогою розділу астрології, який називається астрокартографія, можна підібрати 
людині таке місто, яке добре підходить їй для проживання, кар’єри або відпочинку. На жаль, 
формат статті не дозволяє це зробити. Я лише спробую оцінити належність деяких міст україни 
до тих чи інших знаків зодіаку. Ці міста я часто відвідувала або маю про них достатньо інформації 
від моїх друзів та знайомих. Перелік усіх населених пунктів нашої держави — це окрема тема для 
наукових досліджень, яка може вилитися в такий собі довідник для зацікавлених читачів.

Із літературних хащів 
багато митців звертаються в пошуках вищого Сенсу та натхнення й до… 

астрології теж…

Сьогодні ми друкуємо спробу астрологічного аналізу 

відповідності міст України знакам зодіаку 
з точки зору психологічних характеристик 

(виключно з особистого погляду випускниці Київської школи астрології «НІКА» 
Олени Баранець та її геніальних наставників-викладачів).

Звісно, є, очевидячки, й інші погляди, дослідження, 
пов’язані і з першими датами згадок про міста, і з іншими, 

можливо, іще не надрукованими методиками.

Будемо вдячні за ваші думки. 
Найцікавіші роботи та висловлення будуть надруковані в журналі «Дніпро». 

(lit-jur-dnipro-astrolog@kas-ua.com)

І, звісно, ми чекаємо літературних творів 

з астрологічними сюжетами та розписами 
від прозаїків, драматургів, поетів 

З повагою, 
шеф-редактор журналу «Дніпро» 

Євген юхниця 

На мою думку, під знаком овна проходять міста, які відрізняються ак-
тивним розвитком промисловості, більш-менш простою архітектурою, прямими 
довгими вулицями або однією великою через усе місто, прямокутною забудовою. 
Відчувається робоча атмосфера, багато підприємств важкої промисловості. Також 
можуть бути військові чи спортивні заклади. Населення дуже самостійне, сміливе, 
неспокійне, часом вибухове. Наприклад, Кривий Ріг, Маріуполь, Нікополь.

До знаку тельця можна віднести населені пункти із не дуже високою за-
будовою, будинки ніби приросли до землі. Відчувається практичний підхід у всьому. 
Важливе значення має родюча земля, гармонійне оточуюче середовище, гарна при-
рода. Населення працьовите, наполегливе, дуже зацікавлене в накопиченні майна. 
Це можуть бути Корсунь-Шевченківський, Трускавець, Миргород.
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Близнюки — це можуть бути міста, поділені на дві частини річкою 
або великою магістраллю. Легка архітектура — стильна, або модерн. Розвинуте 
транспортне сполучення. Населення дуже балакуче, багато інтелектуалів, добрі 
комерсанти. Велика кількість навчальних закладів. Наприклад, Одеса (хоча іі 
можна віднести й до Лева), Черкаси, Сміла. (Я б іще віднесла Дніпропет-
ровськ, але там примішується водолійська енергетика та частково Скорпіон. 
усе-таки мегаполіс — кілька міст в одному.)

рак — напрочуд домашня атмосфера, відчувається захищеність. жи-
телі доброзичливі, м’які, турботливі. Багато історичних пам’яток, місць відпо-
чинку біля водоймищ, парків. Може бути розвинута харчова промисловість 
або чимало закладів харчування різного рівня. Приміром, Полтава, Канів,  
Переяслав-Хмельницький, Яготин, Умань, Євпаторія. 

леву відповідають яскраві, прикрашені театральні центри, де бага-
то культурних та розважальних закладів, місць відпочинку. Багата архітекту-
ра, пам’ятники, скульптурні композиції. жителі дуже пишаються своїм містом, 
трішки показні та самовпевнені. До таких міст належать Київ, Львів, Ялта.

Діва — міста трудівників, як мурашники, поділені, наче мозаїка,  
на окремі частини. Розвинута промисловість, відчувається ділова заванта-
женість, стриманість в архітектурі та побуті. Населення помірковане, практич-
не, трохи критичне. Це, скажімо, Кіровоград, Запоріжжя (останнє, щоправ-
да, і Скорпіон, і трошки Близнюки).

терези — богемне місто з витонченою архітектурою, естетичне.  
Відчувається вплив мистецтва. Мешканці комунікабельні, ввічливі, диплома-
тичні, інколи легковажні. Забудова легка та чарівна, зі смаком, можуть бути 
скульптурні оформлення. Наприклад, Вінниця, Рівне.

