
 1 

Шлюбні ігрища спецслужб 
Збірник прози «СКІФ» № 4  
(спецслужби, кримінал, історія, фантастика)  
 
Упорядник Сергій Дзюба 

 
Чернігів 
Видавництво «Чернігівські обереги» 
2003 



 2 

 
 
ББК 84(4УКР) 

Д 76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шлюбні ігрища спецслужб : Збірник прози «СКІФ» № 4 / Упорядник 
Сергій Дзюба. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2003. – 230 с.; 
 
ІSBN 966-533-200-7 
 
 
У четвертому збірнику прози популярної серії «СКІФ» (спецслужби, 
кримінал, історія, фантастика) вас очікують цікаві зустрічі з Костем 
Москальцем, Юрієм Мушкетиком, Тетяною і Сергієм Дзюбами, Михасем 
Ткачем, Олександром Стусенком, Валерієм Верховським, Світланою 
Килимник, Анатолієм Соломком та одним із найзагадковіших німецьких 
письменників Петером Адамсом.  
 
 
В оформленні книжки використано графічні малюнки  
Сергія Коноваленка 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІSBN 966-533-200-7   © Дзюба С.В., упорядкування, 2003  
 



 3 

Замість передмови  
 
  ШЛЮБНІ ІГРИЩА СПЕЦСЛУЖБ 
 
Двірничка покохала волоцюжку. 
На лавці, обійнявши свій протез, 
Скрутившись у якусь фігурну дужку, 
Він міцно спав. Нещасний, певно, мерз. 
Він пить умів без міри та закуски, 
У сміттєбаках порпався щодня. 
І ним не гидували тільки кузьки. 
Скалічене, бездомне цуценя… 
Двірничка цю істоту полюбила 
Всім залишком душевного тепла. 
Вона була самотня і — як вила: 
Чотири зуби в роті зберегла. 
Як вечір запалив небесні бані 
Й зірки на срібні шворки нанизав, 
Вона йому зізналася в коханні, 
І він тоді, відхаркавшись, сказав: 
— Хоч твої очі — дві блакитні спеки, 
Ти все життя воюєш зі сміттям, 
А я — майор зі служби нацбезпеки 
І мушу працювать під прикриттям… 
Двірничка опустила довгі вії: 
— Нехай тебе це, милий, не довбе! 
Я теж майор. Щоправда із Росії. 
Працюю за завданням ФСБ! 
Зійшлися дві спецслужби без претензій. 
До ранку німували ув імлі 
Передавач, захований в протезі, 
Й антена, замаскована в мітлі. 
До ранку есбеушник наш невтомно 
В обіймах ефесбешницю гойдав. 
І тільки стовп ліхтарний безсоромно 
У їхню комірчину заглядав. 
Світився, і йому було не сором 
Дивитися на ту любовну гру. 
Бо стовп ліхтарний також був майором 
І звісно ж, працював на ЦРУ. 
                          Олександр Стусенко 
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Кость Москалець 
 Народився 23 лютого 1963 р. (Матіївка). Поет, прозаїк, перекладач, 
літературний критик, музикант, нонконформіст. Член Національної спілки 
письменників України та Асоціації українських письменників.  

 

РОЗПАЛ ОСІННЬОГО ЯСНОБАЧЕННЯ 
 
What shall we do in the heat of summer 
But wait in barren orchards for another October? 
Some malady is coming upon us. We wait, we wait, 

And the saints and martyrs wait, for those 
who shall be martyrs and saints*. 
T. S. ELIOT, «MURDER IN THE CATHEDRAL» 
        
I 
«І раптом спокійно здогадуєшся, що таємничі стани спогадів про майбутнє 
— це стани поверненої ясної свідомості, для якої світ і час, минуле і 
майбутнє були дані сповна одночасно, як суто твій погляд. Повторюються не 
події; у горизонтальній історії вони відбуваються уперше і востаннє, як і має 
бути у лінійному часі. Повторюється твоя свідомість, знову зібрана у чистоті, 
і таке зосередження неможливо вичитати з книжок. Саме цей скупчений 
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погляд і є твоєю долею від вічності, саме у ньому, як у ніколи не опублі-
кованій до кінця книзі життя, записані твої подальші вчинки і всі події, які 
він висвітлить, керуючись тільки одним: довірою і вірою до себе. Все, що ти 
знала, насінинко, посіяна з неба, все, що ти вічно знала, збувається з тобою 
тепер, розвиваючись у часі історії. Вічність розвивається в історії. Історія 
переходить у вічність. Істинна лінія долі, вибрана як власний погляд на речі, і 
на цьому рішенні обрати ґрунтується ідентичність...» 
Стахорський подумав, шо для них це виявиться занадто складним, і перестав 
писати. Вони потребують хліба і видовищ, ну там видовищного сексу ще, а 
ти навантажуєш їх феноменологією бачення і внутрішньої свідомості часу. 
«Насінинко», — це ж треба. Він підійшов до дзеркала і подивився собі в очі. 
Очі виглядали втомлено й невесело. В одній зі стулок трельяжа відбивалося 
вікно, за вікном падав дощ. Стахорському захотілося кави, і він почав 
одягатися. 
До кімнати зайшов батько. Його довгими худими пальцями перебігав 
безупинний старечий трем, але батько посміхався, простягаючи 
Стахорському вирізку з журналу. 
— Пам'ятаєш, ми колись говорили про розстріл царської сім'ї? А я оце був 
знайшов фото, приберіг для тебе. І забув! Нічого у голові не тримається. 
Коли ж дивлюся — он де воно лежить! 
За невеличким столиком сиділо троє дівчат у білих сукнях, четверта стояла, 
опустивши голову. Білі квіти у вазі, велика розгорнена книга, масивна рама 
дзеркала на стіні. Внизу підпис: «Дочери Николая II Романова. 1913 год. 
Фото К. Буллы (автор снимка установлен предположительно)». 
На звороті подавалося інтерв'ю з президентом Фотографічної асоціації СРСР. 
Старий журнал з уже неіснуючої країни, ще старіше фото з іще більш 
неіснуючої імперії. Розстріляні принцеси.  
— Гарні дівчата, — сказав Стахорський, повертаючи вирізку батькові. 
— Ні-ні, залиш собі. Як у них могла піднятися рука на отаку красу? 
— Хіба на одну красу? Випий ось ці пігулки, вони вже останні на сьогодні. 
Батько почовгав на кухню запивати пігулки. Стахорський поклав вирізку до 
горішньої шухляди письмового столу і вийшов надвір. 
Ванільний дух осіннього міського присмерку, живі смарагди і рубіни світел 
на переходах, могутня кава у грубій філіжанці. Шум зливи, що вривався до 
кав'ярні слідом за черговим відвідувачем, нагадував шипіння і булькання 
контрабандної платівки з 70-х років, з якої ось-ось вибухне забутий, але 
такий дорогий і доречний тут рок. Життя знову стало стерпним. За широкою 
скляною вітриною пливла юрба під барвистими парасольками, самодостатня 
маса, в аморфному лоні якої той, хто читав Мерло-Понті, і той, хто вважав 
таке читання безрезультатним понтом, урівнювалися, утотожнювалися, 
рятуючись від окремішньої зримості у розчиненні серед багатоголових вод 
вічно Евксинського, Чужинського Понту... Стахорський дістав квитка на 
нічний поїзд до Львова і переглянув знану на рівні рефлексів інформацію. 
Він часто їздив цим поїздом, інколи навіть у тих самих вагонах і купе, 
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змінювалися лише ціни, обличчя провідників і внутрішнє відчуття тяглості 
подорожі. До подорожі залишалася купа часу, вісім годин. 
За вісім годин можна багато чого встигнути. Прочитати книжку, скажімо. 
Або написати цілий розділ. З цим розділом віднедавна почалися поважні 
клопоти. Йшлося про опис відмінностей між внутрішнім життєвим часом і 
часом зовнішнім, часом пір року та годинників, про те, як згущується 
внутрішній час у тій-таки подорожі, у спогляданні і коханні — і як провисає 
та провалюється той час у виснажливому чеканні черги або арешту... І черги, 
і арешти Стахорський знав з власного досвіду, він їх так і сприймав — як 
об'єкти феноменологічного дослідження, але тепер йому бракувало не 
досвіду, а пункту узагальнення, місткої робочої концепції, Гуссерль же і 
Бергсон радше шкодили, ніж допомагали, нав'язуючи громіздку 
термінологію і способи опису, давно проблематизовані іншими слідопитами. 
Він приїхав до рідного міста на кілька днів, щоби провідати немічного батька 
і дати перепочинок голові, але зосереджена на одній проблемі свідомість 
відмовлялася роззосереджуватися, отже, він просиджував ночі над своїми 
нотатками вже не у Львові, а тут, у батьковому кабінеті, серед добрих, старих 
і безпомічних, наче сам батько, книг. Увесь той час безпробудно лило, і він 
мав хоч якесь виправдання, майже не виходячи на вулицю (хіба до кав'ярні та 
до аптеки за ліками для батька), не телефонуючи щупті давніх, переважно ще 
шкільних приятелів, котрі жили тут невідомим і байдужим тепер для 
Стахорського життям. 
Що з того, що колись ця «Крихта» з кількома пластиковими столиками і 
оббитою золотими цвяхами дерев'яною стійкою бару була улюбленим 
притулком їхньої Зграї, що саме тут вони пили свої перші вина і виходили на 
вулицю випалити перші сигарети? Що з того, що саме тут точилися 
запаморочливі дискусії про латиноамериканські романи і поезію Еліота, 
читалися геніальні, цієї ночі написані вірші і виголошувалися крамольні 
пророцтва про визволення України з-під російського і малоросійського іга? 
Вони вважали свою Зграю винятковою, єдиною, таких, як вони, не було 
більше ніде, ну, може, ще у Вільнюсі, у Кракові — але не тут, тут були тільки 
вони — і їхні вороги. Вони мали здійснити нечувані подвиги, надлюдські 
дива самопожертви, зречення і, природно, аскетизму, а ще написати 
неперевершені романи, отримавши за них кожен по десять років особливого 
режиму, а потім — по Нобелівській премії; вони були носіями духовних 
практик і законспірованим братством мандрівників на Схід, — а сьогодні ні 
до кого не хочеться телефонувати, ані заходити, бо з'ясувалося, що Зграй 
було багато, що всі вони мали улюблені кнайпи, що дискусії у Львові і 
Харкові торкалися тих самих тем, пророцтва були до нудоти одноманітними, 
і втілили їх не герої, а спекулянти, що неперевершених романів так ніхто й не 
написав, і взагалі сьогодні віддають перевагу Інтернету, а написане 
виявилося дитячим белькотом, за який тепер не присудять жодної премії, 
хоча тоді посадити за це могли, чого ж, траплялися прецеденти. 
Стахорський стенув плечима. І йому самому стало смішно з цього 
конвульсійного руху. За склом уже стемніло, і він міг бачити власне 
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відображення, посмішку у куточках вуст і дівчину за стійкою, жваву 
брюнетку, що вправно жонглювала коньяками і кавами, нічим не подібну до 
тієї, яка робила це двадцять років тому, як її звали? Анастасія. До неї 
«копався» Бест, однокласник Стахорського, хоча Анастасія була старшою за 
них. Але це зворушувало Беста, до того ж вона так само навчалася колись у 
їхній школі і ненавиділа Кунделя... Стахорському зненацька закортіло 
подивитися на свою школу увечері, побачити освітлені вікна двоповерхового 
арештного дому — негайно, мовби він міг кудись утекти. 
Стахорський ступив у зливу. Ну, чим тобі не Львів, четверту добу паде. 
Мокрі нашорошені перехожі квапляться додому, перебратися в сухе, 
повечеряти і впасти до телевізора. Табун малоросійських пацанів 
приколюється під дашком Інтернет-клубу; Стахорський прислухався і 
довідався, шо Андрій Шевченко — то бог, а Тарас Шевченко — то лох. Двоє 
пияків піднімають з калюжі третього, вони сміються, він плаче. Вогні 
реклами, фари зустрічних авто, «Прима-Оптима» і тоскне виття «швидкої 
допомоги» старої моделі, з блимавкою, яка шалено обертається на даху. У 
цій країні все таке: старі моделі з постмодерними прибамбасами на даху, 
котрий кудись нестримно їде. Прима, але Оптима. Малоросія, але Україна, її 
піднімають, вона знову падає і плаче, а всі сміються. 
Школи, на диво, нема ніде. А де вона? Вона стояла тут ще до війни, а потім у 
ній містився фашистський штаб, а потім тут виступав перед учнями Сидір 
Артемович Ковпак, терорист, а згодом навчався Стахорський, дисидент, а 
зовсім іще недавно викладав англійську однокласник дисидента Бест, який у 
дев'ятому класі переклав Murder in the Cathedral і загубив рукопис перекладу 
на ріці, точніше, рукопис утопився разом з рюкзаком Беста, бо рюкзак 
зіштовхнула Анастасія, необережним порухом стегна на човні, і скільки вони 
не пірнали... школи не було, була платна автостоянка. «Подвійне вбивство — 
у катедрі й у воді, — замислено сказав тоді Бест, — роки творчої праці на 
дні. Це сюжет». Бест носив бакенбарди і палив люльку, натоптану пахучим 
болгарським тютюном "Нептун". Він був англоманом, як Набоков і Кант, 
треба все-таки задзвонити йому і спитати, куди поділося це монстрище, хоча 
й так уже ясно, розпал яснобачення серед осінньої ночі, хронотип 
внутрішньої свідомості часу, заклята тема сьомого розділу, нікуди я не 
дзвонитиму, а піду додому і посиджу з батьком. 
Батько спав. Стахорський постояв трохи біля нього, тривожно дослухаючись 
до посвисту тоненьких сопілочок у старечих грудях, і не наважився будити. 
Може, він іще протягне трохи; хоч би ще трохи протягнув. Скільки часу 
може вміститися у слові «трохи»? 
Отже, школи, яка виконувала роль центральної споруди у краєвиді його 
кошмарів, не стало. Він згадав криву й хижу посмішку лисого Кунделя, 
їхнього класного керівника. «Чому ти досі не вступив до комсомолу?» — 
запитав Кундель наприкінці випускного класу. «Я вважаю, що мені ще 
зарано; це така поважна організація, а я все ще такий наївний, такий веселий, 
що страх», — розвів руками Стахорський, виклично дивлячись на ворога. 
«Гляди, щоб не було запізно», — з цілком прочитуваною погрозою сказав 
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педагог. Цікаво, чи він уже здох? Шкода, коли так; один синьо-жовтий 
прапор на мерії чого вартий. Він побачив той прапор і здох від сказу, 
покусавши перед тим кількох учнів. Але їх урятували. Куди тепер 
стікатимуть безпритульні кошмари? Вони, мабуть, потраплятимуть до когось 
іншого, чия школа ще ціла. Він набрав номер Беста. 
— Бест, добрий вечір. Кому ти продав нашу школу? 
— Стах! Сташек, дорогий! Привіт, старий, — зрадів Бест на тому кінці дроту. 
— Ти де? 
— Дома. Я сьогодні вже їду. То де школа? 
— Ага, спохватився, побиваєшся. Ото треба було плекати її як парость. 
Півроку тому вже розвалили і вивезли, а ти щойно прокинувся. Отакі вони 
всі, оті вороги народу... Там паркінг. 
— Я бачив. Збулася ще одна заповітна мрія двох ідіотів. 
— Двох?! Стах, її прокляли покоління. 
— Добре кажеш, синку. Туди їй і дорога. Чи ти пам'ятаєш Анастасію? Вона 
банкувала у «Крихті». 
— Чого б то я її забув? — здивувався Бест. — А що? 
— Де вона? 
— Вона вийшла заміж за льотчика, який пролітав над нашим містом. І 
полетіла з ним до Свердловська. Давно, ще за перестройки. 
— Я згадав сьогодні, як вона втопила твого Еліота. 
— Вона незумисне. Просто в неї була така срака. Стах, а як польською «срака 
собача»? 
— Дупа волова. Я одразу відчув, що спілкуюся з учителем. І де ти тепер 
викладаєш — на майдані, біля церкви, у метро? 
— У дупі воловій. Стах, приходь, я так скучив за тобою. Наговоримось. 
— Дякую, Бест, не можу. Їду вночі. 
— Як батько? 
— Так само. 
— Хріново. Тримайся, старий. 
— Бувай здоровий. 
Стахорському здалося, ніби дощ перестав тарабанити. Вийшов на балкон — 
ні, мрячить, просто тихший і начебто тепліший. Почитати? Скільки можна 
читати. 
Повернувся до кабінету, запалив настільну лампу, вигідно всівся у глибокому 
батьковому кріслі. Знічев'я дістав з шухляди журнальну вирізку. 
Ця чорнява, крайня ліворуч, яка підперла голову рукою, ледь помітно 
усміхається. Таке враження, що вона знайома з фотографом і усміхається 
саме до нього. Коси у неї розплетені, вільно лягають на плечі, торкаються 
книги на столику. Що то за книга? Дві менші сестрички, схоже, 
примостилися на одному кріслі разом. Вони уважно дивляться в об'єктив. А 
от ця, що стоїть посередині, в об'єктив не дивиться, її погляд удавано 
зосереджений на книзі. Навряд чи вона може що-небудь прочитати на такій 
відстані. Але вона й не читає, вона просто уникає дивитися на фотографа. 
Для неї не існує майбутнього глядача, перед яким би вона мала постати 
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привабливою; вона зараз і тут виказує вороже ставлення до цієї ситуації 
фотографування. Чим їй так досадили? Ваза з квітами аж на краю столика, її 
відсунули похапцем, щоб звільнити місце для книги; невже та книга конче 
мусила потрапити у кадр, адже вистачило б і вази. Голий простір стіни за 
їхніми спинами. Тут якась недоречність. Складається враження, що столик 
присунули до стіни в останню мить, що край багета з дзеркалом надто 
недоречно вгризається у загалом продуману композицію, загрозливо 
торкаючись двох дівочих голів. Ця, крайня праворуч, здається, схожа на 
Миколу II. А може, то не дзеркало, а картина? І чому у цієї, що стоїть, 
неприховано злий вираз обличчя? Наче вона ось-ось вибухне гнівом. Вона 
коли б не найстарша з-поміж них. Її волосся перехоплене стрічкою або 
обручем. Тоді, мабуть, була така мода. Чимось нагадує Сафо. Хто її так 
розізлив? 
Потужний вал крові ударив Стахорському до голови, тихо заворушилося 
волосся, його обсипало морозом, він підхопився з крісла, серце виламувало 
ребра. 
— Господи! — сказав він. — Господи, та це ж я її розізлив! Як я міг забути? 
Невже я сходжу з розуму?  

ІІ  
Спочатку він зайшов до глибокого дзеркала і попрямував довгим коридором, 
захаращеним дерев'яними ящиками і всіляким мотлохом. Його анітрохи не 
дивувала можливість заходити до дзеркала, навпаки, він знав, що вже не раз 
робив це і пам'ятав увесь шлях, який треба подолати, кожний поворот 
коридора, кожний виступ, який слід було оминути або ухилитися, щоб не 
вдаритися об нього. Йти коридором видавалося нудним, він чимось 
нагадував переходи за лаштунками або попід сценою театру Заньковецької, 
так і чекай, що ось випірне який-небудь Кактус або Крілик з пляшкою 
кальвадосу і люб'язно запропонує причаститися та побесідувати про поезію 
Лишеги. Але ніхто не випірнав, з пронизливим пищанням розбігалися 
задзеркальні миші, з ящиків стриміли шоломи, списи, прапори, подекуди 
повипадало лахміття сценічних костюмів з еполетами і жабо, рулони 
декорацій з лісами й морями, і Стахорський піднімав ті шмати та запихав 
назад, щоб не зашпортатися, коли буде повертатися. Він пройшов той 
коридор повністю і опинився на брукованій вулиці, залитій сонячною 
повінню. За металевою огорожею розкинувся тінястий сад з насипаними 
білим піском доріжками. У саду на нього чекала чорнява дівчина з довгими 
розпущеними косами. 
— Як добре, що ти нарешті тут, — сказала вона, — ходімо, ходімо 
швидше. 
Дівчина повела Стахорського до палацу. Він не знав цієї дівчини, не знав, як її 
звати, але вона поводилася як давня знайома, усім своїм виглядом виказуючи 
привітність. Чи все-таки він бачив її колись? Може, це барменка з 
«Крихти» ? Крадькома він окинув її фігуру поглядом, і йому одразу стало 
соромно. Дівчина так довірливо ставиться до нього, наче чиста сестра, 
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навіщо ці вульгарні, недоречні тут думки. У палаці панував переполох і 
розгардіяш. Усі квапилися, і робітники запинали меблі білими чохлами, 
виносили речі, канапи, крісла... Стахорський трохи розгубився, бо ще ніколи 
не потрапляв до такого гарного палацу з розписами і ліпними прикрасами, 
він нікого тут не знав, але дівчина взяла його за руку і впевнено вела далі, з 
однієї пишної зали до іншої, де на стінах висіли полотна старих майстрів у 
масивних різьблених рамах з позолотою, стояли вигадливі годинники, ажурні 
столики, старовинні вази і амфори. Хто ця дівчина ? 
І вони вийшли з дзеркала у довгий білий коридор з високими арочними вікнами 
і рядом люстр угорі. Знадвору долинали голоси, іржання коней, гул 
автомобілів. Напрочуд багато світла. 
— Це тут, — сказала вона. — Зараз я їх покличу. 
Але до них і так уже майже бігли двоє дівчаток у білих сукнях. 
— Ти повинен сфотографувати нас, — сказала його безіменна знайома. 
— Гаразд, але де апарат ? 
Апарат стояв під стіною, старовинна скринька на штативі з коліщатами, 
вкрита малиновим плюшевим запиналом, з-під якого звисав шовковий шнурок 
з китицею. Тут усе таке старовинне. А дівчата зовсім юні. 
— Світло з вікна має падати на ваші обличчя, — пояснив Стахорський, 
розвертаючи штатив. 
Дівчата схопили столик з вазою на ньому і поставили під стіною, навпроти 
вікна. Потім присунули до нього крісло. Чому такий страшний поспіх? 
Розпочалася війна? Чи вони від'їжджають на дачу? 
— Побачиш це фото там, у себе, то згадаєш про нас, — сказала дівчина з 
розпущеними косами. — І тоді забереш до себе. Обіцяєш? 
— Заберу? Звідси? Але як? — здивувався Стахорський. 
— Прочитаєш заклинання. 
— Я не знаю жодного заклинання, — розгубився він. 
— Це так просто. Візьмеш давню книгу... 
—  Біблію, — несміливо підказала найменша. 
— Ні, Біблії у мене нема, — заперечив Стахорський. 
— Ну, а що в тебе є? Шекспір, Данте, Гомер... 
— Гомер є, — згадав Стахорський. — У перекладі Жуковського. 
— Прекрасно, це «Одіссея». Зараз принесу. 
За хвилину вона повернулася з томом. 
— Ми разом обираємо місце з «Одіссеї». Воно й буде ключем. Ти побачиш цю 
книгу на фото і згадаєш, що повинен прочитати заклинання. Воно відкриє 
нам дзеркало, бо ми також прочитаємо те саме заклинання тут. Обіцяєш? 
Ми у страшній небезпеці, — голос чорнявої дівчини затремтів. 
— Обіцяю, — сказав Стахорський. 
— Даєш слово? 
— Слово честі. Давайте шукати ключ, — мовив Стахорський. Йому 
передалося загальне хвилювання, яким було просотане повітря палацу. 
— Що саме ти пам'ятаєш з «Одіссеї»? 
— Одіссей у циклопа. Він заховався під бараном і врятувався. 
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— Чудово, дуже доречно. Цього ти справді не забудеш. Ось поглянь, 
закінчення дев'ятої пісні:  
 
Спутников верных созвав, я велел, чтоб они на проворных 
Все кораблях собралися и все отвязали канаты. 
Спутники все собралися и, севши на лавках у вёсел. 
Разом могучими вёслами вспенили тёмные воды 
Далее поплыли мы в сокрушенье великом о милых 
Мёртвых, но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти. 
       
— Одіссей у цій пісні називає себе Ніхто, — згадав Стахорський. 
— От і будеш нашим Ніхто! — засміялася чорнява. 
— Або вашим бараном, — усміхнувся він до неї. На тлі білої, наче екран, 
стіни вони виглядали справді гарно. Білі сукні, білі квіти у вазі, білі 
туфельки. 
— Я мушу захопити бодай край дзеркала, з якого ми вийшли. Тоді 
я напевне згадаю. 
— То захоплюй! 
Стахорський перекотив штатив праворуч. Тепер композиція складалася не 
так доладно; він почав міркувати над необхідними змінами, коли раптом 
прочинилися сусідні двері, і з них вийшла ще одна дівчина у білій сукні, чимось 
схожа на античну гречанку. Вона побачила Стахорського, і обличчя її 
видовжилось.  
— Он як ви тут проводите час! — обурилася вона. — Чудово виховані 
панночки у компанії з незнайомим чоловіком. Усі... 
— Заспокойся, прошу тебе! — підхопилася чорнява з банкетки під стіною. 
— Залиш це тепер, я потім усе поясню. 
— Це я прошу тебе припинити неподобство! Слушний час для знімання! 
Чорнява схопила її руку, піднесла до вуст і... поцілувала. А потім поставила 
обурену гречанку за столиком. 
— Всього-на-всього одна мить для вічності. І ти, ти також з нами. 
— Не можу бачити такої розпусти! 
— Тоді дивись у книгу! 
Коридором хтось ішов. Неквапливі кроки чоловіка, впевненого у собі. 
Побрязкували шпори. Можливо, що то був їхній батько, бо сполотніла 
навіть чорнява дівчина. Але вона вмить опанувала себе, сіла на банкетку і, 
усміхнувшись, підперла голову рукою. Така пластична... 
— Знімай, ми готові. Швидше! — тихо наказала вона 
Стахорський сіпнув за шовкового шнурка, клацнула рамка. Наче затвор 
карабіна. 
— А тепер тікай. До дзеркала.  
Кроки затрималися неподалік. Стахорський пірнув до темної прохолодної 
глибини і боляче вдарився боком об якийсь задзеркальний ящик. Він озирнувся 
— і побачив, що слідом забігла одна з менших сестер; вона наздогнала 
Стахорського, поцілувала його у щоку і, вся спаленівши, прошепотіла: «Не 
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забувай! Ми чекаємо...» А тоді притьмом побігла до своїх. Гаряча хвиля 
ніжності і зворушення залила серце Стахорського. Невинне дівча не 
злякалося неминучих докорів старшої сестри і насмілилося поцілувати 
чужого чоловіка — щоб він тільки пам'ятав про свою обіцянку. Як вони 
хочуть жити! Хіба таке можна забути ? Він перетнув сад, бруковану 
вулицю і зайшов до нічим не примітних дверей присадкуватої споруди, за 
якими починався вже знайомий довжелезний коридор. Він майже летів тим 
коридором, наспівуючи і задихаючись від щастя. Його життя раптово 
набуло вартості і високого сенсу, воно перестало бути індивідуальним, 
відокремленим мерехтінням, спалахнувши суцільним надособистим сяйвом. 
Він ніс із собою ключ до однієї з найбільших таємниць світу, він сам був 
ключем і мостом сполучення між часами. З часу облетіла фальшива облуда 
тривимірності і незворотності, з-під неї визирнуло щире золото Єдиного, у 
якому згладилися вузли дихотомій і дзеркальних поділів на видиме й 
відображене, на смерть і життя. З цією звісткою він і прокинувся. Інна ще 
спала. За вікном старої бойківської хати сяяло те саме Сонце єдності, на 
стіні коливалася тінь від горіха, а далі, у золотому жарі липневого ранку 
стояли Карпати. Лежачи, він споглядав це свято буття, з розплющеними 
очима знову переживаючи кожну деталь сновидіння, терпляче очікуючи, 
коли прокинеться дружина — сьогодні був день її народження! — і він 
зможе розповісти одну з найнебуваліших історій. 
 
ІІІ 
— Нічого собі подарунок на уродини! — сказала Інна, дослухавши до кінця. 
— Я сплю, а він у цей час тиняється Задзеркаллям у товаристві пишнокосих 
панянок. Вони його, чи бачте, цілують! Мене ти, звичайно, там не зустрів. 
Тупа реакція на такий дивовижний сон, але Стахорський стримався. Вони 
набрали вина, їства і на цілий день вирушили у гори. 
Якийсь час по тому він жив на небувалому піднесенні. Світлий і щемкий 
настрій сну супроводжував його повсюди, Львів ще ніколи не був таким 
прекрасним і приязним до нього, усе складалося саме по собі. Стахорський, 
либонь, уперше відчув, що означає мати харизму. Він за кілька тижнів 
написав половину книги і зробив це немовби бавлячись — письмо приносило 
насолоду, воно було щільним і легким, без найменшого напруження, якого 
він не терпів ні у власних, ані у чужих текстах. 
Однак перегодом, як то завжди стається зі снами, настрій втіленого дива 
почав вивітрюватись, неповторне освітлення — блякнути. Осінь, поїздки, 
робота, клопоти — і ось він уже повністю забув про свій сон, забув про 
надзвичайну місію і обіцянку. На сьомому розділі книги Стахорський 
спіткнувся і застряг, слідом захворіла Інна, потім заслабував батько, грошей 
не було нізвідки, і він зацьковано метався від одного підробітку до іншого, 
перекладаючи політологічні і які завгодно статті, пишучи огляди, рецензії, 
казна-що, казна з чим. Писав, перекладав, позичав, повертав... 
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Стахорський знову поглянув на фото. Йому стало не по собі. Сни снами, 
містика містикою, але ж не до такої міри. Що з цим робити, з чого починати? 
Він пішов до телефону і набрав Львів. 
— Інна? Добрий вечір. То я. 
— Добрий. А то — я. Що нового? 
       — Усе гаразд. Завтра приїду. 
— А тато? 
— Вже краще. Він наразі спить. Почав виходити на вулицю. Але тут паде 
цілими днями. 
— І у нас. 
— Інно, слухай, ти пам'ятаєш той сон, що приснився мені на твої уродини? 
Він кволо покладався на те, що дружина відповість «не пам'ятаю, ти мені 
нічого не розповідав». І тоді все стане на свої місця. Перевтомився, сплутана 
свідомість, сполохи повторного часу, з ким не буває. Але Інна, як на те, мала 
добру пам'ять. 
— Аякже, ще б пак. Чотири білосніжні німфи, з ними сатир Стахорський, 
знимки на згадку і поцілунки у дзеркалі. А що? 
Ох і тон. Він не знав слів, якими б можна було пояснити те «що». 
— Стах, чому ти мовчиш? Вони тобі знову приснилися? 
— Якби ж то,— озвався він. 
Вона здогадалася сама. 
— Ти знайшов ту знимку?  
— Батько знайшов. У якомусь журналі часів перестройки. 
— ... Але ж такого зовсім не може бути! Що то за дівчата? Яка там текстівка? 
— Це доньки Миколи II. Романова. Останнього російського царя, їх 
розстріляли більшовики у 1918 році. А фото зроблене у 1913. Інно, знаєш, що 
там іще написано? «Автор снимка установлен предположительно». 
Приголомшена мовчанка. 
— Ну, і... що ти робитимеш? — у голосі Інни з'явилася якась поштивість. Як 
біля померлого абощо. 
— Звідки я знаю? 
— А ти знайшов ту книгу? «Іліаду»? 
— «Одіссею». Ще ні. Але у батька десь є. 
— Слухай, Стах, не роби нічого. Я тебе благаю. Приїзди завтра. Візьми ту 
фотографію з собою. Ми все обговоримо. Адже то є щось нечуваного, може, 
треба порадитися... 
— ... з психіатром, — докінчив її думку Стахорський. 
— Ти ж не знав уві сні — хто вони? 
— Ні. Палац був розкішний, вони ошатно вбрані, але я й подумати не міг, що 
вони існують... існували насправді. 
— Я теж думала, що то якісь символи. Тепер цілу ніч не спатиму. 
— Не будемо набалакувати. 
— Добраніч? 
— Добраніч. 
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«Одіссея» стояла там, де й завжди, перша на нижній полиці. Малим 
Стахорський збирався вивчити її напам'ять. Він десь вичитав, що всі освічені 
греки знали «Іліаду» й «Одіссею» напам'ять, і хотів бути як вони. Батько 
дуже сміявся тоді. Його син кохався у давньогрецьких міфах, змайстрував 
собі кумирню із зображеннями Гермеса і Аполлона, отримував «відмінно» з 
історії стародавніх народів. Через кілька класів він уже отримував 
«незадовільно», бо почалося вивчення історії СРСР. 
Стахорський знайшов IX пісню, перебіг короткий зміст. Так, це тут. Біла 
книга навіть розмірами нагадувала ту, що лежала на столику у принцес. 
Божевілля якесь, бігме. Перехреститися, чи що? 
Читай. Тут усього-на-всього шість рядків гекзаметра. 
Але ж це неможливо. 
Читай. Вони чекають. 
Історію неможливо повернути назад. Вони вже давно мертві. Ти уб'єш їх 
удруге, якщо не прочитаєш. Не викручуйся. Адже ти пообіцяв. Уві сні. Ти 
дав слово честі! Звідки ти знаєш, що таке сон, дзеркала і час насправді? 
Я не можу. 
Ми чекаємо! Чекаємо! Читай! 
Я боюся. 
Вона наздогнала і поцілувала тебе. Щоб ти не забув. Вона відважилася. Ти 
плакав від щастя. Читай, ти врятуєш їх! Адже це їхній єдиний шанс, чим би 
це все не було.  
Але ж такого не буває! 
Ось фото. Ось книга. Інна підтвердила, що ти розповідав їй цей сон. Ти не 
божевільний. Читай уголос. 
Я страшенно боюся. 
Стахорський застогнав від муки. Мука несамовита, страх пекельний, хвилі 
гарячого морозу одна за одною прокочуються тілом. 
Я спробую. Може, нічого не станеться. Я дав слово честі і не забув про це. 
Може, це якесь випробування; краще б я не наражався на нього. Ось візьму 
зараз — і прочитаю. Будь що буде. 
Він набрав повні груди повітря і стрімголов кинувся у темні крижані води 
неймовірного: 
 
Спутников верных созвав, я велел, чтоб они на проворных  
Все кораблях собралися и все отвязали канаты. 
Спутники все собралися… 
 
Голос чужий і сиплий долинув до Стахорського з такої позасвітньої далі, що 
він жахнувся: де я? Лимонний метелик, який бозна-звідки взявся у кабінеті, 
ожив і запурхав біля настільної лампи, оббиваючи пилок з крилець на 
розгорнену книгу; за спиною, наче сніг під чоботом, рипнула стулка 
трельяжа, і Стахорський кинувся, мов ужалений змією. 
Вони вже бігли довгим коридором! Він чув, як відлунює дзвінкий дівочий 
сміх, як клацають обцаси і легко, білосніжно шелестять сукні. Ще три рядки, 
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ще три миті в одній — і вони з'являться тут, у крихітній кімнаті потворної 
«хрущовки», щасливі і врятовані навіки. Ще ця мить, заповнена трьома 
хрипкими рядками гекзаметра... Але що скаже батько? Вони розбудять його! 
Він немічний, він тяжко хворий, йому не можна хвилюватися. Як він 
переживе їхню появу? Як я йому поясню? Як я сам переживу це? 
Стахорський щосили відштовхнув том, і він упав на підлогу. Стіл плив перед 
очима, зі стелі повільно сипався попіл, серце заледве билося. Метелика не 
було. Відтепер лиса потвора Кундель має всі підстави пишатися мною. 
До кімнати зайшов батько. 
— Я бачу, ти ще не поїхав. Котра воно вже година? 
— Анікотра. Нуль годин, — сказав Стахорський, позирнувши на 
електронного годинника, де дійсно стриміло чотири зловтішних нулі. 
— Та ж на тобі лиця нема! Що сталося? 
— Тут... миша пробігла. Я по ній... книгою... 
— Де вона в чорта взялася? Скажу Свєті, щоб принесла отрути. А мені 
причулося — гомін, гомін, сміх... Я думав, до тебе гості прийшли. 
— Ні, тату. Не прийшли до мене гості. Буду я вже збиратися. Незабаром 
поїзд. 
— Ага, дивись, не запізнись. Миша завелася, це ж треба... Скоро тут вовки 
завиють.  
Стахорський одягнув куртку, міцно обняв старенького. 
— Бувай здоровий, дорогенький мій. 
— Щасливої тобі дороги. Дзвони і приїжджай. А дівчат не береш із собою? 
Батько подавав йому вирізку. 
— У Львові не люблять росіян, тату. Хай вони залишаються з тобою. 
— Вони б мені їсти варили, — сказав батько, безпорадно дивлячись 
Стахорському в очі. — Їсти б варили, до аптеки ходили. А оця мала з книгою 
читала б мені вечорами. Добре б нам жилося разом...  
 
* Що робити нам у гарячому літі, 
Як не чекати в безплідних садах на ще один жовтень? 
Якась хвороба находить на нас. 
Ми чекаємо, чекаємо, 
І святі та мученики чекають — тих, хто стане 
мучениками і святими. 
Т. С. Еліот, «Вбивство в соборі»  
 
 



 16 

 
 
Юрій Мушкетик 
 Народився 21 березня 1929 р. (Вертіївка, нині Ніжинського району 
Чернігівської області). Видатний український письменник. 
 
ЗОЛОТА БЛЯХА 
Я йшов зі збіговиська, на яке потрапив випадково і на якому кандидати в 
президенти ширяли правицями і лівицями, показуючи широкі, відомі тільки 
їм, дороги до щастя та обіцяючи обсипати електорат золотом. На Майдані 
Незалежності ще трохи послухав той же електорат, одна частина якого 
поливала фекаліями іншу та нелюбого їй кандидата, випив на розі Софійської 
дві чашечки дорогої і несмачної кави, а до неї дві чарки коньяку й рушив 
угору, розмірковуючи про те, що ті, вимахані лівицями і правицями дороги, 
оманні, та й сама віра є самообманом, це насамперед знають ті, що 
закликають вірити, і що найкраще вірити тільки в себе і в те, що ти робиш. А 
роблю я свій маленький бізнес — добре, що він у мене є — розпочав його з 
бананів (їх тоді ще не було скрізь), привезених у багажнику «Москвича», далі 
— шкіряні куртки з Туреччини, а тепер маю на Петрівці свою, як кажуть, 
палатку, у якій торгує дружина, а я й далі човникую від берега до берега і 
молю Бога, щоб ніяка буря на морі чи в податковій інспекції не перекинула 
мій човен. 
Отак розмірковуючи, ковзав поглядом по вулиці, — давно на ній не був, — 
он дві грудасті, втомлені, з сіточкою дрібних тріщин-зморщок тіточки-
каріатиди — над силу тримають шість поверхів важкого будинку, он 
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вилискує гранітом чийсь новенький офіс, за ним облізле підворіття... І в цю 
мить незримий молоточок стукає в мою пам'ять, вибиває з неї спомин. 
Старий, стертий хідник у двір. Між плит поросла висока трава. Либонь, мало 
хто нині ходить по ньому. А колись тут було людно, і я частенько завертав у 
цей двір. І подумалось мені... Несповідимі шляхи людські, як окремої 
людини, так і всіх нас. Важко, вперто торують люди шлях, утоптують, 
розчищають його, вкладають деревом, а то й каменем, ставлять обіч нього 
герми, вказівні стовпи, а потім лишають їх і втоптують шляхи новії, а старі 
заростають бур'янами й терням, на їхньому камінні сонячної днини 
вигрівається гаддя та ще, може, покладе під каменем гніздечко польова 
пташка-пастушок, закрутить у степу пилюгу вихор і зламає зуби на тій 
дорозі, спересердя сипоне піщуги, й так із року в рік, аж доки не поховає 
зовсім той битий шлях. Іноді він майне перед чиїмось здивованим зором на 
старій мапі, та й мапа та зітреться. Де ті славні міста Любеч, Іскоростень, 
Заслав, де церкви, які змагалися своїми позолоченими банями з сонцем, де 
золоті князівські столи, і пінилися на них заморськими винами срібні келихи, 
й сонце ламало проміння на позолочених щитах дружинників, де Батурин, 
Бар, Бершадь, Глухів, на чиїх майданах маковим цвітом цвіли козацькі 
шапки, а ярмарки шуміли й гули, неначе водоспади, нині це заштатні 
містечка зі зветшалими церквицями, котрі проголошені історичними 
реліквіями і охороняються державою, а біля жодної немає навіть 
поганенького сторожа, а є й такі села або й хутірці, про які сто літ ніхто не 
чув, а колись вони також змагалися багатством, пишнотою і славою з 
Черніговом, Переяславом, а то й самим Києвом, тепер же навіть згадка про те 
змагання викликає насміх, а то й обурення. Колись славетні двори в Києві 
занепадали, будівлі ветшали, поставали нові двори, в них бенкетували інші 
люди. Як і оцей двір. Тут жили художники, скульптори, композитори, у 
відчинені вікна лунав гомін, лилися мелодії. Мене сюди манило 
непереможно. 
Тут жив художник по металу Одуд, мене познайомив з ним скульптор Яхно. 
Одуд кував меморіальні дошки, робив персні з давньоруськими і козацькими 
печатками і пригощав гостей з початої пляшки «Столичної», чомусь завжди з 
початої. Може, через те, що цього виявлялось мало, й гість біг до гастроному 
по непочату пляшку. Мені стало цікаво: живий він, тут його дупло й далі чи 
порох перебудови і реформ замів його сліди. Повернув у двір. 
П'ятиповерховий жовтий, ветхий будинок. Ба — вивісочка та сама, тільки 
потьмяніла вельми. Двері праворуч — там жила якась багатодітна сім'я, 
прямо — продавщиця гастроному, у якої Одуд знаходив короткочасну втіху, 
відпочивав від думок, які обсідали його схилену над меморіальними 
дошками голову, і двері ліворуч, полуплені й брудні, про такі двері в селі 
кажуть, що їх свині відчиняють личами. Дзвінка немає. Я потягнув ручку на 
себе, й одразу мені в обличчя війнуло густим димом. І вся кімната 
переповнена гірким димом, парою, кіптявою, і в цих клубках ворушилася, 
стрибала якась проява. Дим стрімко тягнуло повз мене в коридор, а з ним 
підтягувало й ту стрибучу прояву, була вона тлуста, з величезним 
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животярою, круглою червоною пикою, обрамленою сивою бородою, вусами, 
такими ж сивими, довгими, рідкими бакенбардами чи пейсами і довгою 
сивою ріденькою чуприною. Проява й далі стрибала, вимахуючи руками, й 
стрибали в неї на голові чуприна, пейси і вуса, й брудно-сіра сорочка, яка 
висмикнулася з штанів, вихрила нижче живота. Я приглянувся пильніше: це-
таки був Одуд. Але що зробили з ним оці десять чи скільки там літ! Як же він 
розтовстів, збрезк, постарів! Дим потроху витягувало, тепер він висів синіми 
пасемцями й струменів за мою спину, кімната ж постала в дивовижному 
хаосі. Два оббиті жерстю столи, на одному газова, на дві конфорки плитка, на 
ній два баняки, на столах тиглі, реторти, схожі на трансформатори апарати, 
внизу холодильник і ще якась металева шафа, і якісь апаратики, інструменти, 
залізяччя. Й серед усього цього — дикун у танці. В першу мить у мене 
майнула думка: божевільний; хотів утікати, та в наступну трохи оговтався, 
обличчя цього чугайстра було осмислене, світилося невимовною радістю, він 
усміхався до мене. Врешті впав у подерте, ще доперебудовних часів, крісло, 
й показав рукою на друге таке ж саме: 
— Сідай. 
Я сів. 
— Чого це в тебе стільки диму, свиню смалиш? І з чого дикунський танець?  
Одуд підхопився, зачинив двері — тягло холодом, уже осінь — 
пританцьовуючи підійшов до мене. 
— Тобі скажу... Ти — перший... Моя наука каже — першому можна 
одкритись. Звершилось! Десять років трудів! Звершилося! — його руки 
тряслися, губи тремтіли. В очах горів нетутешній вогонь. — Зробив! 
Видобув! Третя контрольна проба! 
— Що зробив? Видобув? Чи не золото? — зіронізував я. 
По Одудовому обличчю прокотилася нервова хвилька. 
— Звідки ти знаєш? 
— Та я нічого не знаю. Просто... такий ти несамовитий. 
— Так. Ти вгадав. Дивися, ось воно! 
Одуд взяв чи то величезний пінцет, чи то щипці й дістав з одного баняка, у 
якому булькало, щось блискуче, кинув на щербате блюдце. 
— Тепер бачиш? 
— Ну, кільце... 
— Яке воно? Придивися. 
— Ну, жовте. 
— Жовте, жовте... золоте! 
— Ну то й що? 
— Як що? А було — залізне. Я зробив... Перетворив. 
Мені хотілося розсміятися, й боявся — таке одухотворене, запальне було в 
Одуда обличчя. Може і вдарити. Одуд знову важко опустився в крісло. 
— Все. Кінець. Оцей дім, де ми зараз сидимо, продається. Я куплю його. 
Реконструкція, євроремонт... 
— За оце колечко! — не міг я втриматися під кпину. 
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— За оце. За сотні, тисячі. Тепер я будь-яку залізяку перетворю в золоті 
злитки. 
Мені стало трохи моторошно. Одуд таки трохи, а може, й не трохи, з'їхав з 
круга. 
— Борисе, — намагався говорити лагідно, розважливо... — Це все в 
сімнадцятому столітті. Алхімія... Наука давно довела... 
— Та що там вона довела, твоя наука, — підхопився Одуд. — Я все знаю. Ті 
люди йшли правильною дорогою. Скільки вони зробили відкриттів! І 
золото... Просто тоді не було такої техніки, як сьогодні. Вакууму, високих 
температур, каталізаторів нинішніх. — І раптом замовк: — Ти, я бачу, не 
віриш. 
— Як я можу... 
— А ось так... Дай що-небудь мідне, залізне. Щоб було твоє:. Інакше скажеш 
— обман. Фокус. Ну, що в тебе є. 
У мене не було нічого. Одуд пильно обдивлявся мене. 
— А оця пряжка... Бляха. Вона відстібається? Штани не спадуть? 
— Та відстібається. 
Борис уже сам порався біля мого паска, відстібнув її й поніс до шафи, яка 
стояла на підлозі. Взяв з полиці пляшечку, поклав пряжку на блюдце, полив з 
пляшечки жовтою рідиною й поставив блюдце з пряжкою у шаховку. 
Натиснув кнопку, всередині шаховки зафуркотіло, на панелі засвітилося два 
червоні й один синій вогник. По кількох хвилинах Борис вимкнув шаховку, 
відчинив, переставив блюдце в іншу, знову натиснув кнопку. Я дивився 
спокійно, хоч мені трохи й шкода було пряжки. Пасок з нею коштував 
близько ста гривень. А Одуд вже вийняв блюдце з бляхою з другої шаховки, 
полив бляху ще з однієї пляшечки, з зеленої круглої коробочки натрусив у 
баняк на конфорці червоного порошку, вкинув бляху в баняк і підсилив 
вогонь у конфорці. В баняку забулькотіло, зашипіло, сизий димок потягнувся 
вгору. 
— Треба буде зробити витяжку, — казав Одуд. — І ще багато чого. 
Поставити на справжній сучасний технічний рівень. Щодо обсягів, то мене 
влаштовує й ця апаратура. Як думаєш, скільки металу влізе в реторту? 
Кілограмів два-три. Досить. Дві закладки на день... 
Я слухав цю маячню й думав про те, як мені краще зіслизнути звідси. 
Либонь, Одуд помітив мою нетерплячість. 
— Не поспішай. Бляха невелика. Я — прискореним методом. Ми погомоніли 
ще про те, про се. Мені було й смішно, й трохи шкода Одуда. У наш час 
комп'ютеризації і циклофазотронів... мріяти про філософський камінь, за 
допомогою якого перетворювати одні метали на інші... Мені на подив, Одуд 
відгадав і ці мої думки. 
— Ти все ще не віриш. Вважаєш, у вік космічних ракет і комп'ютерів дивак 
щось варить у ретортах. Що ж... Наша віра в прогрес пішла трохи не туди. 
Мозок таргана в сотні разів досконаліший за найновіший комп'ютер, а життя, 
— це тільки потік інформації в клітинах. Також щільніший і досконаліший, 
ніж у будь-якому комп'ютері. Власне, в світі немає нічого і все є. Все 
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твориться з нічого. Хто творить? Хто заклав перші програми? А якщо у 
якійсь із них щось трохи змінити? Втямив? — Він підвівся. — Ну, вже пора. 
— Укрутив конфорку, взяв той самий пінцет і дістав з баняка-реторти... мою 
пряжку, брязнув на блюдце. Пряжка жовто відсвічувала. 
— Ну, тепер бачиш? 
— Я нічого не бачу. 
— Повилазило? Золота. З чистого золота. 
— Не можу повірити. На золоті — проба. 
— Пробу то вже роблять люди. Я міг би зробити, але ти не повіриш. Перевір 
деінде. 
— Де? 
— Та в будь-якій скупці золота. Хоча б трохи вище від нашого будинку. 
Вони вміють. З цього живуть. 
— Коли? 
— Хоч і зараз. 
Несподівано в мені прокинулась цікавість. Я простягнув руку до пряжки й 
несамохіть відсмикнув її. 
— Не бійся, вона холодна. На ось, загорни в папір.  
За кілька хвилин я вже заходив до конторки скупника. Старий лисоголовий 
чолов'яга промацав мене трахомними очима. Я поклав пряжку на покриту 
шклом стійку. 
— Хочу знати, що це таке? — мовив чомусь несміливо. 
— Ви принесли продавати чи апробувати? 
— Апробувати. 
— За апробацію — десять доларів. Гривень шістдесят тобто. 
Я хитнув головою на згоду. Чолов'яга вставив собі в око скельце-окуляр, 
якийсь час оглядав пряжку, поклав її на фарфорове блюдце, піпеткою набрав 
з баночки якоїсь рідини й капнув на пружок пряжки. Довго вдивлявся в те 
місце. 
— Вам точно? 
— По можливості. 
Він узяв маленького терпужка, в одному місці трішки надпиляв, роздивився 
зріз, ошурки зсипав у іншу низеньку фарфорову баночку, полив рідиною з 
пляшечки з вузьким горлечком. 
— Проба десь дев'яносто — дев'яносто друга. 
— Чого? 
— Як чого? Золота. 
... Я стояв у майстерні Одуда, на моєму обличчі, що виглядало з старого, 
поцяткованого овального, в пофарбованій гіпсовій рамці з трояндами 
дзеркала блукала невиразна посмішка. Трохи знічена, трохи непевна, а трохи 
й недовірлива. 
— Не знаю... Може, це щось... 
— Що? 
— Ну, таки — не знаю. 
— Давай повторимо. Що в тебе ще є? 
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— Здається, нічого. 
— А оце? — Одуд смикнув за ланцюжок, який спускався в кишеньку до 
годинника. — Оця цибулина... 
— Він золотий. 
— То що? Я дію в обох напрямках. Зроблю його залізним. А тоді верну 
назад. 
Я вагався. 
— Давай, давай, — квапив Одуд, — поки не впала потужність. — Він сам 
відстебнув ланцюжок. — Нічого не станеться, і механізм не зіпсується. Він 
водонепроникний? 
— Так. 
— То в чому ж річ... 
І проробив усе, як першого разу. Тільки посипав іншими порошками і клав 
до іншої шаховки. А коли все скінчилося, я ухопив годинника й побіг по 
вулиці вгору. 
Лисий довго крутив його перед очима, капнув з піпетки і всього лиш два рази 
провів терпужком. 
— Яка проба? — прохрипів я.  
Лисий вийняв з-під брови скельце, примружив очі: 
— Що ви мені пудрите мізки? Це вульгарне залізо... Тракторної проби. 
... Світ перед моїми очима йшов кругами. І в центрі тих кругів гойдалася 
тлуста патлата пика Одуда. 
— Ну, я ж казав тобі. Дай сюди. — І поклав годинника в шухляду маленького 
столика. — Сьогодні я вже погасив. Прийдеш післязавтра, завтра мене не 
буде. Вернемо його в золото. 
Я стояв; і в моїй голові гуляла метелиця, й глухо кували важкі ковалі, кували 
одну думку за другою. Ну що вартує цьому Одуду... А мені — на все життя. 
Ми ж колись із ним так добре чаркували. Я приніс сюди не одну пляшку. Й 
скільки стояти моїй Валі на тій Петрівці, у неї хворі ноги, а мені човникувати 
по світу. 
— Борисе, — мовив, і в горлі захрипіло. — А ти б не міг... по старій дружбі, 
хоч одну закладку для мене? Я не знаю, чим віддячу, тепер тобі ніщо не 
потрібне. 
Борис пошкріб відстовбурчений чупер. 
— Ну... оскільки ти перший. То першому... Одному. Принось. А тепер сідай, 
доп'ємо ось цю пляшчину. З учора лишилася. Є огірки і є ковбаса. 
Вдома я збирав у пластмасовий пакет залізні речі, щоб вагомі, компактні: 
збив з ручки молоток, туристську сокирку, іншого нічого не знаходив, і 
раптом мій погляд упав на безмін на стіні — єдина пам'ятна предківська річ, 
ще прадідівська — я заклав його в двері й зігнув удвоє, аби вліз до тигля. 
У четвер зранку я був несподівано заскочений нагальними справами й на 
Софійську приволікся після полудня. В кишені мого довгого плаща 
побрязкував металобрухт. Зайшовши до майстерні, я одразу побачив, що тут 
щось не так. У кімнаті стояла цвинтарна тиша, конфорки не горіли, тиглі не 
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булькали, а їхній господар сидів у кріслі, зронивши між колінами руки до 
самої підлоги. На моє вітання не підвів голови. 
— Борисе, що таке? — запитав я стривожено. 
Борис махнув рукою. І був він, як ото кажуть, наче у воду опущений. 
— Захворів? Чи щось вдома, з батьками? 
Борис врешті підвів голову. Його очі були зболені. 
— Хіба не бачиш? — вказав пальцем на реторту. Вона була розколота од 
горлечка до дна. 
— І все інше... Катастрофа. Компресор, вакуумна установка... через 
звичайнісіньке замикання. Всьому кінець. 
— Ну... чому це кінець... Процес ти ж пам'ятаєш... 
— А обладнання? Треба замовляти нове. За що? — Й знову понурився. Його 
настрій, його клопіт входили в мене хворобою. Рушилася й моя мрія... 
Пташка буквально випурхнула зі жмені. Я розмірковував. Вагався й 
підштовхував себе. 
— А це можна замовити? 
— Можна, — наче з могили. — Але... 
— І скільки?  
— Ну, десь вісім тисяч. 
— Чого? 
— Доларів. 
— Такі гроші в мене були. Збирався закупити наступну партію товару. Але 
що там... Якби звершилося, ніякий товар мені більше не потрібний. 
— А часу скільки? 
— Днів десять, — промимрив Борис. 
— Послухай, Борисе, — рішуче мовив я. — У мене є такі гроші. Я позичу... 
Тобто вкладу в цю майстерню. А ти мені першому зробиш, — і витягнув з 
кишені пакет із залізяччям. 
Гроші я віддав Борисові того ж дня. Він сказав, щоб я навідувався. Я хотів 
протриматися хоч тиждень, але прийшов через три дні. Майстерня була 
замкнена. Наступного дня теж. І далі також. Можливо, думав, Борис захворів, 
або сталося якесь нещастя. Стривожений, знервований я тупцяв у під'їзді. А 
потім одважився й постукав у двері прямо. З них виглянула фарбована 
відьма. Так, час позбиткувався й над Борисовою коханкою. 
— Пробачте, — муркотів я. — Не знаєте, де Борис?.. Він просив мене... Дуже 
важливо... Я зробив... І ось ходжу-ходжу. 
На мене глянули чорні, в яких не було дна, а тільки стужавіла порожнеча, 
очі. 
— Він виїхав. 
— Як виїхав, куди? — серце мені зайшлося. 
— А як виїжджають. Він і мені не сказав, довідалася випадково. Хоч 
збирався давно, все казав — не вистачає восьми тисяч. У Америку, Хранцію, 
в Ізраїль... Хіба я знаю? 
Ось і все. Скаржитися було безглуздо. На що скаржитися — що Одуд не 
перетворив мій металобрухт на золото й, навпаки, перетворив мій золотий 
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годинник на звичайний металевий? У кращому випадку з мене посміються, в 
гіршому — відправлять у психушку. Отож, несамохіть помацавши бляху на 
животі на ремені, я потюпав униз по вулиці. Я знав, що на цю вулицю не 
прийду більше ніколи. І в думках, і в моєму серці — порожнеча. Як у отих 
клітинах, про які казав Борис, або в тарганячому мозку. Може, й справді світ 
ніщо, порожнеча й обман. Чи хтозна, що таке світ... 
Рука несамохіть ковзнула на бляху. Зненацька я побачив вивіску скупки 
дорогоцінностей. Регочучи з самого себе, зайшов туди, відстебнув бляху й 
поклав її на стійку. 
— Що це таке? 
Молодий, з модною чорною заростю на щоках, яку підстригають, неначе 
газон, скупник проробив усі маніпуляції, які раніше проробляв лисий на 
Софійській, і байдуже сказав: 
— Золото. Дев'яноста проба. Здаєте?   
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Народилася 19 липня в селі Брусниця Кіцманського району Чернівецької 
області. Виросла на Житомирщині. Закінчила факультет журналістики 
Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Нині мешкає в 
Чернігові. Відома українська письменниця, науковець і журналіст. Лауреат 
міжнародних премій. 
 