Скорпіон — енергетично важка місцевість. Відчуття напруги, небез-
пеки, підвищення криміногенної обстановки. Розвинута важка промисловість, 
видобувна галузь. Населення емоційне, прискіпливе, потайне, допитливе.  
Наприклад, Донецьк, Луганськ, Дніпродзержинськ.

Стрілець — місто ідеалістів, мандрівників, філософів, духовних 
шукачів. Велика площа при не дуже щільній забудові. Можуть бути промислові 
підприємства, пов’язані з виготовленням транспортних засобів для великих 
подорожей. Наприклад, Миколаїв, Севастополь, Івано-Франківськ.

Козеріг — дуже стримані, аскетичні міста. Відчуття духовності,  
порядку, ієрархії. Архітектура дуже чітка, транспортні розв’язки гарно сплано-
вані. Важливу роль відіграють земельні ресурси. жителі цілеспрямовані, діло-
виті, трохи стримані. Наприклад, Чернігів, Кременчук.

водолій — містам притаманне незвичне планування, сучасне та  
несподіване. Добре розвинута наука, багато дослідницьких центрів, вищих 
навчальних закладів. Відчувається атмосфера чогось нового, прогресивного.  
Присутня тема авіації або космонавтики. Наприклад, Дніпропетровськ, Харків.

риби — тихі, спокійні містечка, де тече помірне, усталене життя.  
Переважають сільськогосподарська та харчова галузі. Можуть бути річки, ліс, 
гарні парки та сквери. жителі м’якосердечні, доброзичливі, уміють співчувати.  
Приміром, Херсон, Феодосія. 

Література, як і астрологія, — вічні, тож і пошуки-сюжети — нескінченні та завжди цікаві 
сучасникам... і ми в них герої :) Незнані чи типові.
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Серед пересічних 
громадян поши-
рена думка, що 
справжні чемпіони 
ніколи не програ-

ють і не помиляються. Це зовсім 
не так. Неможливо досягти ва-
гомих результатів, не набив-
ши ґуль і хоча б раз не впавши 
на мати (чи на ринг), думаючи: 
«Ану його все до дідька!» Більше 
того, нерідко саме переможці, що 
вперто пнуться до своїх вершин, 
припускаються найбільших по-
милок. «Як таке можливо?» — за-
питаєте ви. усе просто. Річ у тім, 
що справжні чемпіони, на відміну 
від невдах, які опускають руки 
після невдач, завжди доходять 
правильних висновків. Особливо 
коли ці висновки неприємні.

…Швидко й непомітно промайнуло кілька років. ігор 
Максименко підріс і змужнів. його однокашники, як і раніше, 
гасали вулицею, пускали бульки з носа, ганяли м’яч із ранку й 
до смеркання й уже навіть пробували смалити перші цигарки, 
ховаючись від дорослих по кущах та підвалах. Але ігорку було 
не до них. усі ці роки він незмінно відвідував секцію тейквон-
до, тренуючись по чотири — п’ять днів на тиждень, і зовсім не-
давно виборов право носити чорний пояс (другий дан).
Попервах ігор не помічав, як швидко й неухильно відда-

ляється від однолітків, аж поки 
одного дня не усвідомив, що між 
ним та колишніми друзями з дво-
ру пролягла прірва. у цьому, звіс-
но, немає нічого нового. Спорт 
завше змінює життя людей: не 
звужуючи кола спілкування, він 
майже не лишає шансів завести 
справжніх друзів. Це, певно, іще 
один прояв закону збереження 
енергії: для того щоб досягти чо-
гось визначного, слід відмовитися 

У цьому номері ми продовжуємо цикл оповідань про нашого спів-
робітника Ігоря Максименка, котрий виборов титул чемпіона світу 
з кікбоксингу. За основу історії Максим Кідрук має реальну біогра-
фію нашого героя, але автор не був би собою, якби не підживив де-
які факти художніми деталями. Які перешкоди мав майбутній чем-
піон на шляху до своєї цілі, читайте в другому оповіданні серії.
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від буденного. Якби можна було 
досягати відмінних результатів, 
живучи так, як усі, гадаю, кожен 
був би великим спортсменом.

Відверто кажучи, ігор тим 
не дуже переймався. Він був упев-
нений у своїх силах і вже уявляв 
себе в недалекому майбутньому 
Великим Чемпіоном.

Того літа Максименко тре-
нувався на зборах у Харкові. Най-
кращі тренери, серед яких був і 
Микола Григорович Толмачов, 
наставник ігоря, готували коман-
ду, що незабаром поїде захища-
ти честь україни на Чемпіонаті 
Європи з тейквондо.

Другого дня після прибуття 
на тренувальну базу Микола Гри-
горович підвів до свого вихованця 
руде веснянкувате дівча й сказав:

— Це Свєта. Попрацюй тро-
хи з нею, ігорю.