НЕДОЗВОЛЕНЕ ПОЛЮВАННЯ 
Кирик не міг би сказати певно, коли Лисеня владно запанувало в його житті, 
хоча і пам’ятав похвилинно усі їх нечасті зустрічі, здебільшого на людях. 
Але останнім часом все унадливіше спадало на думку, що рудоволоса жінка з 
мигдалеподібними очима, виразним промовистим обличчям, яке вповні 
компенсувало її небагатослів’я, змушує шукати причіпки, щоб оформити 
відрядження до міста, у якому та опинилася попри свою волю і охоту. 
Якось, дивлячись згори на, мовби сірникові, макети церков і весняний 
зелений кучеряворізьблений оклад міста, вона зронила:  
Ця місцевість була колись благодатною...  
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— Тут і сьогодні можна жити, якщо з пивом, —  незграбно спробував 
пожартувати Кирик і осікся. Лисеня здавалося бачило щось більше, аніж 
прозору весняну панораму, воно відало, вчувало, зчитувало щось. Власне й 
прізвисько Лисеня він вигадав для неї не стільки за зовнішню схожість, як за 
тваринну інтуїцію. Щоправда, до її застережень і передбачень оточуючі 
ставились неуважно, іноді іронічно, надто ж її благовірний, який Кирику (чи 
обійшлося без ревнощів?) нагадував патологічного живчика під мікроскопом. 
Кирик набрався духу і випалив зовсім не те і не так, як хотів: «Лисеня, я, 
схоже, закохався в одну особу, проте вона...» «Якщо вона — не черниця, то 
завжди є шанс», — спокійно, не збентежившись, відказала жінка. 
Зовсім недоречно позаду затріщало галуззя — і перед співрозмовниками 
закрасувався Пузанів Георгій Арнольдович. Згорнувши руки, немов 
мультиплікаційний крокодил Гена, на черевці, і розбризкуючи слину крізь 
рідкі передні зуби вусібіч, від втішено залепетав: «Як сплави, Ольго 
Володимилівно, як здолов’я? Ішов за вами кілометл, щоб випадково отак 
зустрітись». 
Пузанів, знайомий Лисеняти, випромінював «ладість». У дитинстві мама 
заощадила на логопеді для сина, відтак він приречений був стати лектором. У 
цій країні, де усі беруться за те, що їм найгірше вдається, інакше статись і не 
могло. Опецькуватий і пухкий, наче жінка, що зайшла в тяж, Пузанів, не 
вельми дбаючи про вчасність своєї з’яви,  торохкотів про невеличку 
колекцію народної ікони, яку приятель за домовленістю дозволив 
поекспонувати. 
Лисеня зіщулилось, його мучив будь-який недолад, у будь-чому. Пташина 
мова Георгія відразу сприймалась руденькою на третину, оскільки естетичне 
чуття відмітало цей нечистий потік, як двірники на лобовому склі брудні 
патьоки, але сенс вона вхопила — чергова оборудка. Щоб якось зреагувати 
на новину, стенула плечима: «У нас же зберігати ніде...» Допотопний 
залізний сейф, де Пузанів зберігав  еротичну літературу і принесені могоричі, 
до уваги не брався. 
— А комілчина, підсобка наша... «Була наша — стала ваша!», — відрубала 
подумки. А сама пригадала, як втрапила у мимовільні свідки використання 
приміщення. Ключі від закапелку мали вони утрьох :  Арнольдович, на 
правах старшого, Рита і вона. У комірчині скупчилися: стіл, шафа з 
начинням, яким користувалися під час застіль та імпровізованих свят, 
незнищенний порох, що дивними пасмами світився на сонці, як у лісі, коли 
промені скісно пробиваються крізь затінок дерев, течка з її давніми записами 
ще якийсь непотріб, але головне — тут панувала тиша, заради якої можна 
вибачити інші незручності. Лисеня зрідка, коли поставала необхідність 
усамітнитись і «відписатись», забивалось у цю нору. Того разу за 
замкненими дверима вчувалось вовтузіння і важке сапання, однак коли вона 
ошелешено спинилася біля дверей, — усе затихло, повагавшись з мить, 
відімкнула криївку. З-під плаща Арнольдовича щуриним хвостом волочився 
пасок, а дівчина, якою по-батьківськи опікувався наставник (хто ж допоможе 
їй як слід опанувати фах?), ніби зійшла з полотна Рембрандта «Шубка». 
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Ольга Володимирівна машинально причинила двері і, мов листок на протязі, 
опинилась у протилежному кутку коридору. За годину, не оговтавшись до 
кінця, на нараді вона слухала тривіальності Георгія про те, що всі ми — 
«сіячі доброго, розумного і вічного», тоді й повернула ключ. 
Відмикачка відразу перекочувала до кишені любаски Георгія, благо Риту 
«заслали» у довготермінове відрядження. Дівуля не комизилась, вона навіть 
не знітилась після несвоєчасного Олиного вторгнення. 
Нечулі, безвідповідальні однолітки їй зосоружіли хтозна відколи, а цей, 
ласий до молодого, хай і не першої свіжості, тіла лантух, дивись, на щось 
знадобиться. Учора підхарчив у кафе «Локомотив» та й обіцяв залагодити її 
проблеми з навчанням. А те, що оволодівав нею, як колись марксизмом-
ленінізмом: то з нехіттю, то з фанатизмом, — закономірний вислід, «се ля 
ві». 
Кирику підоспів час лагодитися у дорогу, однак хотілося ще перемовитися 
бодай кількома словами з Олею без сторонніх очей. 
Утім скидалося на те, що слушний момент так і не налучиться — Пузанів 
узявся переповідати легенду про одну із ікон колекції, вона найдавніша і 
найцінніша, не всі експерти схиляються до думки, що це  народна ікона, а ще 
називають її – незникомою. Не один раз викрадалося зображення Богородиці, 
але в той чи інший спосіб образ знову повертався до храму, а за кожним, хто 
зазіхав на святиню, тягнувся шлейф нещасть. 
Кирик милувався іконописними рисами Лисеняти: чітко окресленими 
містичними очима, невеликими устами, рівним носиком. Він колись бачив, 
як беззвучно котилися сльози її незворушним обличчям, — і зчудувався: так, 
либонь, відбувається диво «плачу» з образами... Лиха година наслала на їх 
голови це одоробло. Пузанів вловив у погляді Кирика погано приховане 
роздратування і відреагував по-своєму: «Ну, добле, зміню тему». Далі ні сіло 
ні впало Георгій Арнольдович продекламував, що ми — долослі люди, отож 
пересвідчувались: кохання, як тамагочі, якщо його не підживлювати — воно 
здохне, а тоді доведеться заводити інше. 
Лисеня подивилося якийсь час услід машині, що немов іграшкова, за 
порухом дитячої руки на пульті, покотилася автобаном. Чи хотіла вона її 
зупинити, чи хотіла повернути? У салоні авто сиділа, здавалося, інша 
людина, не милий, дещо розгублений Кирик, за беззахисною посмішкою 
котрого проглядав хлоп’як; Кирик, ледь помітна блідість якого виказувала 
його небайдужість до руденької, у салоні авто вже знаходився Кирило 
Іванович, від якого чимало залежало і який був залежним від багатьох. 
Метушню на роботі, пов’язану з прибуттям колекції, передбачити було 
неважко. Терміново відкликали з відрядження Ритку. Їй з Ольгою належало 
охарактеризувати ікони, а згодом ще й проводити своєрідні екскурсії. Усе це 
не входило до обов’язків працівниць, — самодіяльність, від якої складно 
відкараскатись. Ольгу коробило ще й те, що вони не спеціалізувались 
безпосередньо на іконографії, а вона завше зневажала непрофесіоналізм. 
Опріч іншого, здерті з покутей та стін храмів ікони складувати у комірчині, з 
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якої  не вивітрився дух любовних утіх, — це ж все одно, що поскидати 
святині у хлів! 
Пузанів натомість «світився»  від задоволення (Лисеня, щоправда називало 
про себе такий його стан: випромінював помірні дози радіації), поплескував 
Риту по плечах, обіймав за талію, — мав таку хамську звичайку у поводженні 
з жінками, від якої годилося мліти. 
Привезені скарби вже кріпили до пересувного стенду, що мав переміщатися з 
конференц-залу до підсобки — і навпаки. Дивна колекція, не паспортизована, 
не досліджена. Єдине, що відомо — приватна. Лисеня вдивлялося у лики, 
виписані на дереві. «„Сільський” іконопис, витворений «богомазами», 
нерозривно пов’язаний з народною естетичною свідомістю та образотворчим 
фольклором, тут і яскравість кольорів і оптимізм, який протистоїть 
містицизму культової обрядовості», — бадьоро розпочаті нотатки для 
Маргарити, котра однаково сама нічого не втне, обірвалися. Лисеня 
спіткнулося поглядом на зображенні воїна, її вразила схожість із Кириком. 
Народна ікона XVII-го століття, а така разюча подібність. Хтозна, може, це 
його який-небудь пра... прародич, з невідомо якого коліна? На душі заясніло. 
«Народні майстри не завжди були добре обізнані зі складними релігійними 
сюжетами, — популярністю серед нищих, неосвічених верств населення 
користувалися неканонічні тексти:  легенди, апокрифи тощо. До того ж, 
маляри прагнули задовольнити духовні та естетичні попити потенційного 
покупця. Образи святих, неважко помітити, зазнають адаптації. «Богомази» 
зображують великою мірою своїх сучасників, на іконах ми бачимо елементи 
українського традиційного одягу того часу. Це і українська сорочка та 
шаровари на Ісусі, намисто на шиї Марії, український пояс поверх античних 
лат у Георгія. У народній іконі — відголоски дохристиянських культів. У 
простолюду ставлення до ікони не стільки благоговійне, змішане зі страхом і 
покорою, як вимогливе. Ікона — це спосіб отримати допомогу у життєво 
важливих справах. 
Священнослужителі до народної ікони не виявляли прихильності (через 
низку згаданих причин),  позаяк і спосіб продажу її був своєрідний, — 
розкидані на возах, серед риби, сала, горщиків, папуш тютюну, образи 
ставали радше звичайним крамом, аніж духовним надбанням». Ольга саме 
намірилася перейти до характеристик окремих зображень: Юрія (Георгія)-
змієборця, Миколая, Варвари, як опинилася у густій тіні. Арнольдович все 
ще зостаючись таким, хоч чай пий без цукру, підкликав Ольгу до себе і, по-
змовницьки підморгнувши, наказав іти слідом. Так колись у дитинстві 
Лисеня  із ровесниками показували один одному заховані у землі «секрети»  
— композиції із квітів, фольги, камінчиків, прикриті скельцями. 
У Ольги перехопило подих, коли у напівмороці закапелку розгледіла на столі 
ікону. 
«Оранта» — Марія, що молиться. Дорогоцінні високохудожні шати: срібло, 
позолота, карбування. Орнаментальне обрамлення. Найвірогідніше, XVII 
століття. «Не копія», — почулось мурмотіння позаду. — «Ви, збираєтесь її 
виставляти? Цій іконі немає ціни». Якийсь дивний недобрий холодок 
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затьмарив радість споглядання краси. Ікона у жодний спосіб не вписувалась 
до колекції образів, створених «богомазами», оскільки втілювала взірець 
класичної іконографії... 
Кирику випадала нагода у службових справах гайнути за кордон, та й не 
абикуди, — до Австрії. «Grüß Gоtt, Österrеich!» І уперше совісного 
працівника опанувала нехіть вирушати у поїздку, яка для 90 відсотків його 
співвітчизників є нездійсненною мрією. Після попередньої недалекої 
мандрівки на останній, завбачливо загорнутій сторінці його записника 
з’явилися рядки: 
 
«Обрáзи, óбрази і образи 
Забуте лисенятко зобрази 
Між злив і золота коктейльної стерні 
Юдоль не справджену верни мені 
 
Хто із подякою хто з комплексом вини 
Почуй пробач і наверни 
Осінній шепіт з голосом спокути 
Осінній шерех з запахом цикути 
І видивом рудого лисеняти...» 
 
Цей осінній колорит він увів невипадково. Ольгу обманула весна — і вона 
своєю кревною порою давно вже бачить осінь, хоча за життєвими мірками їй 
ще літа вистачить досхочу. Кирик за інших обставин свої ліричні настрої 
нарік би «клінікою», проте у випадку з Ольгою нічим собі не докоряв. 
Вона дозволяла його єству вибиратися назовні із шкаралущі, безпечно 
залишатися без масок і лат, хоча б недовгочасно, нічого не вимагаючи і не 
пропонуючи навзаєм. 
Руде, безборонне, відсторонене Лисеня, чи збагнуло вже ти, що життя — це 
лови? Припнуте ланцюгом невдатного шлюбу, з обшморганою шиєю, 
напівпорожньою мискою і спустошеною душею, а ще — притлумленими 
іскрами волі, на споді очей... 
Ольга страх, як не любила нічних дзвінків і неочікуваних телеграм, 
полохалася їх, позаяк нічого доброго ті не віщували. Дзеленчання, що 
різонуло темряву, нагло розпанахало чорну завісу ночі, — так блискавка 
роздирає грозове небо. У слухавці корчилися чиїсь ридання, конвульсії горла 
— і жодного слова, і жодної надії на помилково набраний номер. Лисеня 
принишкло і чекало, за кілька хвилин, тамуючи схлипи і шморгання, 
Маргарита вичавила новину: зникла ікона, яка саме уточнювати не випадало. 
Ранок «стрілецької страти» розпочався з того, що їх закликав до себе 
Пузанів. Від благодушності, уособленням якої був попервах, наразі не 
залишилося і сліду. Зараз Георгій — достеменно африканський диктатор 
Амін, відбілений за рецептом Майкла Джексона. Кровожерливо вирячившись 
на співробітниць, зверхник виверг: «Ключі у нас трьох. Я займуся поки що 
внутрішнім розслідуванням. У мене вистачить зв’язків і на зовнішнє... Час 
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обмежений. Або ікона, або її грошовий еквівалент». Ольга несміливо 
спробувала нагадати, що у неї доступ до підсобки припинився до привезення 
колекції, однак Георгій Арнольдович її грубо перервав. 
«Докопування до суті» спершу зосередилося на Маргариті. Вона ні з ким не 
ділилася подробицями, але щодень пригніченіший і зацькованіший вигляд 
красномовно свідчив, — її пресують за схемою: ми напишемо сценарій — ти 
зіграєш. 
Через місяць після оказії патрон підійшов до Ольги у доброму гуморі, 
сповістив, що вона дещо може зробити для себе, варто лишень надати 
«потрібні» свідчення про Риту, адже, якщо «прикрити» колегу, та зізнається 
не лише у привласненні ікони, а й у пограбуванні Ермітажу. Ольга дивилась 
на Пузаніва з жалем, бо «жалю гідні жалюгідні». Авжеж усвідомлювала: 
відмовиться чекають на неї непереливки, проте інакше... інакше не могла. 
Риту знайшли у вихідні в колодязі, обперлася «необачно» на слизьке 
цямриння, коли перевідувала матір у селі. 
 
«Не журися, мамко, в домі, 
Твоїй дочці буде добре. 
Вона діло та й не робить, 
По водицю та й не ходить». 
 
Незадовго до нещастя Маргарита попросила номер стільникового Кирика, 
схоже вона шукала кредиторів і ладна була сплатити неіснуючий борг, тільки 
ж сума «зашкалювала», за життя не повернеш. З Кирилом бачилась один-
однісінький раз, та й чи встигла потелефонувати? 
Маргаритине самогубство викликало у Пузаніва досаду: не у ті сильця 
втрапила пташка. Але не біда — інша поки що щебече. 
Ольга, кваплячись на роботу, зіштовхнулась з однокурсником. Удільний 
князьок, а втім для нього припасла вітання. Нещодавно у столиці здибалася з 
колишнім викладачем — Віктором Яковичем. Не сподівалася, що відразу її 
упізнає, та пам’ять професора залишилась чіпкою. Зраділо почав 
розпитувати, хто, де влаштувався з випускників, як у кого склалося життя. 
Погомоніли, скрушно похитав головою: «Дивись-ти, уже й партії немає, а 
нагору все легковісне спливає. А Володя наш, так, отой, що на усіх 
універсіадах перемагав... Без роботи кажеш. Охо-хо-хо. Я своє віджив, а 
вам... Ну що ж, кланяйся всім, хто старого ще пам’ятає». «Кланяйся, тільки 
лоба не розбий», — зіронізувала гірко подумки. 
Простувала далі замислено, коли опасиста постать перегородила вузький 
хідник. Скидається Григорій Арнольдович підчікував її тут. Він мав себе за 
доброго психолога, тому намірився скористатися ефектом несподіванки. 
Ольга синхронно коригувала недорікувату орацію: «Усім нам зараз важко. 
Рита ось так передчасно»... Пузанів, не сподівався такої зради власного єства, 
але, ніби неперетравлена їжа, до горла йому підкотився небажаний спогад: 
живосилом розтоптана, морально зламана Рита ладна прийняти всі його 
умови і виконати найрозгнузданіші забаганки, благає розшукати справжніх 
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крадіїв; — адже Георгій Арнольдович у змозі це зробити, не задля того, щоб 
покарати, а щоб лише «напоумити», віднайти заради справедливості. Його це 
неабияк розвеселило, крізь сміх проспівав їй: 
  
«Коли б я був полтавський соцький, 
Багато б дечого зробив...» 
 
Еге ж... «Ольго Володимирівно, — провадив далі, — ви знаєте, як я особисто 
вас ціную, готовий повсякчас підставити... м-м... плече. Але зрозумійте мене 
правильно, за колекцію я відповідаю головою. У неї є власник, якому не 
потрібні резонансні справи, йому необхідно вернути майно. Ви могли б 
розділити з Ритою суму... Замок неушкоджений, відтак без варіантів. Я надам 
вам відпустку за власний рахунок, візьмете якісь кредити, у борг... Не мені 
вам підказувати. Що думаєте?» — «Про варіанти. Іноді злодій гукає: 
«Тримайте злодія!» 
Чи віджалували Риту по-християнськи, Ольга не відала. Ноги несамохіть 
понесли її до сиротливого свіжого пагорбку. Не знаючи чи й до речі, 
впакувала до сумки Біблію. Вітер гортав сторінки і погляд вихоплював 
рядки: «Заповідь Божа 16: не свідкуватимеш ложно на ближнього свого... 
Псалом 120: Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного 
язика...» Наклеп — зневаження слави іншого — кари гідний. Як усе просто... 
Чоловік її передчасному поверненню з праці здивувався, — рідкість 
небачена, а вислухавши усі колізії і перипетії, позіхаючи резюмував: 
«Нісенітниця, не 37 же год на дворі. А Пузанів — солідний чоловік і до мене 
прихильний, завжди перший руку подає. Дивись, не розсвари нас». 
Життя — це лови. Лисеня почали випасати. Спершу спрожогу — з машин. 
Згодом, створивши своєрідний пост у під’їзді. Сочити — вистежувати — 
ходити назирці — не спускати очей повсякчас... Одночасово добиралися 
відмички до квартири. Копирсання в замку не припинялося навіть тоді, коли 
жінка перебувала вдома, у цей час у під’їзді штучно  підтримувалася темрява. 
Руденька з подивом констатувала, що до спостереження долучають сусідів. 
Вони, як зозуля з прадідівського годинника, ошпарено вискакували із своїх 
дверей, варто Ользі було переступити власний поріг. Знаходились і 
притичинки: «розвільнення шлунка» у пса, — коли його замість двох 
звичних лінивих вигулювань вигонять на подвір’я щопівгодини, чи так 
званий «ранковий склероз»: вирушає зранку чолов’яга до гаража відмикає 
його, розмірковує кілька хвилин, запечатує — і вертає назад. Слідкування   у 
такий спосіб маскувалося під природній перебіг подій. Ретельно пильнувався 
кожен крок Ольги, навіть у поїздках за нею тягся «хвіст». 
Лисеня на побаченому матеріалі могло б написати посібник. Однак їй це 
нецікаво. Інша річ — ґешефти людської совісті. Тридцять срібляників за 
курсом євро, миска чечевиці з продуктів із супермаркету — ціна людської 
підлості не зросла. Безчестя, ницість чомусь, щоправда,  стали іменувати 
послугою або виявом гнучкості. Атож, руденька, чоловіколюбство — важкий 
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хрест. Людність шукає і знаходить панацею від невиліковних тілесних 
хвороб і зовсім занедбала болячки духу. 
Цей свавільний, безпідставний нагляд був виявом підспудного страху 
Пузаніва: невже настане день, коли миші поховають кота? 
Час тлів, неоплачувана відпустка доточувалась. Колекцію, окрім невідь-куди 
запропащеної однієї ікони, давно забрали. 
Без пори зимні дні, немов голодні потерчата, засіпали хугою шиби, 
заскиглили жалібно, білими знекровленими тільцями облягли двір. Пузанів 
викликав Ольгу на визначену годину, вочевидь, щоб виголосити вердикт. 
Жінка стишила крок на східцях будинку, до неї, плазуючи і радісно 
метляючи хвостом, наближалося цуценя: «Цуцундра, мій же ти маленький». 
Оля нахилилася до брунатного кумедного барбосика, котрий стрибав на її 
чобітки, намагаючись лизнути правицю. Лютої студені, у видовбаній під 
панеллю нірці, об’явилося сімейство приблудних собак: мати і троє малят. 
Сухоребра, із заслізненими від колючого сіверка очима, сучка поштиво 
відбігала убік (щоб не злякати), коли хтось із мешканців виносив такий-сякий 
харч цуценятам, —  і сторожко сиділа віддалік, залишаючи все до кусника 
ненаситним дітлахам. Підгодовували бездомних прибульців нечасто, та й то 
такі ж бідаки, як ці безталанні створіння, заможніші квартиронаймачі 
вигулювали домашніх пещених хапків. Лагідні, доброзичливі песики, з 
лапами, як ніжки старовинних віденських стільців, стали відрадою для 
руденької. Збирала для них нехитрі гостинці, дивувалася різному характеру 
малюків, тому, як приязно, із захватом вдивляються в холодне циганське 
сонце собачої долі, як щодень відкривають для себе нові властивості, запахи, 
смаки, простори. Якою пружною і теплою їм видасться перша трава! 
Коли смерком погримкотіла чужа машина, сучка звично відсторонилася — 
людським істотам довіряла. Після короткого звиску цуцики разом з дорослою 
собакою розпласталися на дні залізної буди. Крайнього дужа рука вихопила. 
Вистежувач Ольги поміркував: добра приманка, якщо знадобиться витягти 
«об’єкт» з оселі... 
Георгій Арнольдович, розпашівшись, зиркав на дзигарок, нехай ще архівні 
папери передасть, зайдемо до підсобки. 
Ольга першою ступила у сутінки комірчини — і спантеличено вклякла. Диво-
дивне: на столі золотом і пурпуром вигравала Оранта, богоматір Марія, що 
молиться. Ось так сюрприз! Вирячені очі Пузаніва переконували, що він 
ошелешений ще більше. «Що за мана!» — мимоволі перехрестився на образ. 
Ого, схоже наш шеф починає ставати набожним. «Георгію Арнольдовичу, ви 
ж самі розповідали, що цю ікону називають „незникомою”, я вже не кажу, що 
із тими, хто спробує вкрасти образ, він зіграє злий жарт», — на порозі 
виблискував усмішкою Кирик. Пузанів умить опанував себе. «Килило 
Івановичу, яка ла-дість!» А далі плаксиво, по-жебрачому запричитав: 
«Пожелтвуйте, яко-благодійник, що-небудь на культулу, загибається». — 
«Уже, уже пожертвував». За Кирилом увійшли незнайомці. 
Лисеня чекало Кирика біля виходу, на осонні. Він, не вдаючись до деталей і 
подробиць, вдовольнив цікавість руденької. Маргарита повідала про пригоду. 
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Ікону пощастило розшукати, її не встигли збути виключно через фантастичну 
ціну. Пузанів вимізкував складний механізм перерахунку грошей, щоб на 
випадок чого убезпечитись. (У цьому місці Кирик утаїв інформацію про те, 
що кошти на придбання раритету — його втрачений відтепер бізнес). 
Перегодом умовився з коханкою Георгія Арнольдовича, щоб за невелику 
винагороду  довірила в користування ключ (окрім пилу в комірчині нічого не 
зосталося), а також підказала Пузаніву «вивудити» сюди Олю. З дівчиною 
легко порозумітися, коли зачує зиск, тож заключну сцену влаштувати 
виявилося найпростіше. А ось  із Пузанівим доведеться ще нагоропашитись, 
слизький типчик, голіруч не візьмеш. 
Кирило відслонив легеньке пасемце з виду слухачки. Він віддався на поталу, 
на волю, на ласку і милість цієї химерної жінки, мов бранець, бо не мав на неї 
права згідно жодної світової конвенції, конституції, моральних приписів і 
вогняних рядків, які у пригодницьких романах періодично танцюють на 
стінах. Даруйте, панове, тут схоже вкралася неточність, читав же, що у Кенії, 
де дозволена полігамія, жінці припустимо, окрім шлюбного чоловіка, мати 
полюбовника-воїна, котрий зобов’язаний приходити на побачення зі списом. 
Спис при вході хижі — знак: заважати заборонено. Але щонайменше Кирика 
вабила перспектива розділити щастя кенійського воїна. Він висотував вкотре 
потрібні, так і не виголошені слова, а рідний різьблений силует даленів, 
грузнучи у неприбраному снігу і мимоволі розтоптуючи струшені ягоди 
горобини. Так підбите руде лисеня залишає на молочно-млистому тлі 
покривавлений слід. 
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імені Михайла Коцюбинського. Керівник ГО «Чернігівський інтелектуальний 
центр». 
 
ТРОЯНЦІ 
Я бачив те, що бачив, 
Я чув те, що чув, і моя  душа 
була цим розтерзана; 
однак тепер, коли це видовисько  
вже не стоїть перед моїми очима, 
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я запитую себе: чи вірю в те, що було? –  
і не знаю відповіді. 
Р. Стівенсон 
 
Поїзд поводився так, ніби йому справді щось боліло: стогнав і раз-по-раз аж 
присідав до землі, мов людина, у якої виразка шлунку. І все-таки він хотів 
бути схожим на всі потяги, які чимчикували коли-небудь повз цю маленьку 
станцію, що не мала навіть власного імені. Тільки прізвисько – Троя.  
Першим до купе зайшов Юрко: тихо так, мов кішка, дарма, що з валізами. 
Тоненький, блідий, він нагадував недовикористану свічку. Обережно 
прилаштував речі, завмер на сидінні. Здавалося, він так рахуватиме секунди, 
хвилини, дні... 
Далі увірвалась істота, що могла б назвати себе справжнім українцем, бо 
мала щось схоже на чуприну, сякі-такі вуса і трохи біцепсів: 
– От погода, блін! 
– Вибачте? 
– Погода, кажу, хрінова. Як у Лондоні... Вітя! – істота простягнула масивну 
долоню з короткими, товстими пальцями, яку Юрку, попри всю відразу до 
немитих рук, довелося потиснути. 
– У Київ? 
– Що? 
  – У Київ, кажу? 
– Так, до Києва. 
– І я тоже, блін! Дай, я свої торби кину… 
– Вибачте, моя валіза… Ви її трохи прим’яли… 
– Шо ти волнуєшся – пожмакав, дак поправлю. А це… Дьорнем? – істота аж 
засопіла від задоволення, витягнувши з-під пахви пляшку з каламутною 
рідиною. 
– Ви самі… 
– Дьорнем! Ну, не „Столічна”, канєшно, но й не „бурячища” – давай-давай, 
хавай. Замерз, як бобік. Ти будь ближе до народу і народ до тебе 
потянеться… 
Вони побачили її одночасно. Дівчина нерішуче стояла біля відчиненого купе, 
стискаючи парасольку – велику, жовтогарячу, мов жирафа. Це була не 
Мерилін Монро. Але юнка мала довге каштанове волосся, очі кольору 
„стиглих черешень”, бездоганно струнку поставу і навдивовижу красиві 
ноги, які одразу ж викликали бажання.  
– Можу поспорить, шо ви важите 60 кілограмів. Будемо знакомі – Віктор, – 
істота підвелась, підійшла до дівчини і обережно погладила її парасольку. – 
Проходьте, не бойтесь. То, значить, нам, блін, по дорозі з такою сімпатічною 
пасажиркою? 
– Мене звати Юрою, – „прорізався” нарешті інший супутник. – А вас? 
Давайте, я поставлю ось сюди ваші речі… 
– Дякую. Я – Олена… 
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– Оленка. Шо то за офіціоз – О-ле-на?! – спритно відкоркувала корок своєї 
пляшки істота, підморгнувши новій знайомій. 
– Добре, хай буде Оленка, – стримано посміхнулася дівчина. – А важу я – 
рівно 56. Тобто ви мене „образили” на цілих чотири кілограми! 
– Я раніше не зустрічав вас у Трої, – Юрко відчував, як мимоволі чомусь 
червоніє, і намагався не дивитися на принади своєї сусідки, обтягнуті 
прозорими панчохами. 
– Гостювала у подружки. А ви – місцеві? 
– Так точно. Я – троянець. А вчуся у Києві…– гордо промовила істота і, наче 
фокусник, видобула просто з кишені, одна за одною, три чарочки. 
– А я – майбутній педагог, другий курс… – Юрко відчув, як Оленка, що 
сидить зовсім поруч, віддає йому своє тепло. Так, він ледве торкається її, 
проте яке це має значення? Можна помріяти: що ще залишається „очкарику”, 
у якого навряд чи колись закохається вродлива жінка! Він так любить себе, 
що навіть і не спробує принижуватись, упадати біля цієї пави, на відміну від 
Віті з його потворними пальцями й банальними жартами… Прикро, що 
навіть за спробу зґвалтування можна потрапити до в’язниці! Мабуть, з нього, 
Юрка, вийшов би чудовий ґвалтівник: витончений, „психологічний”. 
Ґвалтівник-гурман. Такий собі сексуальний Шопен, здатний принести 
насолоду навіть своїй жертві… З часом він таки зробить кар’єру – у тому ж 
райкомі чи навіть обкомі. Отоді принижуватися доведеться таким ось 
красуням, як ця Оленка. Не кохати, але принижуватись… Тільки, аби 
дістатися до того райкому, – ох, скільки доведеться попотіти! А жінки – 
поп’ють вони ще його крівці, помучать… 
– Я – теж студентка. Навчаюсь у Київському імені Шевченка, на 
філологічному… – Оленка поправила зачіску. – На дворі така мжичка, геть 
волосся намокло… 
„Боже, які в неї коси!” – аж млів Юрко. 
„Філологиня – значить, з прибабахом. І вдіта, як цацка. Шо то папа з мамою 
стараються!” – міркувала істота, вправно, по вінця, розливаючи смердючу 
рідину: 
– У общежитії живеш? Можна на „ти”? 
– У нас – своя квартира, – ввічливо посміхнулась дівчина. 
– Чотирьохкомнатна? – ніби між іншим поцікавилася істота, булькаючи 
рідиною. 
– Трикімнатна, 48 квадратних метрів, – про всяк випадок, уточнила Оленка. 
„Боже, вона – киянка! Киянка та ще й така вродлива!” – зітхнув Юрко, 
судомно стискаючи пальці, аж вони, бідні, хруснули. 
„Інтєрєсно, вона вже трахаєтьця чи не трахаєтьця? Єслі її папа начальнік, то, 
може, трахаєтьця. Он К., зьома, колись гусей пас, а січас у ЦК. Вся Троя 
гордитьця! Дак у його доці не кров, а коньяк у жилах. Первокласна курва! 
Правда, морда, як у бухої лошаді, но фігурка стрьомна…” – дурнувато 
всміхнулася істота, надійно закоркувавши пляшку. 
– Ви не бійтесь, Оленко, ми, троянці, сумирні. З нами подорожувати – одне 
задоволення, – і собі спробував посміхнутися Юрко. 
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– А я й не боюсь, – зашарілася дівчина. — Ми мали з подругою їхати, вона, 
мабуть, запізнилася на поїзд. Чи передумала… 
– Канєшно, з подругою – воно лучше… Но ми – тоже не ликом шиті! –
поважно мовила істота й по-змовницькому поглянула на Юрка. – Посидим, 
пообщаємся. Напрімєр, про загробну жизнь… 
– А що про це говорити? – знизала плечима Оленка. 
– Хтось сказав, що життя – це тимчасова перемога над смертю, – вихопилось 
у Юрка. 
– Як похмуро, – дівчина посварилася пальчиком, проте очі її нараз 
заіскрились, мов у юної Попелюшки, котрій показали цукерку в блискучій 
обгортці із зображенням казкового принца. 
„Кокетка”, – подумав Юрко. 
– Нє, загробна жизнь существує, – вела своє істота, кумедно вигинаючи 
товсті пальці, точнісінько як Леонов після знаменитої фрази: „Пасть порву, 
моргала виколю!”, – тут логіка желєзна. Цих планет, блін, хрін знає скільки. 
Мілліарди, секс… секстильйони. Даже єслі взять теорію вєроятності, то ясно, 
шо десь умні существа є. Дак шо, вони не можуть нами інтєрєсоватьця? 
– Але, – похитала головою Оленка, – за цією ж теорією шанси, що інші 
цивілізації знайдуть нас у цьому космічному безмежжі, дуже мізерні. 
– Дорога моя, – і не думала здаватися істота, – ти тут, на Землі, тридцять 
тисяч год як умним существом називаєшся. А представ собі, шо десь 
мілліони, мілліарди столєтій інопланетяни живуть. Дак яка у них тєхніка! Їм 
вичислить твою Землю, шо два пальця… Пардон! 
„А він не такий дурний, як видається на перший погляд", – міркував Юрко.  
Майбутній педагог уже вирішив продемонструвати власну ерудицію: 
– Справді, Оленко. Один американець, Поллак, наприкінці 60-х років 
додумався ввести в комп’ютер усі дані про Землю. Ну, там склад атмосфери, 
ґрунту, сонячну й космічну радіацію, усі фізичні параметри і все, що науці 
було відомо про живі істоти. І поставив запитання: чи можливе білкове життя 
на планеті з такими умовами? Комп’ютер висловився однозначно: ні, 
неможливе. І дійсно, на планеті, де присутній надто сильний окислювач – 
кисень, де надміру абсолютного розчинника – води, у якій з часом 
розпадаються навіть скло та метали, білкова субстанція зародитися не може. І 
тим більше не може виникнути таке розмаїття живих істот. – Юрко 
буквально ненавидів старого провідника, що саме зазирнув до купе, аби 
запропонувати чай, адже Оленка могла не дослухати всього, що хотів сказати 
студент Юрій Вічний. Тому він і сам здивувався, як гримнув – розкуто, 
зовсім не по-„очкарівському”: „Всі бу!-де!-мо! Три! Ча!-ю!!!”. 
Вона знову нагадувала Попелюшку.  
– Вам цікаво, Оленко? 
– Так. Тільки звідки ви знаєте про Поллака. 
– Ну, мені розповідав один… приятель, – на мить „спіткнувся” Юрко. –Але 
пізніше цей експеримент повторили в Київському інституті кібернетики. 
Результат був таким же. Саме це, а також відкриття, що всі живі істоти на 
Землі, від бактерії до людини, мають єдиний біологічний код (а це здається 
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неможливим з точки зору еволюції життя) викликало появу різних теорій, 
суть яких звелася до одного: життя на Землі – штучного походження. А якщо 
так, то „существуєт і загробна жизнь”, – він мимоволі перекривив істоту, але 
та навпаки переможно (наче вся тирада була щойно виголошена нею) 
подивилася на Оленку: 
– Кльово! А тепер приглашаю вас трошки бухнуть за здоров’я всіх 
гуманоїдів, які січас за нами наблюдають… 
 
  * * * 
Вони йшли лісовою стежкою, що в сутінках видавалася химерною, 
невизначеною. Чимось середнім між раєм та пеклом, якби вони існували тут, 
на Землі. 
Щойно, коло багаття і шашликів, Віктор погодився бути „позаштатником”, 
„добровільним помічником”, – так завуальовано називали в органах 
завербованих „стукачів”: „Стукайте” – і вам відчинять… 
– Всє наши мечти кагда-нібудь збудутца. Єслі нє збудутца – значіт, ета билі 
нє мєчти. А єслі збудєтца, да нє то, значіт, ета імєнна то, а чом ми мечталі*… 
– Андрій, що йшов попереду, зупинився, запалив цигарку і, несподівано 
якось, розсміявся. – А вот ми сєйчас вазьмьом тєбя і убйом. Ета – очень 
проста. Нє адна душа… – поплескав жертву по плечу, гмикнув. – Чево 
малчіш? 
„Блін, це ж і правда кокнуть можуть. Шо їм, довго?” – його не паралізувало 
від страху, але моторошно стало. Зібрався з духом і видавив: 
– Вас – троє. Чуваки мощні. Прийоми знаєтє… Шо ж, єслі ви не шуткуєте – 
буду защищатьця… 
Цього разу зареготали всі: і Андрій, і його „приятелі”: 
– Ета харашо, шта ти такой прастой, вродє нє хітріш. С нами дружить 
вигадна. Скора паймьош! Но запомні: ти уже наш навсєгда, нікакіх фокусов. 
– Андрій говорив спокійно, лагідно навіть, а тоді розвернувся й попростував 
стежиною далі, озираючись находу. – Нужна тєбє клічку прідумать. Как тєбя 
в децтвє дражнілі? Помніш?! 
– Да, но та кликуха мені не нравилася... 
– Какую же ти хочеш? 
Віктор знизав плечима: 
– Це обязатєльно?  
– Само сабой! 
– Тоді – „Сокол”. 
– „Сокал” у нас уже єсть. Харашо – „Ястрєбам” будєш. 
– „Ястрєб” – звучить некрасіво – по-імперіалістічєскі. Вроді якийсь мудак… 
– Зато ні с кєм нє спутаєш. Ета как пароль. Вот, напрімєр, прійдьот к тєбє 
чєлавєк. Ілі пазвоніт. Вродє ат нас. Должен назвать тєбя „Ястрєбам”. Єслі нє 
назавьот – нє вступай в разгавор, штоб он тєбє нє гаваріл. Знай, ета – 
правакация… 
Чому вони обрали саме його? Пізніше Віктор дізнався, що практично на 
кожному великому підприємстві були оті „добровільні помічники”, які, в 
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основному, займалися тим, що „стукали” на усіляких олухів, що не тримають 
язика за зубами. 
І все-таки Віктору було приємно мати свою таємницю – страшну, мов тисячу 
чортів і солодку, як багато-багато грошей! Інколи у компанії хануриків він 
відчував себе всемогутнім, безстрашним, – Штірліцем одне слово… 
Після технікуму зв’язку він повернувся до райцентру. Але що тих „бабок”? 
Кіт наплакав! Облишив к бісу „контрольно-ізмерітєльниє прибори” – подався 
в бригаду. Не стільки будували – скільки пили. Віктор бухав найменше – для 
„іміджу”, любив, коли ханурики з ним по душах… Коли хтось перед тобою 
душу вивертає – це кльово. Ніби на твоїх очах онанізмом займаються! Часом 
класна „шабашна” потрапляла. Оце було найголовнішим – коли сякі-такі 
грошики заводилися. Тоді жив, мов у Христа за пазухою. Почав бабу 
підшукувати: „основатєльну”, щоб не лише „трахати” – для сім’ї. Аби не 
гірше за інших… 
Придивлялися вони довго. Мабуть, всю родословну від діда-прадіда 
перевірили! А перше „побачення” кумедне вийшло. Задзвонив телефон. 
Почув у трубці незнайомий голос: „Віктар Нікалаєвіч? Єслі ви нє протів, я к 
вам зайду, хачу познакомітьца…”.  
Прийшов звичайний собі чоловік: років 35-ти, сухорлявий, середнього 
зросту. Назвався Андрієм. Розпитував про життя, співчував тимчасовій 
невлаштованості з житлом… Потім він завітав ще раз, познайомив з 
„приятелями”. Про себе нічого не розказував, а Віктор не цікавився. Треба 
бути повним дурнем, щоб не здогадатися з окремих деталей, випадкових 
фраз та натяків із ким мав справу. Тож коли його запросили на „пікнічок”, 
прекрасно усвідомлював, що цього разу розмова буде відвертою… 
Потім Віктору здавалося, ніби все містечко нашпиговане кадебістами. Ніби 
кадебіст на кадебісті сидить і кадебістом поганяє. І вступ до органів – наче 
прийом до партії. І як це лікар Амосов без партійного квитка отримав 
„статус” академіка?! 
Так, йому хотілося зробити хоча б якусь кар’єру. Це природно. Він, звичайно, 
не зять Льоні Брежнєва, якому все, мов на блюдечку. Він – чесний. Нічого, з 
таких теж люди бувають. І що це за слово – „стукач”? Розвідник! Звучить? 
Авжеж, як кльово звучить!!! Хтось же повинен заздалегідь виводити на чисту 
воду таких, як Сахаров?! 
Правда, дуже швидко, за час його некомпетентної допомоги компетентним 
„товаришам”, ореол шпигуноманії розвіявся. Що від нього вимагалося? Бути 
звичайнісіньким. Таким, як всі. Запам’ятовувати і розповідати. Компромат на 
Совєтську власть. Ось він приходить на явочну квартиру (суворо 
заборонялось, особливо, серед білого дня, навіть коли щось трапилося, 
заходити до їхнього офіційного, „компетентного” будинку – тільки явки, як у 
революцію!), сідає навпроти „товариша” і починає „стукати”: 
– Сьодня чув анекдот про Брежнєва. 
– Гдє? 
– Во врємя обіднього перерива. 
– Рассказивай! 
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  Віктор травить анекдота, „товариш” записує. А тоді: 
– Кто ета балтаєт? 
– Не помню… 
– Как так?! 
– Блін, чесне слово… Там багато сиділо… 
– Ну, што же ти… Ітіть єво у хвост і гріву! В слєдующій раз будь 
павніматєльнєй… 
Інколи „інформацію” записував сам Віктор. Але частіше це робили 
„товариші”: „Ми – коротка і па суті, а у тєбя – вади многа, пісатєль хрєнав…” 
– пояснювали. 
Віктор розповідав анекдот, а від нього вимагали прізвища. Таке враження 
було, що їм – аби вписати людину до свого „реєстру”. Аж гримали на нього: 
„Ну, дирявая башка! Апять нє запомніл?!”. 
Але тут уже виник якийсь бар’єр. Можна було говорити про подію та 
доносити на конкретну, абсолютно невинну людину… Він не знав, що це так 
важко! Навіть його сусіди, з якими постійно конфліктував у „общазі”, не 
згадувалися в „зведеннях” агента „Ястрєба”. 
І що „цікаво”: увесь отой бруд доводилося фактично робити задарма. Ніяких 
грошей йому не сплачували. Подарунки кілька разів були (електробритва до 
дня Совєтської армії), а так… Може, це тому, що він вважався поганим 
„стукачем” і толку з нього було, як із козла молока? 
Та його „забудькуватість” терпіли. Навіть шпетити перестали. Особливо 
після того, як у партію вступив. Говорили: „Ета – наш чєлавєк!”. 
Одного разу Андрій після своїх звичних „понтів” („Нєльзя жить в мірє, гдє 
мєчти встрєчаютца рєже, чем дєньгі”) запитав: „А пачему ета ти нє 
прізнайошса, шта у тєбя – родствєннік в Амерікє?”.  
У Віктора, мабуть, було дуже бліде обличчя. І виправдовуватися почав, 
ковтаючи слова… 
Андрій розсміявся, як тоді в лісі: 
– Жизнь – ета пастаяннає суженіє. Сначала – широкая варонка, куда пападаєт 
шта нє попадя, патом – самає нужнає, патом – самає важнає, а патом – 
єдінствєннає… – звично процитував відомого письменника. Поплескав 
агента по плечу. – Нікагда іх нє відєл, гаваріш? А увідєть хочеш? 
– Нєт!!! – злякався Віктор. 
– Шта, і в Амєріку нє хочєш паєхать? 
– Мені, блін, і в Союзі харашо. На хріна мені та Америка здалася?! 
– Настаящему патріоту зарубєжная паєздка нє памєшаєт… 
Віктор зовсім розгубився й спантеличено поглянув на „товариша”. 
– А пачему би тєбє нє напісать пісьмо блізкаму челавєку? – мовив той із 
притиском. – Всьо астальноє бєрьом на сєбя. Сьєздіш в Амєріку, пабудєш в 
іхнєй діаспарє, ісполніш савсєм мєлкіє паручєнія… Патом явішса і 
расскажеш а паєздкє: шта і как. Может бить, єщьо раз сьєздіш, корєш. 
Пасмотрім на твайо павєдєніє… 
Він був щасливим, коли готувався до того візиту за кордон. Але в житті 
завжди так – здається, що вже схопив золоту рибку, а вона вислизає з рук 
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просто на очах. У них же які вимоги: що б не трапилось, обов’язково повинен 
прийти на явочну квартиру в призначений час. Долізти, приповзти, як то 
кажуть, кров з носа, – мусиш і все! 
Отож, після „непередбачуваних обставин”, п’яний, мов чіп, агент Вітя вперся 
до кімнати і, здається, проказав кілька зайвих фраз „обалдівшому” Андрію… 
Більше його не чіпали. Хоч попередили: „Помні, єслі і черєз 40 лєт к тєбє 
прійдьот челавєк і назавьот тєбя па клічкє, ти, Ястрєб, должен будєш 
іспалнять всє єво указанія…”.  
Віктор чекав. Місяць, рік… Вступив до інституту… Ні, та й з’являвся 
неприємний холодок десь під серцем: „А шо, як знайдуть?!”. Тільки щось 
інше ніби промовляло поруч: „Сволочі! Невже забули?! Невже я, такий 
кльовий, їм не нужен?! Через одну паршиву бухаловку! Невже вони в 
Америку когось другого пошлють? Шо, у Трої так багато „стукачів”, у яких 
родствєнніки в Штатах?!”. 
Може, йому треба реабілітуватися (слово яке сране)? „Стукнути” на когось 
так, шоб мало не показалося?! А шо – скільки тої жизні?! От „очкарик” 
сидить, блін, заграє до дєвочки. Хоче… По глазах видно, шо хоче… А Віті, 
значить, вже не треба? Вітя, виходить, в сторону – інтєлігєнтом не вийшов?! 
Мели-патякай, давай! А я тобі здєлаю. Так, здєлаю, шо будеш не педагогом, а 
підарасом! Суши сухарі, мальчик! Завтра утром Вітя мєжду прочім загляне у 
твій паспортішко і… Ітіть єво у хвост і гріву, як казав товариш Андрій! 
* * * 
У сусідніх купе вкладалися спати. Оленка сиділа поруч з Юрком, так само 
ледь торкаючись його коліна – свіжа, зваблива. Він хотів бути банальним: 
їхати і їхати бозна куди. Хай це триватиме як завгодно довго. Оленка б йому 
не набридла. Він мріяв стати наївним і повірити у вічність. Вкрасти, ні, взяти 
те, що йому не належить. Люди помирають, коли вони самотні і нікому їх 
любити… Він прагнув бути романтиком. Кажуть, трагедія людини не в тому, 
що старіє тіло, а в тому, що душа залишається молодою. Тільки Юрку 
здавалося, що він має душу 70-літньої людини. Душу, вкриту зморшками і 
рубцями… 
Істота ніби читала його думки – якось напружилася, різонула поглядом 
потенційного суперника. Здавалось, ось-ось проковтне Оленку, мов пилосос. 
Натомість істота вдавано позіхнула й одразу подобрішала: 
– Ми тут, блін, мучимо дівчину, може, вона спать хоче… 
– Ні-ні, – якось одразу рішуче запротестувала Оленка. – Давайте ще 
поговоримо. Хочете, я розповім невеличку історію? У моєї подруги є 
хлопець. У них – таке романтичне кохання! Він щодня пише їй листи. І 
присвячує вірші – як у ХІХ столітті… Вони – студенти. Таня живе у 
четвертому гуртожитку, а Сергій – у третьому. Одного разу Тетянка мала 
складати екзамен і дуже хвилювалася. Вона – максималістка. Списувати не 
вміє, а коли чогось не знає – соромиться. Наче забути оповідання Бордуляка 
– це кінець світу! У школі отримувала „п’ятірки”, у вузі – теж. А все одно 
перед кожним іспитом ніч не спала і тряслась, мов кленовий листочок на 
троянському вітрі (вітер у вас, у Трої, якийсь особливий: то в один бік, то в 
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інший…). Так ось, Таня місця собі не знаходила. Сергій зайшов до неї на 
хвилинку, але одержав лише поцілунок похапцем: „Іди, золотце, сьогодні 
мені ніколи…”. Але „золотце” затурбувалось і вирішило якось підтримати 
свою подругу. І знаєте, що втнув Сергій? Спочатку він чесно хотів купити 
десь у переході троянду (дуже вже Таня троянди любить!). Тільки того 
вечора щось ніхто квіти не продавав. А магазини зачинені! Тоді Сергій зірвав 
квіти… Ви уявити собі не можете, де! 
– Мабуть, біля будинку якогось райкому чи навіть… – Юрко чомусь 
озирнувся на причинені двері купе. 
– Точно! Де ж ще можна ноччю нарвати кльових цвєтов?! От, блін, мужик! – 
аж запишалася істота – так, ніби сама колись виробляла щось подібне. 
– Правильно, – весело кивнула Оленка. – Він подався до клумби, що 
знаходилася коло влади. І зрізав кілька троянд. Тільки його побачили… 
– Мєнти? Во, блін, діла! – заінтриговано щось пошукала у вусі власною 
кінцівкою істота. 
– Вони гналися за ним мало не через усе місто! – граціозно поправила зачіску 
Оленка. – Але хлопцю вдалося втекти. Він проскочив повз вахтершу, яку в 
четвертому гуртожитку за пильність називають „Політбюро”… Таня саме 
готувалася до екзамену в читалці, тож Сергій поклав їй квіти на ліжко і зник. 
А під ранок, навшпиньках, щоб не збудити сусідок, дівчина зайшла до 
кімнати і, не вмикаючи світла, пірнула в ліжко. За мить пів гуртожитку 
прокинулося від несамовитого зойку. Просто квіти були з колючками – 
Сергій так квапився влаштувати сюрприз своїй подрузі, що забув про це. 
– Ну й прикол! – схвально зареготала істота, торохнувши себе кінцівкою по 
коліну. 
– Але вона пробачила його? – поцікавився Юрко, зазираючи в очі Оленки.  
– Так, – не відвела погляду нова знайома. – Хоч спочатку була дуже сердита, 
а коли здогадалася, хто це зробив, подумки уявила аборигенів, які з’їли 
Кука… 
– Ну, звісно, від подібного стресу можна навіть забути, який екзамен 
складаєш… – поспівчував невідомій Тані Юрко, ніби між іншим 
розглядаючи спідничку Оленки. 
– З екзаменом було все гаразд. Моя подруга – відмінниця, – зашарілася 
дівчина. – Проте, чомусь ні Таня, ні її коханий жодного разу не починали 
розмову про випадок із трояндами, – знизала плечима Оленка. – Згодом вони 
одружились… А одного разу їм було зле. І тоді Сергій запитав: „А ти 
здогадалася, що то я приніс квіти?”.  
Тоді він розповів їй, як біг із букетом свій „марафон”, а Таня пригадала, як 
налякалася, вколовшись об квіти. „А якби тебе спіймали? Уявляєш, що б 
сталося?!” – раптом запитала вона. „Ні, не уявляю”, — просто відповів 
Сергій і їм стало так добре, як не було ніколи раніше… 
Істота підперла долонею щоку і зробила кумедну гримасу. 
– Вам… Тобі не цікаво? – посміхнулась Оленка і стрельнула оченятами в бік 
Юрка. 
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– Знаєш, шо я тобі скажу? Єслі девочка імєє кльові форми, не дурна, як 
тумбочка, – вона надоїдає мені за три дня. А з тобою, блін, може бути кльово 
довго-довго. Правда, Юра? Шо ти набурмосився?! Кстаті, я тоже немало у 
пєрєдєлках побував. У нас одна молдаванка учитьця – Віка. Влюбилася вона 
у мого пріятєля – Аліка. Ну, Алік – це імя таке. По паспорту – Саша. Просто 
його так зовуть, хоть він малоп’ющий. Вона і так, і сяк, – Алік на неї ноль 
вніманія. Но Віка – баба з подходом. Каже мені, мол, я тебе й твого пріятєля 
приглашаю у Молдавію. Ви од Кішиньова забалдєєте. А потом поїдем у моє 
село. Оддихнете, настоящого молдавського вина попробуєте… Я Аліку 
сказав, він загорівся. Коли ще така возможность буде?! Подивились ми 
Кішиньов — соврємєнний город. Якби не Київ — я б там жив! Сіли в поїзд 
на Унгени. Доїжжаєм почти до Унген, Віка й видає новость: щас, на 
канєчній, зайдуть погранічніки, будуть провірять документи. Так от, ви свої 
паспорти – забули! Понімаєте, рядом – границя з Руминієй. В Унгени 
пускають тільки мєсних, з соотвєцтвующєй пропиской. А всім остальним 
нужно брать спеціальне розрєшеніє – зараніє. Мороки багато, а толку мало! 
Можуть і не розрішити. Вдруг ви шпіони? Єслі ви їм січас покажете 
документи – погранічніки ваші паспорти заберуть, а вас одвезуть на заставу. 
Начнуть розбираться, шо і як. Короче, вишлють назад і „тєлєгу” в деканат 
накатають. Ви ж нарушитєлі! Віка це як сказала – нам з Аліком враз 
поплохєло. Ну, думаєм, блін, влипли! І на хріна нам такі ландиші? Це ж 
можуть запросто і з інститута поперти… Дивимося на неї, як Лєнін на 
буржуазію: „Шо ж ти нас не предупредила?!”. А вона – спокойна, як двері. 
Видумала нам даже біографії. Ми їх повторили пару раз, як стіхи, – вроді 
запомнили. Я став Василь із Костулен, у якого батя був колхозніком, а мати – 
щитоводом, один братан – у армії, а другий – у Кішиньові, в пивбарі… Це в 
натурі така сім’я є – не підкопаєшся! Я й адрес їхній вивчив, імена, даже 
знав, як звати нєвєсту того мого „брателли”, шо в льотчиках служить… Алік 
тоже шось там визубрив. Сидимо – ждем! Заходять: офіцер, два „куска” (це 
так прапорщиків називають, єслі Оленка не знає). З ними – купа салабонів-
погранічніків. Давай шурувать по вагону! Якихось хануриків заламали, 
наконєц до нас підходять. У мене, канєшно, душа – в штанах… У Аліка — 
тоже! Начинаєм їм вєшать лапшу. У мене лапша вроді проканала. Я ж вобще 
– жгучий брюнет. До мене і в Кішиньові на вулицях всі по-молдавському 
обращались – думали, шо я свій. І погранічніки зразу рішили, шо я – 
молдаванин… А в Аліка волоси – почти як оце в Оленки. Да ще він, блін, 
шось напутав. І хоть Віка сказала, шо і в неї паспорта січас нема, і увєрєнно 
поотвічала на всі їхні вопроси, погранічніки засомнєвались. Віка чуствує, шо 
січас чебурашок пов’яжуть. Шепче нам, мол, я їхнє вніманіє отвлєку, а ви 
тікайте в разні сторони, встрєтімся в універмагі, біля вокзала, на другому 
етажі, в отдєлє женского бєлья… Ну, ми Вікі давай об’яснять, шо ще ніколи 
од погранічніків не тікали, а вона вдруг як кинеться до офіцера: „Дядя, дядя! 
Вот мой паспорт!”. Я як рвану. Все мєлька, таке состояніє, вроді там у мене 
внутрі хтось із кимось половий акт совіршає… Вобще, раньше у мене був 
другий розряд з бігу на 60 метрів. Поетому заскочив я благополучно в 
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універмаг. Найшов женскоє бєльйо. 15 минут жду, трясусь. Наконєц 
приходить Віка. „Де Алік?!” – питаю. Пожимає плечима, мол, хрін його знає, 
де твій Алік. Ну, думаю, зацапали погранічніки пріятєля. Нада йти здаватьця! 
І вдруг – йоханий бабай! – появляєтьця Алік. Оказалось, його загнали в 
зданіє вокзала. Алік потикався туда-сюда, заскочив у туалєт. Пока виліз через 
форточку… Ось Оленка сміється, а я, од переізбитка емоцій, тоді чуть 
лєзгінку не затанцював. Так мені враз кльово зробилось, як Аліка побачив! 
Оленка, ти ще не устала? Тоді слухай далі. Ти гадаєш, на цьому всьо 
закончилось? Ой, блін! Купила нам Віка білєти в автобус, шо ходить од 
Унген до Костулен (вона в Костуленах живе – тоже на границі). 
Предупредила, шо погранічніки не успокоїлись: хануриків засунули в тачку, 
а нас пасуть. Ну, ми до автобуса короткими перебєжками добиралися. Тільки 
залізли у цей транспорт разом з людями – автобус заторохтів, поїхав. Ми вже 
розслабились. Я начав по салону глазами шарить – на кому б це взглядом 
оддихнуть, шоб Віка з Аліком потроху общались. А у нашої однокурсниці 
личико враз сурове-сурове, як лімон. Опять шепче, шоб пригнулись, бо 
погранічніки автобус обігнали і он стоять со своєй таратайкой. Спокойно 
можуть наш „пазік” остановить і тоді нам мало не покажетьця… Ну, ми з 
Аліком почти шо на коліна поставали. Він вроді молитву читає: „Із-за лайфу 
нема кайфу і фейсом об тейбл…”. Харашо, шо автобус був по двері людями 
утрамбований. Такі автобуси у нас скотовозами називаютьця. А мені шо? 
Скотовоз – так скотовоз, аби погранічніки не замітили… А дальше всьо, як у 
кіно. Нас не усікли! Пролетіли погранічніки, як фанера над Парижем. В’їхали 
ми у село. Віка командує: „Падйом!”. Вигрузилися… Встрєтілі нас чин по 
чину. Батя у неї – хазяйствєнний: не хата, а дворєц! Кругом виноград, а біля 
хати – баня. Сіли ми за стол: бринза, мамалига, біле вино – Віка одно з 
погреба носить кувшинчиками… Блін, думаю, завтра з опохмєлки – загнусь. 
Ні хріна подобного! Проснувся – як стьоклишко. Чайнік, то єсть голова, 
работає в обичному режимі. Кажу, спасіба, Віка, кльове ж у вас вино! З утра 
– знов прямо за стол. Бринза, мамалига, красне вино – крєпльоне. 
Кувшинчиками. Помню, „Вставай, нєрушимий!”, то єсть „Союз 
нєрушимих…” співали. Хтось на акардіоні грав. Як начали мужики 
сходитись! Одні посидять, побалакають з нами про жизнь – другі приходять. 
Гагаузів дуже ругали. Представляєте, живуть у них в городі Комраті такі собі 
гагаузи – смуглі, похожі на болгар. Чи на турків? Блін, не помню… Суть не в 
тому. Ой, як їх молдавани не люблять, йоханий бабай! А ті чуваки тоже 
чужих не празнують – хоть не признавайся у Комраті, шо ти молдаванин! 
Права якісь качають: мол, район у них бідний, неблагоустроєнний, а в 
Кішиньові усякі мудаки жирують. А молдавани в отвєт: „Самі ви мудаки! 
Хто ж вам, лінтяям, виноват? Работать лучче нада!”. А гагаузи: „Так ми, блін, 
работаєм, пашем, як лошаді! Тіки ви, суки, мішаєте – не даєте нам по-
чєловєчєському розвиваться. Ми – народ! Поетому должни буть гагаузькі 
школи, газети, тєлєвідєніє…”. Ну, блін, припухли! Хто ж їм, туркам, 
розрішить? Скоро всі по-кацапському базарить будем. Росія цивілізірує 
молдаван, молдавани – гагаузів… А вобще, харашо там, де нас нема! 
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– Тобто, в раю? – вклинився Юрко. 
– Да, в раю, – після деякої паузи продовжила істота. – Єслі б там було пагано, 
так і люди б не умірали… 
– Здорово! Але невже це ти сам придумав? 
– Нє… – знову помовчавши, скривився Вітя, – був у мене колись один… 
товаріщ. Шибко ерудірований! Всьо афоризми видавав. Ти, каже, па 
гараскопу – Риба. Я вот пасматрєл фільм „Адінокій голас чєлавєка”. 
Аказиваєтьца, риба – существо как би святоє, патаму шта тайну смєрті знаєт. 
Вєдь всьо врємя мєжду жизнью і смєртью находітца. Паетаму, ана і малчіт. І 
ти малчі – живєє будєш… 
– У мене теж був знайомий. Якось зробив собі домовину, заліз у неї, потім 
виліз і сказав, що відчув благодать… – мимоволі поринув у власні спогади 
Юрко. 
– Хлопчики! Вдарте мене, як невдячну слухачку, але давайте поговоримо про 
щось веселіше. Якось воно перед сном… Вітю, що ж там було далі в 
Молдавії? – Оленка зробила невловимий рух і ще більше притислася до 
Юрка, – тепла, тендітна… 
– Женщину можна вдарити тільки цвітком, – авторитетно мовила істота і 
одразу ж поспішно додала. – Це Людовік ХІV так виражався… А в Молдавії 
все було кльово: після красного вина ми самостоятєльно двигатися не могли. 
Но автобус під’їхав прямо до Вікиної хати. Нас погрузили і ми очнулися в 
Унгенах. Я хотів десь лягти на лавочку поспать. Но нада було сторожить 
Аліка, бо Віка пішла за білєтами, а мій пріятєль попер, як танк, на 
погранічний пост. Представляєте? То ми од них, як бобіки, драпали, а тут 
вдруг Алік так оборзів, шо сам туди пошурував! Границя в Унгенах – рядом, 
біля желєзно-дорожного вокзала. Погранічник репетує: „Стой, стрілять 
буду!”, а пріятєль став на горбочку в п’яти шагах і його дразнить. Я прошу: 
„Зьома, не стріляй. Він просто випивши!”. І співаю: „Дє-ті раз-них на-ро-дов, 
ми мєч-то-ю о мі-рє жи-вьом!”. Харашо, погранічнік оказався салабоном, а то 
б Вікі прийшлося ридать горькими слєзами… Ну, білєти вона достала, до 
поїзда нас якось довела. Більше нічого не помню – окончатєльно проснувся у 
Києві. Кльова була поїздка – до сіх пор вспоминаю! 
– То Алік і Віка потім побралися? 
– Нє, Оленко, хоть Віка й казала, шо їй на роду написано вийти заміж за 
українця. Ну, може, й вийде со врємєнєм – тільки не за Аліка… 
– Шкода, така романтична історія і так сумно закінчилася!  
– Ну, Оленко, це ще не сумно, – озвався Юрко. – Буває гірше. Відпочивав я 
влітку у Трої. У нас – річечка неглибока. Звичайно, за Дніпро чистіша. Вода, 
кажуть, цілюща – геть із Мурманська приїжджають. Ліс сосновий поруч. 
Майже ідилія – особливо зранку, коли людей небагато. Одного разу стою на 
березі, підставляю себе для „поліровки”, тобто засмагу. Аж бачу – іде пара: 
чоловік і жінка. І таким мені знайомим той чоловік видався! Придивився – 
так і є: викапісінький я, тільки років на десять старший. Ніби на себе у 
дзеркало подивився: ті ж жести, рухи, статура. Жінка, яка йшла поруч, 
очевидно, була його дружиною. Вона мені одразу сподобалася! Жінка мала 
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незвичайно красивий засмаг. Так можна засмагнути тільки на морі. 
Очевидно, вона дуже любила море! Мабуть, вона була ровесницею чоловіка, 
бо мала надто дорослі очі. За що їй довелося скільки страждати у цьому 
житті? І як взагалі ця жінка опинилась у Трої? У незнайомки було молоде, 
струнке тіло. І горнулася красуня до сивого чоловіка, мого двійника, 
старшого за мене на десять років! Здається, тієї миті вони почувалися 
щасливими. Але жінці враз стало тривожно. Не тому, що дорогу їм перебігло 
чорне кошеня. Це була якась невимовна, безмежна тривога, туга… Мені 
хотілося підійти, розрадити дружину мого двійника, чимось допомогти їм 
обом, розпитати про їхнє життя. Так, ніби я міг дізнатись і про свою 
подальшу долю, про жінку, яка колись буде поруч… Ситуація видавалася 
містичною. Можна було повірити в Бога! Мене тягнуло до них, мов 
магнітом. Але я все рахував хвилини й не наважувався… Незручно ж – 
зовсім незнайомі люди! Що, я підійду і скажу: „Здрастуйте, будемо знайомі. 
Я – ваш двійник”? Ну, думаю, ще одна секунда, ще… 
Жінка озирнулася навколо і побачила мене. Примружила очі, дуже дивно 
поглянула, ніби впізнала... Що вона хотіла сказати? Мені стало моторошно. 
Жінка посміхнулася. Я зробив маленький крок уперед – в їхній бік. Нараз 
небо закипіло й заплакало. Дощ був звичайним – як тисячі інших дощів. Але 
у чоловіка і жінки не виявилося парасольки… 
– А далі? 
– А далі, Оленко, нічого не сталося. Вони зникли. Я не кинувся їх 
наздоганяти. Хоча через свій бронхіт, навіть у тридцятиградусну спеку, 
ходжу з парасолькою… Спочатку думав: ми ще зустрінемось – не може так 
усе закінчитися! Отож щодня, за будь-якої погоди, приходив на берег 
маленької річки й чекав на свого двійника. Але він не з'явився. Мабуть, зник 
назавжди… Так я втратив свій шанс! Іноді вагаюсь: а чи було це насправді? 
Може, на тому троянському березі мене зморив сон? 
– Да, спать пора – як-не-як другий час ночі… Так шо, байбай, Юро! Тобі все 
одно де: вверху чи внизу? От і кльово! Ми з Оленкою нижні полки займем, а 
ти – на другий етаж лізь. Бо я, знаєш, ноччю з верхньої полки падаю. 
– Хлопчики, тільки вийдіть, будь ласка, на хвилиночку з купе – мені треба 
переодягнутись, – прошепотіла Оленка й сором’язливо поглянула на Юрка… 
 