Хлопець миттю насупився.
— Миколо Григоровичу, — тихенько покликав він.
— Так, я слухаю, — повернув голову вчитель.
— Цеє… вона ж дівчина… — пошепки пояснив ігорок.
— Ну то й що? у тебе із цим якісь проблеми?
— Та ні… просто, ну… — у секції тейквондо було чима-

ло дівчат. Їх нерідко ставили в пари з хлопцями, але таке 
бувало лише в перші роки у школі. По мірі того як майстер-
ність росла, а м’язи гартувалися, хлопці билися з хлопця-
ми, а дівчата — з дівчатами. Поставити досвідченого бійця 
з чорним поясом у спаринг із якоюсь шмаркачкою було чи-
мось на кшталт принизливого покарання.

— От і чудово. Просто розімнися.
— Гаразд, — знехотя погодився ігор і став у розслаб-

лену стійку перед рудою дівулею.
Вона теж приготувалася.
— Ну, давай, — буркнув ігорок із таким виглядом, 

наче промовляв: «Якщо ти мене дуже попросиш, я тебе не 
сильно лупцюватиму».

Вони обмінялись ударами. Хлопець кілька разів уда-
ло застосовував блок, час від часу зиркаючи на тренера й 
мовчазно благаючи припинити це знущання.

Аж раптом… Раптом ігорок усвідомив, що летить ку-
дись над матами. «що таке?» — здивувався безстрашний 
боєць, який незабаром мав стати Чемпіоном. А наступної 
миті він уже лежав ницьма, вдихаючи пластмасовий запах 
гладенького мата.

Хлопець розлючено скочив на ноги. «Мабуть, я по-
слизнувся, — промайнуло в нього в голові, — а ця жовто-
рота підло скористалася й штовхнула мене». Він кинувся в 
атаку, застосувавши свій улюблений прийом і… навіть не 
усвідомив, коли та як отримав п’яткою у вухо. Цього разу, 
віддираючи щоку від холодної поверхні мата, він піднімав-
ся повільніше.

ігор знову спробував атакувати (уже обережніше), 
але в нього нічого не вийшло. Руда Свєтка дубасила його, 
як новачка, як підвішену до стелі грушу з піском. і, схоже, не 
збиралась зупинятися…

Микола Григорович, котрий 
крадькома спостерігав, як сис-
тематично й цілеспрямовано 
колошматять його найкращого 
учня, зрештою вирішив втрути-
тися. Ховаючи усмішку, він розвів 
спаринг-партнерів.
ігор палав від люті та пекучої 
образи, мов смолоскип. Вуха 
пекли, розсічена губа боліла,  
а з очей, здавалося, от-от посип-
лються іскри. утім, зважаючи на 
присутність учителя, бійці подя-
кували одне одному за спаринг і 
розійшлися.
— Я не… ну-у-у… таке-от вийшло… 
самі бачили… я, мабуть, сьогодні 
трохи не у формі, — присоромле-
но бубонів ігорок.
Тренер із любов’ю поторсав його 
за плече.
— Не виправдовуйся. Світлана — 
чемпіонка світу з тейквондо.
— Чемпіонка світу? Світу?! — хло-
пець аж присів від здивування й… 
від іще більшої кривди. — Чого ж 
ви не сказали мені? Це нечесно!

— Якби я сказав, ти б не за-
своїв урок.

— Який урок? — сердито ви-
гукнув ігор.

— Про найголовніше пра-
вило всіх єдиноборств, про аксіо-
му, без якої тобі ніколи не стати 
Чемпіоном.

Максименко наїжачився й 
гнівно пихтів. Бажання говорити 
зникло. Невже він іще чогось не 
знає? Якісь секретні суперприйо-
ми? Таємнича мегатактика май-
стрів? Микола Григорович нахи-
лився й, не знімаючи руки з плеча 
учня, відкарбував:

— Ніколи не недооцінюй 
суперника, — а тоді випростався 
й, усміхнувшись, доказав: — іди 
вмийся й повертайся хутчіш на 
тренування. у нас багато роботи.

ігор був іще молодим, емо-
ції нуртували й розпирали його. 
Хлопцю хотілося крізь землю про-
валитись. Кортіло нагримати на 
тренера й забратися геть. Або взя-
ти якогось дрючка й віддубасити ту 
Свєту, незважаючи на те що вона 
дівчина. Але він прикусив губу, 
мовчки вклонився й пішов умива-
тися. уже за хвилину ігор трену-
вався на матах разом з усіма.

Він зробив правильні ви-
сновки. 
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