* * * 
„Цікава дівчина – розумна і слухати вміє! Тихесенько лежить… Не те, що ця 
потвора Вітя – все перекидається з боку на бік та крекче. Власне, вона на 
нього й не подивилася – слухала лише для годиться. Не випаруєшся ж із 
купе! Терпляча… Мабуть, злякалася, коли побачила, що їхатиме разом із 
двома мужиками? Вітя – жлоб, це одразу видно. А мої окуляри мали б її 
заспокоїти. Хай я – „очкарик”, але окуляри – ознака інтелігентності…”.  
Йому не спалося. Юрко знову не належав собі… 
Вже на першому курсі їх було вісім – інформаторів КДБ. Юрка завербували 
під час вступних іспитів. Він сидів на лавочці у парку – приїхав складати 
екзамен. Підійшов поважний, сивий чоловік, що теж носив окуляри, правда, 
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оправа у них була якась особливо естетична – вона так пасувала обличчю, 
що, здавалось, чоловік з’явився на світ саме в цих окулярах – „чотириоким”. 
Потім Юрко не раз повторював: чотири ока і ні в одному – совісті… 
Солідний добродій виявився викладачем з усіма науковими регаліями – 
навіть кафедрою завідував. Сивий також присів на лавочку, витримав 
потрібну паузу і, ніби між іншим, запитав: 
– Ну, Юрію, як у вас справи? 
– Здрастуйте… – спробував приязно посміхнутися Юрко, похапцем 
пригадуючи, де й коли бачив цього чоловіка. „Ти дивись – ніби хто мішком 
по голові стукнув, нічого не пам’ятаю. От потрапив у халепу!”.  
– А хіба ми раніше були знайомі? – роблено здивувався сивий. 
– Вибачте… – зовсім розгубився юнак. – Але… ви мене знаєте? 
– До певної міри, – лагідно кивнув „чотириокий”, – ми наводили про вас 
довідки. І ця інформація справила приємне враження. Нам потрібні такі 
люди… Та не лякайтеся ви так – все буде гаразд, – розсміявся добродій і 
поплескав спантеличеного Юрка по плечу. – До екзамену готуєтеся? 
– Т-так… 
– Готуйтесь-готуйтесь, молодий чоловіче, тільки не всі ці екзамени 
складають. Одним – таланить, іншим – ні. Але ми можемо підстрахувати, 
допомогти вашій мрії…  
– Та я особливо на вступ з першого разу і не сподіваюся. Виробничого стажу 
у мене, на жаль, нема, „золотої медалі” – теж. Ну, не повезе – приїду 
наступного року!  
– Наступного року може статися теж саме. І через рік… Самі розумієте, 
факультет – ідеологічний. Щоб вступити сюди – зв’язки потрібні, а у вас їх 
немає. До того ж, ви – не член КПРС… 
– Але я можу стати членом!  
– Думаєте, членом так просто стають? Це, Юро, заслужити треба… Ну, то як 
– хочете до вузу чи ні? Чого мовчите? Добре, мовчання – знак згоди… 
– А… 
– Не зрозумів? 
– Що т-треба робити, аби вступити? 
– Нічого, – очевидно, у Юрка була зовсім приголомшена фізіономія, тож 
сивий вирішив, що потрібного ефекту досягнуто. – Поки що нічого, юначе. 
Просто скажіть, що ви згодні співробітничати з нами. Вступите, повчитесь, 
роззнайомитеся й інколи розповідатимете нам, про що говорять навколо. А 
ми, у свою чергу, про вас подбаємо. Вам же треба буде якось сесії складати, 
гарний розподіл отримати, далі своє життя будувати… Ми своїх людей не 
забуваємо!  
– Але у мене н-немає д-досвіду… 
– Було б бажання. Досвід – справа наживна. У вас є бажання, Юро? 
– Я под-думаю… 
– Коли ж думати – екзамен скоро. Тут або пан, або пропав. Ну? 
– Д-добре… 
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Чоловік в окулярах поволі підвівся і попростував алеєю. Кілька хвилин Юрко 
приходив до тями, а потім кинувся наздоганяти сивого: 
– В-вибачте… 
– Що, Юро? 
– Н-нічого… З-значить, я буду вчитися? 
– Ми ж домовились. Не забудьте тільки прийти на екзамен… 
– А к-коли я с-стану с-студентом, м-мені т-треба буде з-звернутися до… 
органів д-держбезп-пеки? 
– Хлопче, ви починаєте балакати зайве, – сивий уже говорив суворо, 
карбуючи кожне слово. 
– В-вибачте… Але я не знаю… 
– Давайте не будемо забігати наперед. Всі формальності потім. Коли ви нам 
знадобитесь – вас розшукають. І пам’ятайте, юначе: якщо про нашу розмову 
ви прохопитеся комусь бодай словом… 
– Н-ні, що ви! 
– Тоді бажаю успіху. Заспокойтесь, з’їжте морозиво, а то у вас від спеки вся 
сорочка змокла. І взагалі – ведіть себе природно. До побачення, Юро! 
Так він став часткою Системи, вийти з якої було вже неможливо. Це 
спробував зробити один хороший хлопець, котрому набридло жити 
подвійним життям. Віталій хотів одружитися і якось наважився розповісти 
про явки, паролі та „чотириокого” своїй нареченій. Кохана обізвала юнака 
„стукачем”, розплакалася й сказала, що завтра про це знатиме увесь курс. 
Звичайно, Ніна, так звали подругу, не наважилася б розкрити небезпечну 
таємницю. Але, доведений до відчаю, Віталій спробував покінчити життя 
самогубством – повісився у студентському гуртожитку – в своїй кімнатці. 
Його врятували – дивом вчасно нагодився приятель. Віталій довго лежав у 
лікарні. А коли вийшов із неї – перестав ходити на явки. Певний час його не 
чіпали. Потім хлопця, ніби між іншим, покликали у деканат. Там сидів 
знайомий добродій. Розмова була короткою. 
– Я не можу більше цим займатися… 
– Дорогий мій, це – не інститут благородних дівиць. Чим ти раніше думав? 
Хіба тебе хтось примушував із нами співробітничати? Ти підписав документ 
про нерозголошення? Підписав – ось цією рукою! Вилетиш із вузу, мов 
корок!!! Жити йому, бачите, набридло! Може, тобі ще соску дати? Теж мені, 
герой знайшовся! Хто знає про те, що ти вішався? Ніхто! Ми потурбувались. 
А ти — свиня невдячна… 
І все продовжилося. Згодом Віталій потрапив до психлікарні, потім залишив 
навчання й вирушив за тисячі кілометрів від Києва – до Сибіру,  працювати 
нафтовиком. Хто знає, чи вдалося йому там відкараскатися від органів, адже 
„стукачі” потрібні завжди і всюди… 
Одного разу до гуртожитку, в якому мешкав Юрко, зайшов їхній викладач. 
Це був навдивовижу цікавий чоловік, котрий немало перебачив на своєму 
віку і мав що розповісти першокурсникам. Юркова компанія запросила його 
на чай. Літній доцент багато жартував, пригадував своє минуле. І випадок, 
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коли допоміг декану їхнього факультету виплутатися з однієї дуже 
непривабливої історії…  
Наступного дня хлопців по одному почали тягати до деканату, де вони 
залишалися наодинці з невисоким сивуватим добродієм. Коли до Києва 
приїздила високоповажна гостя з Індії – Індіра Ганді – саме цей чоловік увесь 
час крутився довкола неї на зустрічі в Київському університеті. Після 
аудієнції у „знайомого незнайомця” приятелі Юрка були бліді, голоси у них 
тремтіли. Добродій із батьківською турботою промовляв: „Ваше щастя, що 
ви ще такі молоді, життя не знаєте, інакше б плакало ваше навчання…”.  
Юрку теж було непереливки: він вчасно не доніс, куди слід, на 
неблагонадійного викладача! Та й, відверто кажучи, не збирався цього 
робити. Адже тоді в їхній кімнаті були лише свої – справжні друзі. Виходить, 
один із них – також інформатор?! 
Він слухав розповіді переляканих приятелів про моторошне спілкування з 
всевладним дядечком і приречено чекав своєї черги. Юрка викликали 
останнім. За столом сидів не його сивий „благодійник”, проте цей чоловік 
був неабияк схожим на „чотириокого”. На обличчі кадебіста з’явилася 
знайома гримаса: 
– Ну? 
– Я… Ви, н-напевне, з-знаєте… 
– Знаю… Отож? 
– Т-тобто ви з-знаєте, що я… 
– Відповідайте на питання: чому? 
– П-просто н-не встиг. Р-розумієте, д-думав, що т-там – т-тільки я, отож к-
куди п-поспішати… 
– Іншого разу ви думатимете краще! Правда ж? 
– Т-так. 
– Молодий чоловіче, не розчаровуйте нас! Не грайтеся з вогнем… 
Пізніше Юрко дізнався про інших інформаторів. В основному, вони були 
досвідченішими, вступили на факультет після армії. Там, у війську, їх і 
вербували. Як правило, обіцялись відпустка, сержантські „лички”, 
перспектива стати членом КПРС… Відмовитися було дуже складно, 
особливо на першому році служби, – за „дідівщини”, коли солдату на 
кожному кроці доводять, що він – не „гомо сапієнс”. Коли доводилося не 
спати тижнями, дрімаючи лише кілька годин на добу через якусь надуману 
провину. Самогубства в армії – річ звичайна. Куди легше записатися в 
„стукачі”, одержуючи свої тридцять срібняків: зайвий шматочок цукру, 
додаткову порцію баланди… 
Люди часто бувають продажними. Очевидно, це передається десь на 
генному, клітинному рівні, – як і талант. Вони багато говорять про принципи, 
але рідко не втрачають їх. Просто у кожного – своя ціна, за яку він ладен 
розпрощатися з власною духовною цнотою. Майже в кожного… 
Потім продажність стає звичкою, дріб’язком. І вже не треба вмовляти себе, 
що це робиться з безвиході. Для чого?! Люди – надто слабкі істоти, щоб 
втриматися від спокуси, завдяки підлості, досягнути бодай маленької мрії… 
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Лише один приятель Юрка – Сергій – якось обмовився, що його в армії не 
змогли зробити „стукачем”. Хоч добре притисли, адже він служив в охороні. 
І пильнував не якісь залізяки, а найновіші літаки та ракети. Караул – далеко в 
степу. Пост – довгий, як собача пісня. Ніч. Вітер, що хрипить дужче за 
Висоцького… Яким би уважним не був вартовий, влаштувати йому халепу – 
надто просто. От Сержа й узяли в лещата: „Не погодишся співробітничати – 
неодмінно загримиш до дисбату! Причина знайдеться. Як то кажуть, була б 
людина, а зробити з неї олів'є – ніколи не пізно…”.  
Особливо старався майор Чомба. Серж не встигав із караулу прийти, як 
починалось одне й те ж: „Довго, довго думаєш, Квітницький! Дивись, як би 
тобі не довелося думати в іншому місці…”.  
Визволила Сергія… бібліотекарка. Грізна фрекен Бок (так називали між 
собою солдати дружину начальника округу, яка завідувала гарнізонною 
бібліотекою та власним чоловіком) раптом уподобала сором’язливого 
Квітницького, що цікавився Вольтером і Дідро. Часом, коли Серж мав куций 
відпочинок між караулами і Чомбою, він приходив до читального залу, 
набирав п’ять-шість різноманітних книг (Коцюбинського, Шекспіра, 
Бредбері, Маркеса, Стівенсона…) і починав мріяти. Але якось він мав надто 
кепський настрій, що не лишилося поза увагою фрекен Бок: „Сергійку, що 
трапилося?”.  
Він розповів їй усе. У них вийшла мила світська бесіда, після якої 
бібліотекарка набрала потрібний номер і відбірною ненормативною 
лексикою пояснила комусь по телефону, як треба шляхетно поводитися з 
бездоганним солдатом Квітницьким. 
Сержа залишили в спокої. Майор Чомба кілька тижнів нагадував рудого пса 
Шарика, якого побили ногами п’яні „куски”, коли поверталися від мадам 
Баттерфляй – гарнізонної повії. Так Сержу Квітницькому єдиний раз 
довелося побути „стукачем”, щоб потім не „стукати” все життя… 
Взагалі, Юрку спочатку було навіть цікаво гратися в розвідників. Адже все 
було, як у більшовиків-підпільників: явки, „десятки”, „сотні”… Кожна 
„десятка”, зібрана зі студентів різних факультетів, мала старшого 
інформатора. „Десятники” виконували вказівки „сотників” і т.д. Отже один  
інформатор особисто знав лише кількох осіб, котрі співробітничали з 
органами. Як правило, „стукачами” ставали не якісь закінчені негідники, а 
цілком нормальні люди, нерідко – освічені й талановиті. Були там і митці: 
поети, актори, художники, музиканти… 
Власне, Юрко не сумнівався, що згодом дехто з інформаторів цілком може 
перетворитися на класика нашої літератури, впливового можновладця і… 
керівника держави. Хоч, звичайно, більшість зі „стукачів” соромитимуться 
минулих „подвигів” й усіляко приховуватимуть їх навіть від своїх рідних. А 
що чекає на нього, Юрка? Якби ж то знати! 
Зі знайомих інформаторів він недолюблював лише Олексія. Той мав довгого 
язика, пристрасть до горілки, а ще – гріх, за який треба бити морду. Якось у 
війську цей заповзятливий єфрейтор, аби вислужитися, підступно виказав 
своїх. Сержанти подумали на іншого й жорстоко відлупцювали невинного 
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хлопчину так, що той два місяці пролежав у лікарні. А коли правда 
несподівано з’ясувалась, шкідливого кота Альошу хутенько перевели до 
іншої військової частини… Втім, скривджений солдат після служби зумів 
розшукати Олексія: дізнався, що справжній „стукач” навчається в Києві і 
приїхав відверто поговорити з ним. Альоша страшенно налякався. Юрко і ще 
один інформатор одержали вказівку сховати Олексія від непроханого гостя. 
Альошу заперли до кімнати у гуртожитку, інформатори носили туди їжу і 
розповідали новини. Однак прибулець наполегливо прагнув зустрічі зі своїм 
кривдником. Тоді Юрку довелося зустрітися з правдолюбцем віч-на-віч і 
прочистити невгамовному мізки: 
– Ти що це собі на дупу неприємності шукаєш? 
– Мені потрібен Олексій. 
– Для чого? 
– Подивитися йому у вічі. 
– Подивися в мої. 
– Я – серйозно. 
– І я – теж. Не розумієш? 
– Через нього у мене ніколи не буде власних дітей. Мені відбили... 
– Він не знав, що так вийде. 
– Він – сволота! 
– Олексій виконував завдання... Тобі треба поїхати звідси і чим скоріше – 
тим краще. У тебе – жодних шансів! 
– Зараз не 37-ий рік!  
– Забирайся!!! Не знаєш, хто країною керує? 
– Леонід Ілліч Брежнєв… Партія… 
– Думаю, ти в курсі, скільки років Леоніду Іллічу? А партія – це надто 
загальне поняття. Ти поїдеш… добровільно? 
– Добре, передай цій заразі, що він – боягуз! 
– Передам. 
– Передай йому, що ми ще зустрінемось і тоді… 
– Заспокойся. Я тобі співчуваю, чесно. Там не всі такі, як він. Я – не такий. 
Але, друже, краще тобі про все забути. Негайно. Інакше завтра або 
післязавтра у твоєму місті Н. станеться нещасний випадок… Ти послухаєшся 
мене?.. 
Коли Юрко відкрив двері кімнати власним ключем, його зустріла жалюгідна 
постать „стукача” Альоші: 
– Ну як? 
– Не панікуй, він поїде… Але ти – гидота! 
– Я скажу їм, що ти мене ображав… 
Руки у Юрка – слабкі, тому він вдарив Олексія носаком. З усієї сили! Туди, 
між ніг…  
Згодом вони помирилися. Інформаторам не можна сваритись. Олексій був 
„десятником” Юрка, але цього разу не доніс на нього. Потім Альоша усіляко 
демонстрував, як довіряє своєму підлеглому. Одного разу, за чаркуванням, 
розповів історійку. Він, „десятник”, мав передати повідомлення соліднішому 
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інформатору. Як і було домовлено, сидів на лавочці з журналом у руці, чекав 
паролю. Раптом підійшов… декан його факультету і вимовив сакраментальні 
слова. Приголомшений Олексій кілька хвилин не міг прийти до тями… 
Юрко пробував складати вірші. Якось у нього вийшло щось про Україну. 
Віддрукував на машинці і віддав Альоші: „Слухай, покажи їм, все одно 
дізнаються. То хай самі це почитають, ніж слухатимуть усілякі плітки!”. 
Олексій дисципліновано виконав свій обов’язок. У КДБ ознайомилися з 
„документом” і ухвалили вердикт: „Розумний вірш. Нічого такого тут 
немає…”.  
Юрку було приємно, що чекіст виявився прогресивною людиною. Але ж 
зовсім недавно вигнали з вузу прекрасного хлопця. Не за „двійку” на 
екзамені – за націоналізм. Федір сказав на зустрічі з кобзарями, що Київська 
Русь – це Україна. Ну зовсім з глузду з’їхав! 
… Істота продовжувала вовтузитися. „Паразит! Це він так до ранку буде мене 
мучити?!”. А ще Юрко подумав, як би було добре зустрітися колись з 
Оленкою у Києві. Випадково – на Хрещатику. І щоб вона нікуди не 
поспішала. Тоді б у них вийшло… Оленка – розумна, її цікавлять не лише 
біцепси… Та що там – аби не було Віті, він, Юрко, і зараз міг би підійти до 
сплячої красуні й ніжно розбудити її одним поцілунком! Може, вона тепер 
так само думає: лежить, очікує, коли засне Вітя, щоб розплющити повіки й 
приязно посміхнутися тому, хто солодко мріє про неї на верхній полиці… А 
раптом це справді станеться? Що тоді робитиме недосвідчений хлопчина, 
котрий досі не пізнав жодної жінки?! Ні, якби вони знаходилися тут лише 
вдвох, Юрко, мабуть, спробував би… Але як можна займатися такими 
речами у присутності третього?!  
Істота потягнулась і незграбно зсунулася з матрацу. „Господи, не вистачало, 
аби цей пітекантроп, вирушаючи до туалету, розбудив Оленку!”.  
Але Віктор таки розбуркав їхню супутницю – схилився над нею і… нахабно 
погладив розкішне каштанове волосся: раз, удруге. Потім присів навпочіпки, 
провів вказівним пальцем вздовж її носика і легенько натиснув… 
Юрко завмер. Тепер він лежав, мов Оленка: тихо-тихо, невагомо, ніби вірш у 
шухляді… Але думки завдавали йому нестерпного болю: навіжено вирували 
в ошелешеній голові, вимагали негайної дії: „Як? Ти не можеш захистити 
дівчину?!”. Юрко голосно зітхнув. Істота зробила невеличку паузу й 
підозріло подивилася вгору. Тиша відновилася. Тіло Юрка здавалось 
непорушним, наче витесаним із важкої дубової колоди. 
Істота знову почала пестити Оленку. Здається, дівчина розплющила очі… 
Може, Юрко надто ретельно вигадував усі деталі – у купе було тьмяно та ще 
й Вікторова спина заважала. Втім, Оленка озвалася до пітекантропа –   ледь 
чутно, буквально одними губами. „Все, треба діяти! Дівчина протестує! Він, 
Юрко, просто мусить порятувати її від цієї потвори!!!”. Мить, ще мить. І 
раптом… 
Пролунав неголосний Оленчин сміх. Істота щось шепотіла їй на вушко і 
голос дівчини озивався, мов дзвіночок. Потім все сталося так блискавично, 
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що Юрко мало не скрикнув від обурення на увесь вагон: „Даруйте, шановні, 
що ви робите?!”.  
Вітя спритно ковзнув у постіль сусідки: продовжував щось грайливо 
нашіптувати, Оленка стиха відповідала. Вона взагалі не чинила опору! 
Коханець навіть не став маскуватися ковдрою – діяв швидко і вправно, мов 
десантник. 
„Чому вона сміється? А якщо – з мене? Якщо це – кепкування над моєю 
нерішучістю? Вовтузяться, мов у себе вдома – зовсім совість втратили!!! Ні, 
мушу все це витримати, щоб не трапилось. Я сплю – міцно, наче вбитий. 
Вони просто мене не збудили – хай не тішаться… Ну, Оленко, ну, шльондро, 
стривай! Я вам завтра втну таке, що довго згадуватимете оце знущання наді 
мною! Ви наговорили тут і про „загробну жизнь”, і про поцуплені квіточки 
„біля влади”. Завтра ще побалакаємо… А тоді я зроблю свою справу. 
Побачимо, хто сміятиметься останнім, кияночко!!!”. 
Істота задоволено позіхнула, плюхнулася у своє „гніздо” і за хвилину 
засопіла так, ніби й уві сні продовжувала невтомно атакувати Оленку… 
Тендітна сусідка дбайливо поправила постіль і невдовзі також заснула – 
легко, солодко, невинно. „І коли я навчуся розбиратися в людях?” – зітхнув 
майбутній педагог…  
 
* * * 
– На одній з площ Страсбурга є кам’яний стовп, біля якого зустрічаються 
закохані. Так от, до цього стовпа прикута спеціальна книга, де може 
залишити запис кожна людина, що прийшла на побачення із запізненням, або 
навпаки – чекала довго й даремно… – супутниця була гарненька, мов нова 
копійка. Вона прокинулася першою, неквапливо вмивалась і чепурилася, 
потім одягнула свою моднячу спідничку, що так личила до розкішного 
волосся та очей дівчини, в яких були сонце і стиглі черешні, до всієї її 
осяйної постави. А ще – до великої жовтогарячої парасольки, що слухняно 
лежала на звабливих колінах, неначе нова лялька. 
Оленка щебетала невтомно з самого ранку. Юрко теж здавався безтурботним. 
Проте він більше слухав і мав такий загадковий погляд, що сусідка не 
витримала: 
– Юро, зглянься, я – ще не твоя учениця. Ти ж гіпнотизуєш мене, мов удав – 
кролика! 
– Якщо я й удав – то дуже хороший, – пробурмотів Юрко. 
– Не обіжай його, Лєна, він більше не буде, – Вітя розрізав чергове яблуко на 
дві половинки, одну поділив між собою та Юрком, а іншу віддав супутниці. 
– Я просила, щоб ти не називав мене так. Мені не подобається… 
– Лєна – це по-нашому, по-троянському. Ми ж вроді познакомилися… 
Впрочєм, Оленка – тоже кльово звучить. Налить ще соку? 
– Дякую…  
Вона граціозно взяла склянку виноградного соку. Пила довго, маленькими 
ковтками, мов досвідчений дегустатор коштовних вин. Обидва студенти 
заворожено дивилися на дівчину. 
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– Ну, шо – може, анєкдоти продолжим? – нарешті „прорізався” Вітя. 
– Продолжим, – у тон йому відізвався Юрко. – Знаєш, Оленко, коли я вчора 
заснув, а трапилось це не одразу… Мені привидівся цікавий сон. Ніби ми 
йшли з тобою увечері околицею Трої. Було тихо, зоряно… І я тобі 
запропонував… Тобто, запитав: „Хочеш… я для тебе заріжу місяць?..”.** 
– Не поняв… Це шо – юмор такий? – здивувалася істота. 
– Юмор, Вітю. Ти дівчині що, як правило, пропонуєш? Зірку з неба дістати? 
– Я – нє… Я – попроще… 
– Ну, не ти, то хтось інший. А от я запитав: „Оленко… хочеш… місяць… 
заріжу?..”.  
– І що я відповіла? 
– Хочу… 
– Кльово! Ви прямо, як ізвращенці. І шо ж ти зробив? 
– Зарізав!..  
– Йоханий бабай! Кого?!!  
– Місяць…   
– Да-а, блін… – істота помовчала, замислено пожмакала кінцівкою власне 
вухо. – Нє, я луччий анєкдот знаю. Підходить мужик до каси прєдварітєльной 
продажи білєтов і каже: „Дайте мені білєт до города Брєжнєва”. А касірша 
йому й отвічає: „Чи ти рухнувся, мужик? Нема такого города!”. А мужик 
улибається: „Дак каса ж прєдварітєльна…”.  
– Цікавий анекдот, хлопчики, а можна я вам вірша прочитаю? 
– Якщо свого – можна… 
– Свого… Тільки ви не смійтеся, добре? 
Мы по лунным долинам идём на Восток, 
Наши ноги плетут паутину дорог. 
Мы свободны от улиц и площадей – 
Дети мёртвых людей. 
 
Мы смертельно устали от будничных нужд, 
Мы из мира удрали, который нам чужд. 
От пустых философий, бесплодных идей – 
Дети мёртвых людей.    
 
Мир отцов, матерей мы не помним теперь. 
В череде непонятных, жестоких потерь 
Мы кричим: „Иисус, помоги, обогрей!” – 
Дети мёртвых людей. 
 
Мы бежим не от нищей промозглости дней – 
Трупный запах разнёсся по нашей стране. 
Мимо свалок, домов, городских пустырей 
Мы идём на Восток всё быстрей и быстрей, – 
Дети мёртвых людей.*** 
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– Це ти справді сама написала? 
– Яка різниця – головне, є вірш. Він вам сподобався? 
– Єслі це, Оленко, твої стіхи, то як вони нам можуть не нравитьця?! 
– Я – серйозно… 
– І ми – сєрйозно. Правда, Юра?  
– Правда. А чого – російською? 
– Не знаю… Так ніби краще… Багато хто говорить одне, пише – інше… А ти, 
Вітю, віршів не складаєш? 
– Шо я – ранений! Єслі хтось сочиняє стіхи, значить, його жизнь 
ізнасіловала… 
– Ти хочеш сказати, що не скалічена людина не може написати справжнього 
вірша? – Юрко вже не сумнівався, що за показною простакуватістю Віктора 
приховується щось глибше, потаємне. 
– Да, я в цьому увєрєнний! 
– Значить, ми з Оленкою можемо на тебе образитися. Я ж теж…  
– Юро, і ти мовчав? Будь ласка… Ну, Юрочко! 
– А потім Вітя скаже, що я – „чайнік”… Ось, візьми – тобі на згадку, – Юрко 
вирвав із загального зошита дрібно списану сторінку й поклав на парасольку, 
мимоволі торкнувшись теплих колін сусідки. 
Оленка вихопила очима першого вірша: 
 
Знову хтось штовхає з кручі,  
Інший хтось дає спасіння… 
Хоч везе на невезіння, 
В невезіннях я – везучий. 
 
Знов обличчям – об дорогу, 
Ми не обрані для дива. 
Юродúві чують Бога, 
Ми не чуєм юродúвих. 
 
А коли ударить пташка 
З цього тіла – в безмір світу: 
Хто сказав, що вмерти – важко? 
Треба тільки захотіти!**** 
 
– Спасибі, Юро. Я обов’язково потім все прочитаю. І збережу… А хочете, я 
вам погадаю? 
– В натурі? 
– Так, Вітю. Дай свою долоню. А ти – свою, Юро… Боже, ти мій! Ви були 
знайомі раніше, в іншому житті… Чули про реінкарнацію? Ну, коли душі 
подорожують від одного тіла до іншого? У вас – історія неабияка, з 
родзинкою! Але далі говорити не можу – потрібні ваші паспорти або 
студентські. Що зараз маєте?  
Вітя одразу ж простягнув пошарпаний паспорт. Юрко завагався: 
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– Я й так скажу… Що тебе цікавить? 
– Ні, я, коли дивлюсь на якийсь документ, ніби читаю між рядками. Моя… 
бабуся клала фотокартку людини під склянку з водою. І все бачила – по 
зіницях…   
– Тобто як? 
– Юрік, ну шо тут непонятного? У каждого чєловєка єсть зрачок. На 
фотографії тоже зрачок видно. От бабушка й дивилася на цей зрачок через 
воду. Правильно, Оленко? Я бачив шось похоже в нас, у Трої, – є одна така 
бабка-шептуха… 
– І що ж у тих зіницях можна побачити? 
– Все: що було і буде… Бабуся й про моє минуле розповідала… 
– То вона – відьма?  
– Чому – відьма? Ясновидиця! Ти так на мене зараз дивишся, Юро, наче я з 
Марса прилетіла… 
– Я просто пригадую деякі… подробиці зовсім недавнього минулого… – з 
притиском вимовив Юрко. 
Оленка зашарілася. Вітя пильно поглянув на колишнього суперника, але 
відповів на його „шпильку” примирливо: 
– Ну, блін, ти даєш! Зовсім дівчину в краску увігнав… Нє, Юра, ти – не 
джентельмен… 
– Ой, у вас же прізвища однакові! – вхопилася за можливість змінити 
неприємну тему Оленка. – Тільки Юра – Вічний, а ти, Вітю, – Вєчний…  
– А шо, фамілія – як фамілія. По-моєму, кльова! Правда, Юрок? 
– Правда! – Юрко відчував, що сердиться швидше на себе, ніж на Оленку. І 
чого він поліз з отими „подробицями”?! Тепер соромно і йому, і дівчині… 
Тільки Вітя почувався впевненим: 
– Скажи, подружко… – від такого звертання Оленка аж здригнулась і ще 
більше зашарілася. – А зараз твоя бабушка жива? 
– Ні, вона померла… Всім усе передбачила, а про власний відхід не 
попередила… Може, не хотіла нас даремно хвилювати? 
– Но, кажуть, шо такі бабушки комусь передають своє мастєрство…  
Оленка промовчала. Вона все розглядала студентський Юрка і, мабуть, 
прослухала останню фразу. Надто вже зосередилася на власних думках!  
– А ти... знаєш, ким була у тому, попередньому житті? 
Дівчина поглянула на Юрка і нарешті посміхнулася: 
– Знаю. Але це – секрет! Проте можу розповісти про вас… Отже, ви мешкали 
у Давньому Римі. Там було таке… специфічне середовище! Коротше, ви 
були… Тільки не ображайтеся, добре? 
Обидва слухачі заінтриговано кивнули. 
– Ви були… хлопчиками-рабами в одного господаря. Цей патрицій виробляв 
із вами не дуже пристойні речі… І не лише він… Ви були приятелями і разом 
мріяли про волю… 
– А потім? Що трапилося потім? 
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– А потім, Юро, одного хлопчика викупили – визволили з рабства. А інший 
залишився в неволі… Відтоді вони так і не зустрілися – розійшлись, як у морі 
– кораблі! Я ж кажу – Давній Рим, складна ситуація… 
– А… 
– Що, Вітю? 
– Остався хто? Хоть не я? 
– Оцього я вам, хлопчики, не відкрию. Хай це залишиться моїм маленьким 
секретом, інакше тут буде море крові… 
– Ну, шо ти, Оленко! Шо ми – шуток не понімаєм? Це ж все – шутки. Да, 
Юрок? 
– Так… – поспішив примирливо кивнути Юрко, ховаючи очі. 
– Ти нам, Оленко, в шутку ще скажи: ми учобу закончим благополучно? Шо 
нас у цій жизні ожидає? – не вгавала істота. 
– У вас, хлопчики, скоро почнуться неприємності… Але все проходить, все 
минає – не переймайтесь! Якось житимете… Говорять, що б не трапилося, 
радійте життю, адже могли й не народитись! 
– А я колись у дитинстві порізався. І якраз там, де лінія життя. Вона ніби 
продовжилась… 
Оленка востаннє і зовсім невесело поглянула на майбутнього педагога: 
– Приїхали, Юро… 
Сусідка з купе вийшла першою. Попросила не проводжати… Вітя промовив 
дуже тихо, але Юрко почув: „Не обіжайся, брат, там не було ніякого кайфу… 
Усе якось не по-настоящому… Вроді нас не существовало… Ти не 
обіжаєшся?”.  
Юрко не відповів. Він подумав, що Оленка, звичайно, вродлива, проте не 
варто закладати цього пітекантропа. Все-таки земляк та ще й однофамілець! 
У нього, в Юрка, все попереду: кльова посада, кльове авто і кльова жінка. 
Багато жінок. Гарем! „Кльово – це слово полюбляє Вітя. Тільки кльово буде 
мені. Зовсім скоро. Треба тільки трохи потерпіти. І я потерплю, блін!”. 
Вітя розумів, що він – троянець. А троянці просто так не пропадають: у вогні 
не горять і у воді не тонуть. І взагалі, Троя – безсмертна. Он яка троянська 
мафія в столиці – навіть у ЦК один землячок пробився! Вітя, правда, з ним 
ніколи не спілкувався. Нічого, буде нагода – роззнайомиться… А „очкарик” – 
хай живе! Може, колись ще доведеться збиратися з ним у Трою… Вітя – 
добрий. Тільки чого йому зараз так тривожно? 
У Оленки теж не було настрою. Шкода хлопців… Але у неї – такі 
неприємності з екзаменом у професора Б.! Цей Б. думає, що на нього зовсім 
управи немає! О, він обережний – так славить партію на кожній парі, що вуха 
в’януть… Тільки Оленка все одно викрутиться – не вперше! Одне гарне 
повідомлення з іменами та прізвищами – і вона врятована. „Друзі” 
обов’язково зателефонують „незговірливому” професору… 
„Здається, дощ. Треба прикритися парасолькою. Не сердься, Боже. Це я маю 
сердитися на тебе. Господи, і на що тільки перетворилася твоя Кассандра!”.  
           1989, 1996 рр.   
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* Не дослівно цитується вислів Олександра Блока.  
** „Я для тебе заріжу місяць” – рядок зі збірки Василя Кожелянка 
„Семибарвний кінь”. 
*** „Дети мёртвых людей” – вірш сімнадцятилітньої Тетяни Світличної. 
**** Вірш „Знову хтось штовхає з кручі…” написаний автором у 1983 році.  
Повість друкується вперше.  
 

 
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ У СЕКТОРІ „Ф”  
Немає ні землі, ні неба. На станції „Зета” безтілесно існують Пірс номер сім 
(серія квадрильйон) і Дух – без номера і серії. Звичайно, так не годиться. I 
Його пильність координатор Кий невдоволений ще одним вибриком 
Головного комп'ютера. Треба звернути увагу Його вічності – хіба можна за 
подібних умов гарантувати безпеку в секторі „Ф”?! 
Але навіть найсуворішим координаторам не обійтись без філіжанки 
блаженного спокою, коли думки уповільнюються і поступово перетворюються 
на теплу рожеву музику. 
Черговий Пірс хвильку уважно спостерігає за сумирними параметрами шефа і 
задоволено телепатує колезі: 
– Здається, у нас – маленьке свято? 
– Так, номере сім, не будемо гаяти час! 
– Ради Бога, друже, зроби мені приємність – облиш арифметику для Його 
пильності. I як тобі поталанило „воскреснути” без усієї цієї квадрильйонії? 
– Там, звідки нас взяли, це називалось „бути білою вороною”. Ти знаєш, тут це 
триватиме недовго... 
– Але поки що я розмовляю, мабуть, з єдиним Духом у Всесвіті! 
– Добре, швидше вмикай „холодильник” – хочеться трішки побешкетувати… 
Пірс впевнено натискає на клавіші і з'єднується з архівами Ось вони – долі, 
кожна ретельно записана на крихітну касету. У одному невеликому приміщенні 
– століття! Зрозуміло, Єдиний Статут забороняє викликати чиєсь життя без 
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потреби. Але на „Зеті” важко знайти іншу розвагу. 
Рівномірне біле сяйво Пірса поступово набував яскраво червоних відтінків: 
– Що ти хочеш подивитися? 
Монітор висвічує чудернацькі ангари – такі собі міні-піраміди Хеопса, 
ланцюжок літаків, схожих у вечірніх сутінках на сонних дельфінів і самотню, 
зіщулену фігурку вартового. Аеродром! Військовий аеродром... 
– Мабуть, ти вибрав не дуже цікаве життя. Проте, якщо сьогодні тобі 
подобається військо, давай послідкуємо за пригодами якогось козака, – 
озивається Дух. 
Але „номер сім” прокручує років тридцять назад і на екрані з'являється 
хлопчик, який раз-по-раз широко відкривав рота. Пірс бере його крупним 
планом і вмикає звук. 
Чується покашлювання. „Хіба можна цілісінький день грати в сніжки! От і 
маєш тепер запалення...” – голос молодої жінки стурбований. „Може, не треба 
до лікарні? Я його, рідненького, й вдома догляну!” – намагається втрутилася 
літня пані. „Дами! Ви надто гамірні! – переконує баритон глави сімейства. – 
Медицині видніше”...  
Лікарня. Хлопчик років десяти нерішуче заходить у палату: 
– Здрастуйте, мене звати Сашко. У мене – пневмо... Пневмонія!  
Його ровесник повагом зводиться з ліжка і протягує руку: 
– Хрущ Сергій Петрович. 
– А я – Віталик! – усміхається обличчя, всіяне веснянками. 
– Я тут вперше, – продовжує знайомство Сашко, – і в мене температура... 
– Я вмію стояти на голові, – править своє Сергій Петрович. 
– Він – йог, а я – каратист! – додає Віталик. 
– Мені тато теж недавно класні прийоми показував, – тихо говорить новий 
пацієнт. 
– Здорово, йохана! Навчиш нас? – примружує око Сергій Петрович. 
– Обов'язково, але зараз у мене крутиться голова. Мені треба полежати... 
– Серожо, він уже спить! – з жалем резюмує „хлопчик-веснянка”… 
Пірс ледь торкається клавіші – система на „Зеті” теж потребує 
вдосконалення. Спробуй-но вирахувати з точністю до міліметра кілька 
тижнів життя. Але „номер сім” – архіваріус досвідчений, це Духу ще 
доводиться пізнавати ази майбутньої майстерності. 
…До палати влітає сяючий Віталик: 
– Серожо! Саню! Хутчіш зі мною! Там та-а-ке!!! Дівчинка – дуже красива: 
волосся, очі, черевички…   
– Лялька Барбі? Чи Мальвіна із „Золотого ключика”? – іронічно посміхається 
Сергій Петрович. 
– Ні, справжня дівчинка, – спрагло хапає ротом повітря Віталик. – Сидить на 
стільчику й плаче… Ходімо, подивимося! 
… – Йолі, і це все? – невдоволено позіхає Сергій Петрович, задкуючи з 
сусідньої палати. 
– Ну, все-таки... – знизує плечима „вісник сенсації”. 
Але Сашко не рухається з місця. Затамувавши подих, він спостерігає за малою. 
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Потім наважується підійти і нечутно торкнутися рукою її волосся: 
– Ти чому плачеш? 
Дівчинка здивовано роздивляється незнайоме „чудо”: 
– Я боюсь, коли з пальця беруть кров. 
– Це – дрібничка, – авторитетно говорить Сашко. – Зовсім не боляче. Чесне 
слово! Ти – Мальвіна? 
– Ні, мене звуть Наталя. 
– Ти – дуже гарна. Як Мальвіна! – скоромовкою „випалює” хлопчик і вибігає в 
коридор. 
– Здається, варто перемкнути на щось оригінальніше за дитячі пустощі, – 
байдуже мовить Пірс. 
– Ні-ні, прошу тебе! – несподівано гарячкує Дух. Він – зосереджений і, 
очевидно, стривожений. 
… – Я склав вірша! 
Сергій Петрович бурчить: „Йолі…”. І перевертається на інший бік. 
– Ти склав вірша?! – перепитує Віталик. 
Сашко вкотре розгортає папірець: 
Мила моя, Наталю!  
Жити не можу без тебе! 
Дружба хай квітне наша! 
Як я люблю тебе!!!  
Сергій Петрович вовтузиться у ліжку і говорить ще одне : „Йолі!”.  
– Ти – справжній поет! – вигукує Віталик. – Покажемо їй? 
– А як? 
– Ну, напишемо: „Наталочці”. І підкинемо в палату…  
– Ні, мені не подобається. 
– Тоді вкладемо в конверт, заклеїмо і я вручу!  
Кур'єр Віталик навшпиньках виходить у всесвіт.  
Пірс фіксує напружене обличчя Сашка. 
– Ну? – знову будить той Сергія Петровича, коли з'являється „хлопчик-
веснянка”. 
– Наталочка ще не спала. Я віддав їй конверт. I не стримався – прочитав твого 
вірша! 
Я вивчив його напам'ять. Уявляєш, вона заплакала! 
– Йолі… 
– Спи-спи, Серожо! – стишує голос Віталик.  
– I що вона сказала? – допитується Сашко. 
– Нічого... – розгублено мовить посланець. – Але ж Наталочка заплакала!  
Обличчя Пірса залишається незворушним. Очевидно, йому надзвичайно 
набридла ця плівка. Але Дух – збуджений. Ніби намагається щось пригадати. 
… Сашко пошепки розбуркує „веснянку” (мабуть, йому вже шкода Сергія 
Петровича) – раптом і уві сні їхній співмешканець теж стоїть на голові? 
– Віталику, спиш? Я тут ще одного написав… Вірша… Для неї! Послухаєш?  
… Легенький стукіт у двері. Зазирає дівчинка в окулярах. Несміливо підходить 
до ліжка, на якому мріє Сашко, і кладе поруч, на тумбочку, заклеєний конверт: 
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– Вам лист. Від Наталі… 
Сусідка Мальвіни зникає. 
– Віталику, вона теж вірші пише! – Сашко розгортає прикрашений квітами 
аркуш паперу. 
– Ні, я це вже десь чув – одна доросла тьотя колись склала. Але все одно – 
прикольно! Давай тепер твого вірша – віднесу... 
Пірс терпляче спостерігає за дивним листуванням. Дух – ще зовсім молодий 
янгол, не вміє стримувати емоції. 
Здається, після сьомої „мандрівки” у всесвіт коридору Віталик повертається 
заінтригованим: 
– Ходімо!  
– Йохана, що трапилося?! – несподівано бурхливо прокидається Сергій 
Петрович. 
– Вона заснула. Це – класно: як спляча красуня! Тобі, Саню, треба подивитися…  
Скрадаючись, мов маленькі привиди, що заблукали у лабіринтах суворої 
медичної установи і більше за все на світі бояться, аби на них не нагримала 
тітонька-медсестра, приятелі добираються до заповітної палати й нетерпляче 
прочиняють двері. Наталя лежить у нічній сорочечці, ковдра ледь прикриває її 
коліна. На тумбочці – ручка і недописані вірші... 
– Уявляєш, якби ти зараз зміг її поцілувати?.. – намагається підштовхнути 
Сашка його вірний кур'єр . 
– Н-не чіпай мене! Сам поцілуй, якщо ти такий хоробрий... 
Пірс раз по раз стривожено позирає на Духа. У забарвленні колеги з'являються 
небезпечні відтінки. 
– Все гаразд! – намагається телепатувати янгол без номера і серії.  
… Ранок. Наталя у палаті хлопчиків: 
– Мене виписують. Не журіться – я вас провідуватиму!  
„Безперечно, Дух не згадає свого минулого. Про це потурбувались 
координатори і Його вічність. Адже душі, щоб збагнути сенс буття, необхідно 
зносити не одну одежину, особливо, в людській подобі. Спогади про жахи 
земного існування, далеко не завжди праведного, можуть травмувати 
найдовершеніших. Але колега поводиться вже мало не як людина. Невже й 
він... Ні, це було б надто неможливо! – Пірс торкається клавіші. – Мабуть, 
забагато прокрутив. Дух буде незадоволений...”. 
… Лікарня (слава Всевишньому!). Сергій Петрович стоїть на голові й 
розмірковує про жіночу підступність. 
– Не сумуй, Саню, ось випишешся і про все дізнаєшся, – втішає приятеля 
Віталик.   
Поява Наталі в палаті схожа на телевізійний ефект. Дівчинка наче 
матеріалізується з повітря – юна леді з сумочкою через плече. Сідає поряд із 
Сашковим ліжком і кладе на тумбочку ароматні яблука: 
– Вибачте, що так довго не приходила. Я знову застудилася. А мама каже: 
„Горло болить – сиди вдома!”.  
– Йохана! – задоволено говорить Сергій Петрович і примружує око. – Ти, 
Наталю, не думай – ми з Віталиком вас „нареченим і нареченою” дратувати не 
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будемо... 
Дзвінке „до” другої октави примушує Пірса негайно вимкнути монітор. 
Координатор станції „Омега” просить якомога швидше зробити копію життя 
композитора Збарацького і надіслати її кодом третьої секретності. 
„Триклятий Збарацький – не міг стати Моцартом!” – тяжко зітхає Дух. Копії 
про видатних землян зберігаються на кожній станції. 
Проте операція з кодуванням триває лічені хвилини, і Його пильність 
координатор Кий досі перебуває в рожевому стані... 
На екрані – вже знайоме життя. Тільки Сашко подорослішав. Скільки ж йому? 
„П'ятнадцять”, – впевнено відповідає комп'ютер. 
Зовні юнак чимось нагадує молодого Пола Маккартні. Він посміхається. I 
робить вигляд, що старанно занотовує формули, якими списав дошку сивий 
математик. Натомість, Сашко малює котів. Це виходить у нього доволі 
майстерно. Папірець з котами мандрує по класу, доки потрапляє до чорнявої 
учениці на першій парті. Та удавано обурюється і потім зовсім весело показує 
Сашку кулака: мовляв, ти ж знаєш, що я не люблю цих вусатих і хвостатих 
створінь... 
– Знайди Наталю. Можеш? – нервує Дух. 
Пірс якусь мить чаклує над блискучими клавішами і „викликає” дівчину. 
Мабуть, у неї контрольна. Тільки Наталя ніяк не може зосередитися: 
– Васько, у тебе є совість? Скільки можна смикати мене за коси?! – шпетить 
вона сусіда. 
– Я – легенько. Хіба ти не розумієш, що я закоханий? – стиха відповідає той. – 
Мрію, що ти покладеш голову на моє плече. 
– Будь ласка, не заважай. 
– Коли я чую цю фразу, мені здається, що ти „пригощаєш” свого однокласника... 
– … Скибочкою лимона – кислого-прекислого! 
– Ні, гумкою, яка безкінечно рекламується по телевізору. Її треба жувати , 
жувати – від карієсу. Дурненька: гадаєш, що якийсь Сашко Чомба за тобою 
сохне? 
– Перестань! 
– А він іншою пасією переймається. Наташа – це звичка. 3 нею можна ходити, 
коли Тоня заклопотана... 
Гучний ляпас залишає на Васьковому обличчі чіткий відбиток маленької 
долоні. 
– Слухай, у неї – блискавична реакція! – задоволене коментує Пірс. – Так...  
Наступний день. Сашко в школі, де навчається Наталя. Він просить її 
покликати. Боже, яка вона сьогодні красива! Ніби нічого й не трапилося... 
– Сашо, так приємно, що ти прийшов! – їхні уста зовсім близько. Невже на очах 
у отетерілого натовпу він подарує поцілунок? 
– Мені розповідали... Тебе вчора вигнали з класу. Ти вдарила Чепурного. 
– Він говорив неправду... 
– Пам'ятаєш, як ми познайомилися? Шкода, що Віталик загинув, а Сергій 
Петрович переїхав з батьками до іншого міста. Разом ми часто згадували про те, 
як ти була Мальвіною... Знаєш, я трішки стомився. Можливо, ми справді 
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просто звикли до того, що я – твій хлопець, а ти – моя дівчина? 
– Сашо!.. – вона ще не фарбується косметикою, тому сльози роблять її навіть 
привабливішою. 
– Ми могли б якийсь час не зустрічатися, аби розібратись у своїх почуттях. 
Зрештою, нам є що згадати. Це була така мила казка. Повір, мені прикро, що 
вона закінчується… 
 Ні, Наталя не дає йому ляпасу. Але п'ятнадцятирічна дівчинка більше не хоче, 
щоб її кривдник бачив цей фонтан сліз. Вона стрімко заходить у клас, 
розгублено дивиться навкруги і підбігає до відчиненого вікна. 
– Наталочко!!! – вихоплюється у Духа. 
– Відважна дівчина. Але п'ятий поверх – і ніяких шансів. На жаль, цій душі 
доведеться немало страждати у наступному житті. Все-таки Його вічність 
надто суворий із самогубцями. В будь-якому правилі повинні бути винятки, – 
розмірковує Пірс. — Друже, я вимикаю монітор. Спостереження за юним 
нерухомим тілом на асфальті шкодить твоїй енергетиці. 
– Я хочу знати про майбутнє хлопця... 
– Кого? Цього... Чомби? – Пірс вагається, проте „накручує” потрібні роки. На 
екрані – знову військовий аеродром. „Номер сім” схиляється над комп'ютером. 
– То що там у нашому „холодильнику”? 
– Запевняю тебе – нічого цікавого. Якщо коротко: Олександр Чомба став 
військовим і дослужився до генерала. 
– Він вбивав? 
– Ні. На його совісті – лише загибель вартового. Постріл був випадковим. Але 
начальник караулу капітан Чомба міг би вберегти свого бійця, якби менше спав. 
Звичайно, це не зашкодило його кар'єрі... 
– Що було в іншому житті? 
– Душа отримала тіло дівчинки, яку розтерзав маніяк. Проте ми не маємо 
доступу до цієї плівки. Вона зберігається у спеціальному архіві Його 
пильності. Такі жахи некорисні для янголів... 
– Але та душа ще з'являлася на світ?! 
– Так. Вона жила у самотньому розлогому дереві – над шляхом. Дерево 
помирало довго і важко – з нього здирали шкіру, ламали віти, а хтось взагалі 
вбив велетенські залізні цвяхи . Це – нудна плівка. До того ж, Його пильність 
має ось-ось прокинутись… О, Боже!!! 
– Що трапилося? – стомлено запитує істота без номера і серії. 
– Плівка про Чомбу стерта – все подальше життя після самогубства дівчини! 
Господи… Надзвичайна ситуація на всю Галактику! Ми „загубили” цілого 
генерала!!! 
– Здається, я не чіпав її... – безсило телепатує Дух. – Проте яка різниця? Тоді в 
цій державі – Україні – генералів було більше, ніж солдат… 
– Звідки в тебе такі відомості?! 
– Не зна… Не зна… 
Колега згасає. Пірс ніколи раніше не бачив нічого подібного, але він розуміє, 
що навіть координатор Кий не зможе врятувати свого підлеглого. Бо хіба 
світло янгола буває сірого кольору?! Ні, необхідно терміново викликати 
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експертів „швидкої служби”... 
Неприємний сигнал будить Його пильність: 
– Доповідайте, номере сім. 
– Черговий Дух… З ним коїться щось неймовірне!  
Координатор Кий миттю втрачає блаженні параметри: 
– Це не „щось” – подібна „НП” трапляється раз на тисячу років! Проте 
молодий янгол непокоїв мене з самого початку… Сподіваюсь, це – єдина 
прикрість за час мого відпочинку? 
– Так! – напружуючи енергетику, чітко відповідає Пірс… 
… Звичайно, після перепрограмування Дух одержить інше ім'я, а також номер 
і серію. Він взагалі не буде Духом – з'явиться нова істота, яка не пам'ятатиме 
минулого. I служитиме вона не на „Зеті”, а на якійсь віддаленій станції. 
Мабуть, „номеру сім” не треба було жартувати з комп'ютером під час 
народження янгола, але Пірсу так хотілось поспілкуватися з єдиним Духом у 
Всесвіті! Але сталось немислиме. Пірс номер сім (серія квадрильйон) мріяв 
про це все своє янгольське буття: історія, про яку розповіла касета, видалася 
йому надзвичайно знайомою! Тепер, коли координатор Кий влаштує 
черговий рожевий процес, відмінний архіваріус Пірс обов'язково поцікавиться 
минулими та майбутніми життями цієї дівчинки… А поки що він існуватиме 
безтілесно: на жаль, на подібних станціях не передбачене небо. Отже, немає й 
землі. 
1989 р. 
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Валерій Верховський 
Український письменник-фантаст із Криму. Народився неподалік від 
Джанкоя. Закінчив геологічний факультет Дніпропетровського гірничого 
інституту. Член громадської організації «Чернігівський інтелектуальний 
центр», яка об’єднує письменників, науковців, перекладачів та журналістів з 
України і з-за кордону. 
 
ФОРМА ІСНУВАННЯ 
Адвокат Алла Медвинська вміла берегти таємниці, більше того, з роками в 
неї повністю зникла цікавість до них і в чужі вікна вона зазирала лише з 
обов'язку, хоча фах відкривав їй чимало прихованих подробиць. 
Цесаренка вона не могла уявити в своєму кабінеті. Відомий науковець, 
минулорічний нобелевський лауреат в галузі фізіології та медицини – він 
здавався людиною з іншого світу. Вони жили в одному місті, навіть мали 
спільного знайомого, взагалі мали багато чого спільного, однак... 
Коли раніше Медвинська бачила його в теленовинах, він здавався людиною з 
іншого світу, а також здавався вищим на зріст, соліднішим, впевненішим, але 
зараз, зблизька, він виглядав, як усі, як пересічний чоловік п’ятидесяті з 
чимось років, у якого в сім’ї самі проблеми, а успіх лише втомлював. 
Спільного знайомого звали Ігор Новак. Саме в його супроводі Цесаренко 
вперше з'явився в її кабінеті. 
– Знайомся, Алло, це той самий Володя Цесаренко, мій колишній завлаб, а 
нині – знаменитість. 
– Дуже приємно, – усміхнулася Медвинська. – З чим прийшли, хлопці? 
– З проханням про допомогу, – відповів Новак. – Ти відомий фахівець у 
справі розлучень. Ти нас цікавиш саме як фахівець. 
– Так, нещодавно я розлучилася вчетверте! – розсміялась вона. 
– Я маю на увазі зовсім інше! 
– Я розійшовся з дружиною, – пояснив Цесаренко, – а вона подала позов. 
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– Знайома ситуація, – запевнила Медвинська. 
– Алла виграє твою справу, – вже серйозно мовив Ігор. – Алло, як бачиш, ми, 
люди науки, теж одружуємось, розлучаємось... 
– Тільки не ти, – зауважила жінка. Новак дійсно ніколи не обмежував свою 
свободу шлюбом. 
– Маєш рацію, Алло, мене ти не побачиш своїм клієнтом! Але мене чекають 
справи, я побіг. 
Коли Новак вийшов, Медвинська насамперед вирішила з'ясувати питання, 
яке цікавило її найбільше: 
– Скажіть, це правда, що писали про безсмертя?.. 
– Так, – впевнено відповів Цесаренко, – безсмертя можливе. 
На подібні питання він багато разів уже відповідав останнім часом. 
Нобелевську премію він отримав саме за відкриття, пов'язане з проблемою 
безсмертя. Те, що його запитували, дивним не було, але Цесаренко 
дивувався, чому його відповідям не вірять. Скрізь і завжди він повторював: 
«Безсмертя можливе», але інші науковці, визнаючи ці відкриття 
революційними, стосовно перспективи повного безсмертя висловлювалися 
обережніше. Їх не переконувала навіть пара кролів. 
Тварин цих Медвинська бачила по телебаченню. Кролики були такі 
кругленькі, пухнасті, гарненькі – Медвинській стало шкода, що вони 
піддослідні. Піддослідні, генетично змінені та, якщо вірити Цесаренкові, 
безсмертні. Друге питання було про їхню долю. 
– Раніше вони мешкали у моїй лабораторії в генетичному інституті, де я 
працював, а коли я пішов з інституту – забрав їх із собою. Тепер вони живуть 
у мене вдома. До речі, їм уже виповнилося двадцять років. Ви знаєте, скільки 
живе кролик? 
– Мабуть, поки його не схопить братик Лис... Але до справи. 
Поговорити про кроликів Алла вирішила згодом, коли стосунки між нею та 
Цесаренком стануть невимушенішими. Тоді він, можливо, погодиться 
подарувати одного з тих кролів, скажімо в якості гонорару... 
Сама ж справа виявилася не дуже складною. Грошова частина Нобелевської 
премії становила приблизно мільйон доларів і конфлікт спалахнув саме через 
ці гроші. У Цесаренка наука завжди була на першому місці, він вирішив, що 
краще вкласти цей статок у приватну лабораторію та продовжити 
дослідження, які допомогли б наблизити його мету – безсмертя. Він утворив 
для цього спеціальний фонд і перерахував на його рахунок усе. 
Дружина ж дізналася про цей шляхетний вчинок з газети. Після скандалу 
вона подала на розлучення, але на цьому не зупинилася, вирішивши 
домогтися своєї, як вона вважала, частки – півмільйона. 
За порадою Новака Цесаренко звернувся до Медвинської. 
– Тобто ініціатива розлучення належала не вам? – уточнила Алла. 
Цесаренко відповів ствердно. 
– Це стане вагомим аргументом на нашу користь, – запевнила вона не без 
задоволення. 
Вона поставила йому ще кілька запитань і отримавши відповіді сказала: 
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– Поки що ви вільні, – та додала жартома, – до суду. 
Підсвідомо вона розуміла вже тоді, що він чогось не договорює, але досвід 
підказував – не варто цікавитися тим, що справи не стосується. А якщо 
стосується, він рано чи пізно повідає усе сам. 
Сталося по-іншому. 
Двадцять років адвокатської практики – це чимало. Це – більше ніж 
достатньо, щоб вважати себе знавцем людської сутності, принаймні, її 
темного боку. Та час від часу життя спростовувало цю самовпевненість. 
Їй виповнилося сорок два роки. Це ще не осінь, але вже тридцять перше 
серпня. Останній день канікул. Той спомин з дитинства найкраще відображав 
те, що вона зараз відчувала. 
Ще літо, але настрою грати й веселитися вже немає. Хочеться хіба одного – 
аби день цей тривав вічно, щоб завтра не настало ніколи. 
Все одно так не вийде. 
За ці роки вона дещо встигла. Встигла зробити непогану кар’єру, встигла 
чотири рази одружитися, але кількість злетів дорівнювала в неї кількості 
посадок. 
Втім, на перший погляд, скаржитися на життя приводу вона не мала. Навіть 
самотності Медвинська могла знайти юридично обґрунтоване виправдання. І 
все ж... 
Ще й цей нестерпний Новак, не міг познайомити її з ним раніше! 
Новака Алла знала ще зі студентських років. В університеті вона вчилася на 
правознавчому факультеті, а він – на біологічному; на різних курсах, вона 
щойно вступила, а він закінчував. Вона швидко потрапила до кола його 
знайомств, що не дивно. Новака знали всі більш-менш привабливі студентки, 
але дивувало інше – його венерощі не розповсюджувалися на Аллу, хоч вона 
була достатньо вродливою дівчиною. Певно, Новак знайшов у ній щось 
більше, ніж могли дати інші, тому сприймав її як сестру, як істоту, близьку 
душею. І їй таке становище теж подобалось; стосунки залишались 
спокійними та стабільними, завдяки чому ця дружба тривала вже двадцять 
п'ять років. 
Наступного дня Медвинська вирішила поговорити з Новаком про Цесаренка. 
Вони домовилися зустрітися о п’ятій вечора біля НДІ генетики (в 
повсякденні – «генетичного інституту»). Алла не приховувала свою 
надурочну зацікавленість особою Цесаренка, Новак одразу все зрозумів, 
надто добре знав він Медвинську, а відтак не задавав зайвих питань. 
О п’ятій Медвинська під’їхала власною «Тойотою» на край міста, де 
розташовувалась зведена на початку вісімдесятих років сіра похмура споруда 
генетичного інституту, яка нагадувала швидше крематорій, аніж «храм 
науки». 
Новак одразу підійшов і сів у машину. 
– Тебе цікавить Цесаренко?.. Що саме? 
– Все, що ти знаєш про нього.  
– Я дуже мало знаю про нього. Уяви, минуло тридцять літ, а я його майже не 
знаю.  
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– А цю його дружину знаєш? 
– Риту? Трохи знав. Вона раніше працювала в інституті, в нашій лабораторії. 
До речі, якщо тобі цікаво, Цесаренко був одружений двічі. 
– З першою також розійшовся? 
– Ні, – відповів Новак. – Вона загинула в автокатастрофі, у вісімдесят 
шостому... Її звали Лариса, вона була чудовою... Невже минуло стільки 
років?.. Знаєш, ми втрьох дружили ще з університету, вона вчилася на 
філологічному. А потім вона обрала його. Мені нічого не лишалось, як 
порадіти за них обох. Вона обрала його, а він її не вберіг. 
Новак ніколи раніше не розповідав їй цього. «Вона обрала його»… Зараз Ігор 
навчився вимовляти це без болю, або майже без болю. Щось подібне мало 
бути в його молодості, Алла здогадувалася про це. 
– Цесаренко завжди подобався жінкам, хоч навряд чи це усвідомлював. Тим 
більше дивно було, як він одружувався вдруге. Мені в цій історії все досі 
лишається незрозумілим. Рита була повна протилежність Ларисі: негарна на 
вроду, взагалі неприваблива ні з якого боку; я не розумію, що він у ній 
знайшов... Але це не головне. Уяви собі, він одружився з Ритою в лютому 
вісімдесят шостого, коли ще місяць не минув після загибелі першої дружини! 
– Невже! 
– Так, саме так! То була ціла історія. Скандал інститутського масштабу. Коли 
ми дізналися про те, що Цесаренко одружився на Риті, нас це просто 
шокувало. Хто б міг уявити їх разом... А наші «інститутки» ледь не розірвали 
її, наче зграя диких левиць! Ще б пак, вони теж поглядали на молодого 
вдівця, та в жодної не вистачило нахабства залицятися до нього одразу після 
похорону. Однак мушу визнати, що Риті якимось чином вдалося витягти його 
з депресії, а я навіть побоювався тоді, що він може собі щось заподіяти. Він 
же справді любив Ларису, я це знаю точно. Як міг він так швидко забути 
її?… 
Потім Медвинська відвезла його додому. Вона не стала більше ні про що 
розпитувати Новака, розуміючи, що для нього ті спогади були не з легких. Та 
й того, що вона почула, було достатньо багато для роздумів. Єдине, чим 
поцікавилась Алла: 
– В нього є діти? 
– Один син від другого шлюбу. Здається, зараз він живе з матір’ю. 
– Скільки йому років? 
– Сімнадцять чи вісімнадцять... Порахуй – він з’явився на світ через рік, як 
Цесаренко побрався з його матір’ю. 
– Приїхали. 
– Зайдеш на каву? – більше з чемності спитав Новак. 
– Я за кермом, – пожартувала Алла. 
Повернувшись до себе, вона ще довго міркувала про цю справу, але жодного 
розумного пояснення «дивному шлюбу», що врешті закінчився судом, вона 
поки що не знайшла та вирішила облишити марні пошуки, бо до справи, 
очевидно, це дотику не мало й мати не могло. 
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З Цесаренком Алла зустрілася за годину перед першим засіданням суду, щоб 
уточнити та узгодити всі деталі процесу. 
По-перше, Медвинська визнала, що крок зі створенням фонду був 
бездоганним з юридичної точки зору. Тим більше дивно, що Цесаренко 
додумався до цього сам, не радячись з фахівцями. Тепер ці гроші не належать 
йому особисто, а те, що він, тобто Цесаренко є одноосібним розпорядником 
заснованого ним же фондом, питання інше. 
Він фактично залишився власником. Але тепер його колишня дружина не має 
жодних прав на ті гроші. 
– Ми легко виграємо, – зробила висновок Медвинська. – На нас працює те, 
що вона ініціювала розлучення без вагомих на те причин. Тож їй не перепаде 
нічого. Якщо тільки… – адвокат зробила паузу й поглянула на 
співрозмовника, але Цесаренко ніяк не відреагував на це. 
Вона закінчила: 
– Якщо тільки раптом не виникнуть нові обставини. Однак сподіватимемось 
на ліпше. 
Власне, перше засідання суду пройшло майже так, як і розраховувала 
Медвинська. Адвокат позивача висловив свої аргументи, а вона відповіла 
заздалегідь підготовленими контраргументами. Все відбувалося звично та 
просто, поки наприкінці сама позивачка не взяла слово. Її промова була 
короткою, але перевернула все з ніг на голову, заплутавши хід подій. 
Рита заявила: 
– Я наполягаю, що була співавтором відкриття, яке одноосібно привласнив 
собі мій колишній чоловік. Без мене він не отримав би цієї премії. Я можу 
пред’явити доказ правдивості моїх слів. Але не зараз. 
Її слова призначались більше Цесаренкові, а не судді. 
Суд огласив перерву. Наступне засідання мало відбутися за тиждень, такий 
термін просила позивачка, щоб підготувати докази на свою користь. 
На Цесаренка заява Рити вплинула гнітюче. Коли вони з Медвинською 
виходили з судової зали, Алла запитала: 
– Що вона мала на увазі? Вона була твоїм співавтором? 
– Вона була лаборанткою, ніякого стосунку до відкриття вона не мала та не 
могла мати. Вона була тільки ла-бо-рант-кою! 
– Тоді в неї – жодних шансів. і вона це мусить розуміти. В будь-якому 
випадку, навіть якщо вона є співавтором, їй треба судитися не з тобою, а з 
нобелевським комітетом, а питання про авторство з’ясовувати окремо, – 
зробила висновок Медвинська. 
– Вона не була співавтором, – повторив Цесаренко, – на співавторство, між 
іншим, вона й не претендує. Окрім грошей її ніщо не цікавить. 
– Але вона казала про доказ, – зауважила жінка. 
– Ні, – він похитав головою, – вона цього не зробить. 
Далі вдаватися в пояснення Цесаренко не став. 
– Ти обіцяв мені показати кроликів, – нагадала вона. 
– Так, ходімо. 
– У мене машина. 
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Вони поїхали до нього додому. 
Мешкав відомий вчений Цесаренко в стандартній квартирі, в стандартному 
будинку, в «спальному» та водночас кримінальному районі. І Медвинська 
зрозуміла: справжній він там, в лабораторії, в білому халаті, біля мікроскопа, 
коли в його руках містична влада над життям і смертю… А тут він просто 
один з багатьох, тут, либонь, його сусіди й не здогадаються, хто живе поруч. 
Навіть побачивши по телевізору, не впізнають. Тут легко загубитися, а йому, 
в принципі, те й потрібно – загубитися та жити спокійно. 
В квартирі тепер було порожньо. Якими б не були неприємними спогади про 
роки прожиті спільно з Ритою, звикнути до цієї порожнечі, що зустрічатиме 
тепер його щодня, він не міг. Особливо прикро, що син став однозначно на 
бік матері. 
– Проходь, будь ласка, вони там. 
Тераріум з кролями стояв на балконі. Цесаренко із задоволенням спостерігав, 
як Алла гладила та брала на руки тваринок. Вони спочатку перелякано 
ховались від неї, але потім трохи звикли до незнайомої жінки. Кролики 
заслуговували, щоб ними пишатися. 
– Невже вони безсмертні? – не вірила Медвинська. 
– Можеш бути певна. 
– Ти не подаруєш мані одного?.. Незручно просити, але… 
– Тобі я подарував би – які незручності! – якби… Вони так звикли одне до 
одного. 
– А з їхніх нащадків? 
– У них немає нащадків, у них не може бути потомства. Безсмертні істоти 
стерильні. 
– Справді? 
– Так. Розумієш, в цьому головна сутність мого відкриття. Колись ще 
великий Вірхов першим звернув увагу на те, що статеві клітини не старіють. 
Взагалі, в клітинах паралельно йдуть два протилежні процеси: омолодження 
та старіння. в статевих клітинах гору бере омолодження, а в усіх інших – 
старіння. Адже немовлята народжуються однаково «молодими», незалежно 
від віку батьків. І ще одне застереження стосується того, що безсмертним 
неможливо стати в дорослому віці, безсмертним можна лише народитися. 
Генетична операція робиться до народження, навіть ще раніше – до зачаття. 
– Я зрозуміла. – Вона посадила кролика назад до тераріуму. – Твоя правда, їх 
слід розлучати. 
– Тоді… Бери їх обох. 
– Справді, ти дозволяєш? – по-дитячому зраділа Медвинська. 
– Чому б і ні. Думаю, в тебе їм буде добре. Їм двадцять років. Розумієш, 
Алло, я зробив відкриття двадцять літ тому. Але мене не визнавали. Якби все 
сталося по-іншому… Я експериментував з різними тваринами, врешті решт, 
дійшла черга й до кроликів. 
– Слухай, тобі їх не шкода? – вона мала на увазі: «тобі їх не було шкода?», 
але він відповів на питання так, як зрозумів: 
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– Шкода, звісно, але для тебе… Бери. Крім того… – він зробив паузу, 
подумав і продовжив: 
– Є вихід. Ми могли б, скажімо, доглядати їх разом. 
Освідчення вийшло недоладним, проте Аллі сподобалося. 
– Я подумаю, – сказала вона та подарувала йому таку усмішку, що легко було 
здогадатися – вона вже все обдумала та все вирішила: це зрозумів би будь-
хто інший, але не Цесаренко. Для нього це означало: якщо жінка каже, що 
подумає, вона буде думати. 
– Хай вони ще трошки поживуть тут, – Медвинська мала на увазі кролів.  
Цесаренко не заперечував. Вона поглянула на годинник: 
– Ой, мені вже треба бігти. 
– Ти не вип’єш кави? – здивувався він. 
– Ні-ні, я мушу бігти! Дзвони, чекатиму. До зустрічі. 
Вона вийшла, залишивши його наодинці зі спогадами. 
Задати йому було що. Наприклад, двадцять втрачених років. Все це могло 
відбутися ще двадцять років тому, однак не відбулося… 
Замислюватися над питаннями життя, смерті, безсмертя, Цесаренко почав 
дуже рано, ще в дитинстві. В юності він твердо обрав свій шлях і не звертав з 
нього ніколи. Він закінчив біофак. Поступово йому стало ясно, що безсмертя 
теоретичне можливе. 
Його вчили, що життя ще форма існування білкових тіл. Від себе Цесаренко 
додавав – життя це процес. За повних умов кожен самодостатній процес 
триватиме вічно. 
Подібну мету ставили перед собою багато науковців, але практичне 
безсмертя залишалося мрією. Втілити мрію міг хто завгодно, в будь-якій 
країні, але склалося так, що втілив її саме Цесаренко, простий завлаб з НДІ 
генетики. Йому тоді було тридцять два, але начальство вже встигло оцінити 
його хист, і кар’єра молодого вченого йшла вгору. Він очолив новостворену 
лабораторію, у нього з’явилися заздрісники, отже все свідчило про чудові 
перспективи… 
Щоправда, головного він не мав – можливості зайнятися пошуками 
безсмертя. Керівництво генетичного інституту не вважало цю тему 
актуальною. На часі були задачі прозаїчніші та важливіші для народного, як 
тоді казали, господарства. Втім, ніхто йому й не заважав у вільний час 
працювати над тим, що його цікавить. Керівництво дивилося на 
«самодіяльність» Цесаренка крізь пельці, хоч про все, або майже про все, 
здогадувалось. 
І таким чином Цесаренко ще в середині вісімдесятих здійснив, за допомогою 
Новака та користуючись своїм службовим становищем, кілька цікавих 
експериментів на тваринах, наприклад, на кроликах. 
Тріумф? Ні, нічого не вийшло. Все закінчилось доганою та повним 
нерозумінням. Його оточував ніби глуха стіна, але тоді він ще не здавався. Та 
життя підступно готувало йому страшний удар. 
Ту зиму він не забуде… Поки Лариса була поруч – все інше не мало 
значення, хай би навіть цілий світ був проти нього, хай би його не визнавали 
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сто років – головне, що вона його визнавала. І раптом все змінилося, він 
лишився сам у цих стінах… 
Він не міг раніше уявити, що таке може статися. Після цього він уже не 
поспішав увечері додому, бо там чекало на нього, в цій холодній квартирі, 
крім самоти. Все скінчилося, думав Цесаренко, не завжди ж має людині 
щастити. 
Розуміючи, що поступово божеволіє, він шукав виходу, та не знаходив. Він 
продовжував ходити на роботу, чимось займався в своїй лабораторії, однак 
без запалу, без колишньої енергійності. Сидів темними зимовими вечорами в 
своєму кабінеті, довго після того, як всі розходились, і не знав, що робити 
далі. Він мав щось зробити. 
Врешті він наважився. Одного вечора попросив лаборантку на ім’я Рита 
затриматись після роботи для бесіди. В очікуванні цієї непростої розмови, 
Цесаренко міряв кроками кабінет, погодував морквою кроликів, думав, що 
сказати це їй він не зуміє треба підшукати відповідні слова, але якраз слів не 
знаходив та ось Рита зазирнула: 
– Володимире Валентиновичу, ви сказали… 
Якою оманливе покірною виглядала вона тоді; як він помилявся! 
– Так, проходь, сідай. 
Вона увійшла та сіла; слова треба було знайти. 
– Я хотів поговорити з тобою… 
Довга пауза. 
– Я… Я хочу запропонувати… 
Так «запропонувати» – слово відповідне. 
Він вагався, слова словами, але чи погодиться вона на це… Однак 
побоювання виявились марними – второпавши, що від неї потрібне, Рита 
погодилась, не витрачаючи часу на роздуми. Цесаренко пообіцяв розділити з 
нею все, що принесе йому майбутнє визнання. 
Тоді він не уявляв собі, що визнання забариться аж на двадцять років, 
двадцять довгих і важких років. В дев’яності ставлення до нього та його 
відкриття не змінилося, хоча змінилося керівництво інституту. Змінилося й 
те, що державне фінансування звели нанівець, а іноземні гранти не 
передбачали пошуків безсмертя. 
І йому не вірили, як і раніше. Коли він демонстрував безсмертних тварин – 
тих самих кролів – йому скептично казали: «Поживемо, побачимо». 
Генетична операція була дуже нескладною, простою настільки, що важко 
вірилося в її казковий результат. 
Невеличке втручання – й організм стає практично безсмертним. Все 
міняється з точністю до навпаки – статеві клітини починають старіти та 
відмирати, а клітини соматичні (з них, власне й будується весь організм) 
старіння уникають і можуть існувати вічно. 
Двадцять років Цесаренко чекав, зневірився за ці роки, але ось настав той 
день. Коли про нього заговорили. Отримавши Нобелевську премію, він 
одразу ж звільнився з інституту. Він вирішив створити власну лабораторію, 
вклавши для початку мільйон преміальних і сподівався залучити і 
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майбутньому додаткові джерела. Головне, вважав Цесаренко, розпочати 
справу. 
Та через цей безглуздий позов, на жаль, рахунок фонду було тимчасово 
заблоковано. Дорогоцінний час губився, а позивачка відступати не збиралася, 
тож судовий процес міг тривати вічно. Це дратувало Цесаренка найбільше. 
Так, колись він обіцяв розділити з цією жінкою славу та успіх. Але за 
двадцять років багато чого змінилося. Рита зневірилася в можливості успіху, 
за двадцять літ вона встигла зненавидіти Цесаренка й багато разів говорила 
йому про це. Шлюб останнім часом тримався хіба що на силі інерції, ніж на 
приязні. 
Можливо, якби вона вела себе трохи розумніше, він віддав би їй якусь частку 
грошей, аби відкупитися та забезпечити собі спокій. Однак Рита мала вдачу, 
схильну до конфліктів і на поступки не йшла. 
Можливо, Алла зуміє виграти справу, але час, час… 
Згадка про Медвинську повернула його до сучасності. Він так і стояв у 
передпокої, як проводжав її, перед дверима. 
Треба було стати на коліна, картав він себе за недолугість, та прочитати які-
небудь вірші, а не торочити про Вірхова. Вона не знає, хто такий той Вірхов, 
ще подумає, що це прізвище директора генетичного інституту. Цесаренко 
зрозумів, що проживши життя, не навчився головному – освідчуватися в 
коханні. 
З Ритою в них стосунки взагалі більше нагадували ділові, ніж родинні. Він 
уклав за нею контракт, хіба що не в письмовій формі, а усно. Цесаренко 
вважав, що так буде краще. Він ніколи не кохав Риту та ніколи не говорив їй 
про кохання. 
Лариса… Їй він любив, але не пригадував, щоб освідчувався їй. Не 
пригадував, щоб вона теж освідчувалася йому, між ними все було ніби саме 
не собі, так природньо… 
Втім, заспокоїв він себе, в його віці вчитися цьому вже пізно, а така жінка, як 
Алла, надаватиме перевагу не палким зізнанням, а цінностям трохи іншим, 
вагомішим і зрілішим. 
«Треба нагодувати кроликів, – згадав Цесаренко. – А з минулим час 
розпрощатися та почати нарешті нове життя, адже сьогодні – перший день 
майбутнього». 
Увесь вечір він розмірковував, а вранці наступного дня зателефонував 
Медвинській і повідомив про своє рішення. Воно її здивувало: в захопленні 
від нього вона точно не була. 
– Ти впевнений? Ну, гаразд, приходь до мене… о десятій тебе влаштує? 
Отже, домовились. Поговоримо про все спокійно. 
Цесаренко погодився, хоч обговорювати було нічого – він уже вирішив. 
Чекати вічність він не міг, час був починати працювати. 
Задовго до десятої години Цесаренко вийшов з дому, щоб спокійно пройтися 
пішки. Він любив ходити пішки, йому подобалося думати під час 
прогулянки. Він не поспішав, бо відчував, що перебуває на порозі вічності, а 
на порозі вічності поспішати не годиться. 
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Цей світ незабаром зміниться. Таким, як зараз, він уже не буде. Цесаренко не 
сумнівався, що світ зміниться на краще. Ще трохи терпіння, ще квантик 
зусиль, ще краплинку надії, а потім зможе сказати собі: «Я зробив усе, що від 
мене вимагалося». 
Треба подивитися на цей ще генетично не змінений світ, треба запам’ятати 
його таким, який він зараз. Скоро почнуться зміни, вони вже почалися. Це 
відкриття зробить світ новим. Люди отримають шанс на безсмертя. Хай не 
вони самі, а хоча б їхні діти… 
Нове людство. Всі однаково безсмертні, всі молоді, сповнені сил. В 
цивілізованих країнах чверть населення діти, чверть – старі. Тільки половина 
людей у країні працює. Серед безсмертних не буде ні дітей, ні пенсіонерів. 
Це економіка. 
Зміняться й інші сфери життя. Щоправда, залишаться небезпечні хвороби, 
ризик нещасних випадків, різних катастроф, стихійних лих, зрештою, 
війни… Все це прикро, але поза межами його компетенції. Безсмертні 
знайдуть якійсь вихід, у них буде час для цього, багато часу, вічність. І їм 
буде що втрачати – теж вічність. 
Для початку він створить лабораторію. Ні, не тут, не в Україні, бо в нас 
експерименти з генами людини заборонені. Як і в більшості країн, що 
вважають себе цивілізованими. Автори законів стверджували, що проводити 
експерименти на людині без її згоди аморально, навіть якщо мова йде про 
людську яйцеклітину. Все правильно, яйцеклітина не може дати письмової 
згоди на це. 
Сперечатися марно, треба тікати. Кудись далеко, на який-небудь острівець 
десь посеред великого океану, там облаштувати лабораторію та спокійно 
працювати. Зібрати колектив однодумців, поставити мету. Серед них буде й 
Медвинська. По-друге, йому потрібен кваліфікований юрист, людина, котрій 
Цесаренко повністю міг би довіряти. А по-перше, вона буде його дружиною. 
Все буде чудово. 
Спочатку він муситиме розраховувати винятково на власні сили. Але 
знайдуться заможні люди, зацікавлені в безсмерті для своїх чад. Початок 
новому людству покладуть саме вони. З часом суспільство переконається, що 
безсмертя можливе й потрібне, тоді стіна довкола нього впаде. Виборці 
цивілізованих країн вимагатимуть від політиків, крім хліба, видовищ і 
лібералізації наркотиків, ще й безсмертя. Першими прокинуться європейці. 
Це старіючі країни, кожне наступне покоління там менш чисельне за 
попереднє. Якщо вони за допомогою безсмертя не стабілізують кількість 
населення, їм загрожуватиме небезпека розчинитися в морі іммігрантів. 
Гірше діло піде в Латинській Америці, де народ вельми прислухається, що 
каже Церква, а Ватикан вже висловив свою думку з приводу тілесного 
безсмертя іншої реакції Цесаренко від них і не очікував. 
Важко піде цей процес і в країнах ісламу, а от з Африкою буде простіше – 
там три чверті населення є язичниками. Такі ж країни Азії, як Китай, 
схопляться за безсмертя як за рятувальну соломинку. З тих міркувань, що й 
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європейці, тільки навпаки. Для азіатів це стане реальною можливістю 
зупинити катастрофічний приріст населення. 
Таким чином, з точки зору Цесаренка, перспективи були непоганими. Варто 
лиш розпочати, далі все піде природнім чином. 
О десятій він сидів у Медвинської та вислуховував її думки з приводу його 
рішення: 
– Ти наполягаєш? – перепитувала вона. – Адже двадцять процентів це двісті 
тисяч. 
– Якщо вона не погодиться, запропонуй їй двадцять п’ять 
– Я запропоную їй п’ятнадцять і вона не відмовиться, бо знає, що їй не 
дісталося б і цього, якщо... 
– Якщо процес затягнеться надовго, мені ті гроші не будуть потрібні. В 
моєму віці час дорожчий за гроші… 
– Про який вік ти говориш?! Тобі лише п’ятдесят два. Для мужчини це не вік 
– ви саме розумнішаєте в п’ятдесят. 
– Мій рахунок заблоковано. Я, дякуючи їй, не можу продовжити дослідження 
а вона, знаючи це, судитиметься зі мною вічно. Вона знає, як дошкулити 
мені… На твій гонорар, до речі, це не вплине. 
– Та до чого тут гонорар, я веду твою справу не задля гонорару. Повір, в моїй 
практиці рідко трапляється можливість поборотися з явною 
несправедливістю, як зараз. Річ не в гонорарі, річ в тобі. Але якщо ти вже 
прийняв рішення… Це твої гроші, зрештою. 
– Це гроші для науки. 
– Нехай і так. Але вистачить їй і п’ятнадцяти. Це сто п’ятдесят тисяч, 
віднятих від науки. 
– Мені ця справа вже так набридла, Алло… 
В неї виникла підозра, що Рита має чим його шантажувати, все, принаймні, 
свідчило саме про це, але вимагати зізнання в цьому від Цесаренка не стала. 
Якщо закінчиться добре – нехай то буде його таємницею, якщо ні… 
Подивимось, сказала вона собі. 
Незабаром Медвинська зустрілась з адвокатом позивача та виклала йому 
пропозицію Цесаренка. Риту не довелося довго вмовляти, вона дійсно 
погодилась на п’ятнадцять відсотків без вагань, бо знала, що більшого не 
отримає. 
Згодом усе оформили законним чином. Колишня дружина Цесаренка 
відмовилась від позову та підписала папірець, де зобов’язалася також не 
висувати подібних позовів у майбутньому. Перш ніж розпрощатися з 
колишнім чоловіком назавжди, вона кинула: 
– Ти довго шкодуватимеш, що зламав мені життя, що надурив мене. Я 
обіцяю! 
– Дарма ви це сказали, – спокійно зауважила Медвинська. Адвокат Рити 
дотримувався тієї ж думки, хоч і промовчав. 
– Я знаю сама, що мені говорити. Але байдуже, бо я вже отримала 
сатисфакцію. Я отримала, не сумнівайтеся! 
Коли вони пішли, залишивши Аллу наодинці з Цесаренком, та спитала: 
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– Як ти жив з нею двадцять років? 
Цесаренко мовчав. Медвинська зібрала папери. 
– Ти так і сидітимеш? У мене на сьогодні вже все. Ходімо! 
Після цих її слів він нарешті підвівся. Настрій у нього був аж ніяк не 
переможний. Алла мовила: 
– “Війну виграє той, у кого міцніші нерви”, – ти знаєш, хто це сказав? – вона 
намагалася розворушити його, хоч зробити це виявилося важко. 
– Не знаю. Можливо, Кутузов, коли Москва згоріла. 
– Ти молодець, що не втратив почуття гумору, але цей вислів належить 
Бісмарку. А от що здався так швидко – ти не молодець. 
Коли вони сідали в машину, Алла спитала: 
– До тебе поїдемо святкувати чи до мене? – але йому було байдуже, теж вона 
прийняла рушення: – Тоді до тебе. 
Дорогою вони не розмовляли. Цесаренко думав про те, що підбити риску під 
минулим не так уже й просто. Останні слова колишньої дружини не йшли з 
голови, але все одно, що вона там мала на увазі – з нею він більше не 
побачиться. До генетичного інституту він не повернеться. Він поїде взагалі з 
цього міста, з країні – так буде легше забути старе та почати нове життя. 
Головне, що Алла буде поруч. 
– Приїхали, прокидайтеся! – відволікла його від думок жінка. 
Вони й справді вже приїхали. Алла налаштувалася відзначити закінчення 
справи, але настрій Цесаренка не кращав, святкувати йому не дуже хотілося. 
Увійшовши в квартиру, Медвинська вигукнула: 
– Хочу шампанського! У тебе є шампанське? 
– Немає. 
– Шкода. Треба було взяти по дорозі. 
Вона пройшла на кухню та зазирнула в холодильник. Єдине, що трохи 
нагадувало шампанське виявилося півторалітровою пляшкою «Тархуна». 
Вище голову, добродію! Будемо це вважати шампанським. – Вона 
розкалатала напій і проголосила: 
– Шампанське «шаманське»! 
Майже відкрутивши корок, Медвинська згадала: 
– А фужери? 
Роль фужерів виконувати доручили граненим склянкам, тим часом піна 
зеленого напою ледь не залила всю кухню. 
– За що вип’ємо? 
– Не знаю, – Цесаренко узяв склянку, – скажи ти тост. 
– Так не піде. Мужчина – ти, тобі й промовляти тост. 
– Тоді… За нове життя! 
– Чудово! – І Медвинська одразу ковтнула півсклянки напої, а він зробив 
лише ковточок, і піднявши та дивлячись на просвіт склянку – виплід доби 
кубофутуризму – мовив: 
– Я стомився, Алло, ти не уявляєш, як стомився. Двадцять років тому я 
зробив те, про що досі шкодую… 
– Я гарантую, що ти більше не побачиш цієї жінки, – запевнила вона. 
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– Ти про Риту?.. Я казав про інше. Я схибив тоді, але все це в минулому. Чи 
не так? 
– Ми обоє схибили двадцять років тому. Якби ми зустрілися тоді! 
Медвинська виглядала збудженою та веселою, ніби в її склянці було 
справжнє п’янке шампанське. 
– Де ти ховався двадцять літ тому? 
– Ні, краще скажи, де ховалася ти тоді? 
– Я?! Я не ховалась, правда, я була сама, ще незаміжня, жодного разу. І 
мріяла про щастя, а воно барилося до мене прийти. Я тоді щойно закінчила 
університет і почала працювати. Дев’ята ранку – день почався, п’ята вечора – 
закінчився. Вечорами сиділа вдома… Іноді з подругою пила каву в кафе 
«Орбіта», знаєш де це? 
– Знаю. Але, здається, ніколи туди не заходив. 
– Нині воно називається «Лас-Вегас» і його окупували проститутки. 
Відпивши ще трохи «шампанського», Медвинська згадала: 
– Ми вчилися в одній «Альма матер»! Коли ти закінчив? 
– У вісімдесят першому. 
– А я вступила у вісімдесятому. Ми мали цілий рік, щоб познайомитись. 
– Новака ти знала ще тоді? 
– Так, з ним я познайомилася дуже швидко, відразу після вступу. Це ж треба! 
Він знав мене, знав тебе, а ми не могли знайти одне одного. 
Цесаренко допив «Тархун» зі своєї склянки та налив ще – собі й Аллі. 
– Годі про минуле! Сказав він рішуче. Підбили риску та й усе. У нас з тобою 
попереду океан життя, у нас попереду ціле майбутнє, та ще й яке майбутнє! 
Відтепер усе буде чудово. Я починаю життя знову. І я хочу, щоб ти 
відсьогодні була поруч зі мною. Що скажеш? 
– Я вже поруч з тобою. Я згодна. 
– Ти згодна поїхати зі мною на край світу? 
– Навіщо? 
– Не питай, навіщо, а кажи «так» чи «ні». 
– Треба подумати. А тут хіба не можна жити? 
– Жити можна, але не можна займатися наукою. Я хочу знайти острів, 
загублений посеред океану, побудувати там лабораторію… Уяви собі! 
– А як бути з моєю клієнтурою? Ось це я якраз уявити можу легко. Це не 
люди, а упирі та вурдалаки, вони поперегризають одне одному горлянки без 
мене. 
– Обійдуться без тебе, бо… Бо мені ти потрібніша. 
– Справді?.. 
– Подумай добре: море, пальми, цілий рік – літо… – спокушав її Цесаренко. 
Жінка не здавалася: 
– Розумієш, кинути все та податися невідомо куди, та ще й за кордон – це 
непросто. До того ж, я люблю зиму. І осінь – теж. 
– Я не зможу там без тебе… Я можу без зими, можу без осені, але тільки не 
без тебе… 
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Медвинській здалося, що колись вона мріяла саме про це: про «Тархун» із 
гранчаків і все інше… Їй і самій, якщо чесно, давно хотілося кинути все, 
податися світ за очі, прокинутися десь далеко-далеко, де вічний полудень… 
– Що з тобою робити… Я згодна на все. Я поїду на той острів, – сказала 
нарешті вона. 
– А твої вурдалаки? 
– Вони насправді мені давно набридли. Хай вони собі як знають, 
божеволіють, конають… Налий ще! 
Він виконав прохання. Алла проголосила: 
– Вип’ємо за нас! 
– І за наше майбутнє! – додав Цесаренко. 
Усе складалося якнайкраще. Двоє людей, котрі відчули себе молодими, 
розмовляли, мішаючи важливе з дрібним, сміючись просто так, до речі й не 
дуже, допили «шампанське», не помітивши, як настав вечір. Вони згадували 
минуле, але лише веселі його моменти, будували плани майбутнього – знов-
таки лише в яскравих барвах. 
Це було схожим більше на райдужний сон. Цесаренко підхопив її на руки та 
поніс, не зважаючи на протести з боку жінки, котрій, однак те все одно 
подобалось. Вніс її до кімнати… 
Раптом Алла скрикнула та злізла з рук. 
Цесаренко подивився туди, куди вказувала вона: там посеред кімнати, в 
калюжі висохлої крові, лежали кролики. Їхні голівки розтрощено було 
варварські, а знаряддя страти – закривавлений молоток – лежало поруч. 
Пару хвилин тривала німа сцена. Медвинська не розуміла в тому, що 
відбувається, нічого, крім хіба одного – що мертві кролі були гордістю 
Цесаренка. 
– Я знаю, хто це зробив… – тихо промовив він, але потім вийшов, нічого не 
пояснивши їй, а повернувся зі старою газетою в руках. 
– Килим тепер тільки викинути, – зауважив Цесаренко не вельми доречно, 
переклав кролів на газету, потримав у руках, а потім поклав і безсиле сів на 
канапу.  
На питання: «Що тут трапилося?», він  відповів не одразу. 
– Це все вона… 
– Рита? 
– Так. 
– Рита вбила їх? 
– Та ні, – далі, на вдаючись в пояснення, він встав і підійшов до телефону, та 
набрати потрібний номер не зміг: пальці тремтіли, кілька разів він збивався 
та врешті решт жбурнув слухавку й повернувся на канапу. 
– Кому ти хотів дзвонити? 
– Тій відьмі… 
– Риті? 
– Вона цим помстилася мені. Пам’ятаєш її слова про «сатисфакцію»? 
– То хто ж їх забив? 
– Вадим. Син. Вона… вона розповіла йому все. 
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– Він?! Що сталося? Розкажеш мені, що сталося?! 
– Так, розкажу, бо більше нічого мені не лишилося. Це було у вісімдесят 
шостому… Невже стільки років минуло! Знаєш, я вважав, що під минулим 
можна підбити риску й забути все його, але воно залишається та стоїть у тебе 
за плечима. 
Говорити йому було важко. Але він виклав усе; це було схоже на сповідь, хоч 
легше після неї йому не стало. 
У вісімдесят шостому сталося катастрофа. Все скінчилося й прагнув 
Цесаренко одного – забуття. Аби не збожеволіти, він мав щось зробити, щось 
незвичайне. І він зробив. 
Генетичну операцію. 
Він запросив Риту після робочого дня до свого кабінету та запропонував їй 
узяти участь в експерименті, але вона спершу не зрозуміла, про що йдеться. 
Цесаренко пояснив конкретніше. Вона промовчала. 
Тоді він розповів, що вона отримає разом із ним у випадку перемоги. І вона 
погодилася, погодилась бути матір’ю першої безсмертної людини. Батьком 
відповідно мав стати він сам. 
– Тобто твій Вадим… – здогадалася Медвинська. 
– Він безсмертний, – підтвердив Цесаренко. 
– Тобто ти хочеш сказати, що зробив експеримент на своїй власній дитині? – 
перепитала вона. 
– А на чиїй же дитині я мав право це робити? До того ж, ризик був 
мінімальним, технологію операції я відпрацював на тваринах… І до речі, все 
закінчилося добре. 
–  А якби ні? Ти уявляєш, що сталося б? 
– Прогрес вимагає ризикувати, якби ми міркували так, як ти – людство досі 
сиділо б у печерах. Якби ще було можливо, я експериментував би на собі, але 
це генетика… 
Експериментальна генетична операція закінчилася вдало. Провели все 
таємно, ніхто, навіть Новак, не знав про це. На світ з’явилася перша 
безсмертна людина. Сенсаційну новину, однак, тримали поки що в таємниці. 
Спочатку треба було переконатися, що організм є життєздатним, потім 
чекали нагоди… самому Вадимові нічого не казали, спочатку тому, що був 
малим, потім Цесаренко хоч і розумів, що уникнути цієї розмови не вдасться, 
як і відповідальності, бодай моральної, та все відкладав і відкладав… 
Все закінчилося врешті тим, що Рита сама розповіла синові правду, а скоріше 
– не зовсім правду, щоб помститися. 
Роки очікування затягнулися. 
Врешті, коли визнання прийшло до Цесаренка, ділити його з Ритою йому 
перехотілося. До того ж, гроші були потрібні для нової лабораторії, де він 
почував би себе господарем становища. 
Про подальше Алла вже знала. Розлучення, суд, шантаж, смерть цих 
нещасних тварин… 
– Але ж тепер усе позаду… – сказав він. 
– Як ти міг зробити це зі своєю дитиною?.. 
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Цесаренко не відповів, узяв і виніс кролів, а потім довго мив руки. Після 
цього, витираючись рушником, сказав: 
– Це минуле, Алло… Воно втекло. Чому з минулого залишається тільки 
погане, а все краще зникає? Так, можливо цього не слід було робити, але тоді 
я був у відчаї, тоді я не зовсім розумів, що роблю. 
Алла нічого не відповідала. Він продовжив: 
– Моя пропозиція залишається в силі, подумай над нею. Подумай про 
майбутнє. 
– Так, мені дійсно треба про все подумати, потрібен час… Я піду, пробач. 
 Вона пішла. Тепер Цесаренко не сумнівався, що вона вже вирішила та не 
повернеться він знову лишився сам у цій порожній квартирі. Як і колись… 
Алла, котрій здавалось, що вона може пробачити йому все, цього пробачити 
не змогла. Взяти й просто так поекспериментувати з генетикою власної 
дитини, коли та не мала змоги не те щоб захистити себе – навіть слова 
сказати на свій захист. Це не вкладалося в її голові, вона не уявляла, що 
Цесаренко здатен таке зробити. 
Власної дитини чи чужої, думала Медвинська, ведучи машину вулицями 
вечірнього міста, – несуттєво, все одно жорстоко, якою метою не 
виправдовувався Цесаренко. Вона мало не повірила йому… Але тепер уже 
нічого не могло бути. Нічого. Найбільше їй хотілося забути цю історію, та 
забути не вдавалося. Згадувала вона ще довго. Згадувала Цесаренка. Його 
фанатичний запал, коли він говорив про щастя для всього людства, тепер 
сприймався по-іншому. Згадувала Риту. Вона ж прекрасно розуміла, що 
робить, але погодилась віддати свою дитину в жертву науці; та міркування її 
були практичнішими, ніж мрії Цесаренка про загальне щастя. Рита була дуже 
жорстокою, це успадкував від неї її син. Вадима вона теж згадувала, хоч 
бачила його лише один раз, випадково. Але встигла відчути, що в цьому 
безсмертному тілі вмерла душа. 
Коли-небудь всі про це дізнаються, але не від неї. Чужі таємниці хай будуть 
чужими. Як хочеться іноді повернутися назад у часі, щоб змінити щось на 
краще. Не для всього людства, так хоч для себе. 
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ЦВЯХИ  
 
1  
Столичний слідчий з особливо важливих справ Тарган-Тараканенко вперше за 
останніх кілька років приїхав у рідне село провідати брата з сім'єю, 
поклонитися могилам батьків. 
Будучи чоловіком сентиментальним, він пустив щиру сльозу, опинившись у 
місцях, які будили в ньому теплі (гарячі, а також давно захололі) спогади, 
місцях, яких він ніколи б не залишив, якби не хотів жити в розкішній квартирі у 
престижному районі столиці, мати розкішний мундир із розкішними погонами, з 
яких дивилися в небо вгодовані пихаті зірки. Непрохана (і тим щиріша) 
сльоза заблукала десь у нетрях вусів, так і не досягши відкритого спеціально 
для неї рота. 
Тарган-Тараканенко любив свою Йванівку-2, а Йванівка-2 любила його. І якби 
від цієї любові могли народитися діти, то вони всі були б Іванами (адже в цьому 
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селі й по сьогоднішній день чоловіки з іншими іменами не живуть), а також усі 
були б опогоненими сентименталами. 
Йванівка-2 – тихе степове село, через яке не проходять ніякі транспортні шляхи 
бодай обласного значення. Це село, куди пошта йде днів десять, та якщо в 
районному вузлі зв'язку і з'явиться один лист у Йванівку-2, то він там 
валятиметься доти, доки до нього не назбирається ще пакет кореспонденції 
на Йванівку-2, бо хто ж буде через якийсь задрипаний конвертик гнати 
машину тридцять кілометрів по місцевому бездоріжжю. Зрештою, той 
ненависний конвертик, не відкриваючи, спалять у відділі зв'язку, та й по 
всьому. І ніхто у Йванівці-2 від цього не постраждає! А якщо й постраждає, то 
все одно в районі про це ніхто не знатиме, не кажучи вже про область. 
І отак – із року в рік живе своїми силами автономна Йванівка-2, спілкується 
хіба що з Космосом, бо лежить у степу, повністю відкрита його нищівним 
променям, і ця всевідкритість і незахищеність трохи бентежить заїжджих 
людей, бо, стоячи під цим безмежним небом, незвиклий чоловік відчуває себе, 
як голий в Інтернеті. 
За роки служби Тарган-Тараканенко так і не зміг звикнути до того, що люди 
роблять одне з одним і як потім говорять про це на суді. Треба мати добрячі 
нерви, щоб стільки років поспіль розплутувати криваві клубки хробаків-
мутантів, себто людських вчинків певного штибу. Для цього треба народитися  з 
нервами мешканця Йванівки-2. 
За останній час село зробило кілька суттєвих кроків до Небуття. Люди 
множаться потихеньку, а вмирають швидко: раз-два – і виносьте. Слава Богу, є 
куди... 
Їдучи на малу батьківщину, Тарган-Тараканенко навіть уявити собі не міг, що в 
одвіку тихому селі він потрапить у таку головомолку, таку криваву машину, що 
вся його попередня практика здасться просто каскадом веселих пригод, не 
вартих навіть пера позаштатного кореспондента примітивної кримінальної 
газети. 
Перші оберти ця машина зробила незабаром по приїзді Таргана-Тараканенка. 
Перші дні він балакав із братом, сусідами, людьми, яких давно не бачив, 
повисмикував бур'ян на могилах батьків... А коли вранці четвертого дня вийшов 
із хати, поляскуючи себе по голому череву і збираючись змити з себе неприємне 
відчуття, яке залишається, як правило, після тривожних, незрозумілих і 
напівзабутих снів, із вулиці долинув розпачливий гук. Його виконавцем був 
Іван Іванович Іван – господар, який славився на селі своєю жінкою Іванидою, 
яка півсела язиком оперезала, а другу половину густо обсадила дулями. В 
будь-якому разі, Іванида була монопольним інформаційним центром, а її 
чоловік – репродуктором цього центру. І зараз той репродуктор щось переповідав 
кільком людям на вулиці, трагічно заламуючи руки. 
Професійне чуття стусонуло слідчого межи плечі так, що він миттю опинився 
біля оповідача і його слухачів. А слухати було що... Поставивши кілька 
додаткових питань, Тарган-Тараканенко як був із голим черевом і рушником 
на шиї, так і рвонув на околицю села. За ним хекали Іван Іванович Іван та інші 
присутні на той час Івани. 
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Територія старого занедбаного комплексу, до якого вела вузька бетонка, геть 
заросла бур'яном у людський зріст. Ще пробираючись цими джунглями, 
Тарган-Тараканенко почув надривний жіночий лемент. Купка молодиць стояла 
біля примітивної загороди для худоби і відчайдушне вила, намагаючись щось 
промовляти. А всередині загороди знаходилося те, що до недавнього часу теж 
було молодицею. Закривавлене тіло з розпореним животом лежало в центрі 
біля клубка власних нутрощів. Неакуратно відрубана голова жінки була 
настромлена на кілок, що стирчав із огорожі. 
– Іван-потрошило, – подумав уголос Тарган-Тараканенко. – Український Іван-
потрошило... 
За своє життя слідчий прочитав три центнери всіляких детективів і чотири з 
гаком центнери кримінальних справ. Тому, як чоловік начитаний, здогадався 
одразу: це справа рук маніяка. 
– Треба перевірити, чи ніяка частина трупа не зникла, – сказав він. –
Особливу увагу слід звернути на статеві органи: як правило, убивця в таких 
випадках щось відрізає собі на пам'ять. Або на обід... 
– То що, – не зрозумів Іван Іванович Іван, – треба оглянути її... ну, це... як 
гінеколог? 
– Так. Жіночки, ви краще в цьому обізнані. Огляньте її хто-небудь... 
– Іванеля, ану ти! – скомандував Іван Іванович Іван, тицьнувши пальцем в одну з 
молодиць. 
– Ой, не зайду я туди, хоч ріжте мене на шматки!.. – заволала та. – Ой, боюся я 
та й годі!.. 
– Іванесо, а може, ти?.. – не вгавав Іван Іванович Іван. 
–Е-е ні-і!.. – замахала руками Іванеса. – Не дай Боже, щось пропало, то ще потім 
на мене зіпруть!.. 
Чоловіки курили, стиха перемовляючись. Кому була потрібна смерть самотньої 
жінки, в минулому – найкращої доярки в колгоспі, ніхто не знав.                                   
Ззаду почувся шум мотору. Жовтий УАЗ без брезентового верху, але з металевою 
перемичкою, яка буває у мисливських автомобілях та військових «джипах», з'їхав 
із бетонки й шелестів навпростець крізь бур'яни, підскакуючи й кидаючись у різні 
боки.  

– О, о, їде! 
– їде, їде!.. 
– Він!.. 
Люди збилися в тісну купку й познімали картузи. 
– Хто це? – спитав Тарган-Тараканенко упівголоса. 
– Голова нашого КСП, Іоанн Козломір IV, – відповіли йому благоговійно. 
Машина вискочила з бур'яну, круто розвернулась і стала, знявши хмару 
куряви. Водій – вгодований чоловік із кривою усмішкою й пересиченням в очах 
– вискочив із машини через верх, не відчиняючи дверцят, і посунув на 
потилицю свого бриля із загнутими крисами на зразок американського «стетсона». 
– Доброго вам здоров'ячка! – дружно прогуділи селяни. 
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Тарган-Тараканенко мужньо промовчав, вивчаючи новоприбулого. Такої людини 
він у селі не пам'ятав. Значить, цей Іоанн Козломір IV не корінний, не 
патрицій, а отже, прибився звідкись із боку. Та й, судячи з замашок, із 
поганого боку. 
– Кого четвертували? – спокійно спитав голова КСП. 
– Тітку Дзюркотиху! – доповів Іван Іванович Іван. 
– Як давно? – було наступне питання. 
– Ще не смердить... 
– Вона жила сама? 
– Як палець. 
 – Добре.  Отже, я поки що беру цілковиту опіку над   її   майном, включаючи 
землю і пенсійні нарахування.  
У народі схвально загули. 
– А зараз... Доведеться викликати дільничного. Це його поприще. Хай у нього 
болить голова. 
До Іоанна Козломіра IV з поклоном наблизилась одна з молодиць. 
– Паночку, може б, теє... За упокій мучениці й страстотерпиці... 
– Наливай! 
– Та я не про те... Може б молитовку якусь, панахиду... 
– А-а, ну якщо вам це так треба, можете гукнути того клоуна в рясі, хай махає тут 
своїм смердючим кадилом, мух відганя! – великодушно дозволив пан голова. 
Після цього народ став розходитися хто куди. Іоанн Козломір IV заскочив у 
машину через верх. Таке враження, що дверцята в його «УАЗі» не працювали 
чи були суто декоративним елементом. До нього підійшов Тарган-Тараканенко. 
– Перепрошую. 
– За що? – криво усміхнувся Іоанн Козломір IV. 
– За те, що забираю ваш дорогоцінний час... – слідчий дістав із кишені своє 
посвідчення, з яким не розлучався навіть під час нічного сну. – Я просив би вас 
тільки про одне: не викликайте міліцію. 
Голова КСП покрутив посвідчення в руках і, не розкриваючи його, повернув 
власникові. 
– А чого? 
– Розумієте, це моє рідне село, я тут народився і виріс... 
– Друже, всі ми десь народились і виросли! 
– Я розумію... 
– Але ти, мабуть, не розумієш іншого: на території мого КСП під яскравим 
сонцем валяється купа тельбухів, які через кілька годин почнуть смердіти 
так, що ми всі тут позеленіємо! Це м'ясо треба звідси забрати, і хай цим 
займається дільничний! 
Іоанн Козломір IV завів мотор і попер напролом через бур'ян у бік села. 
Тарган-Тараканенко ще раз кинув погляд на місце злочину і потягся додому 
– вмиватися. По дорозі він твердо вирішив розкрити це вбивство самостійно, 
незважаючи на те, що під ногами плутатиметься місцева слідча група. 
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П'яненький дільничний прибув тоді, коли вечірнє сонце кинуло на село червоні 
барви. Прибув він на триколісному німецькому мотоциклеті часів третього 
рейху і в полегшеному варіанті міліцейської форми: тобто у кашкеті з 
блискучою кокардою й поламаним козирком. 
У супроводі кількох чоловіків і баби Іваниди він вирушив на місце злочину. 
Там сільський батюшка саме правив службу: на допотопній тринозі лежала 
розкрита старовинна книга, по якій він, читаючи, водив пальцем, як 
першокласник; у другій руці чадило кадило. 
– Культпрацівника попрошу залишити приміщення! – ревнув дільничний. 
– Я ще не все вичитав, – м'яко заперечив піп. 
Дільничний підійшов до триноги і з виляском закрив попову книгу: 
– Батя, сказано – відбій! Всьо! Гаси кадильницю, дома дочитаєш!.. Перед 
сном. 
Зрозумівши, що з напівп'яним представником закону не зговориш, батюшка 
наспіх перехрестився, склав триногу, накрив кадило і почухмарив додому, 
поки ще, чого доброго, не набили. 
Сфокусувавши погляд на тілі покійної, дільничний підійшов упритул до 
загорожі і ніс до носу зіткнувся з нахромленою на палю головою. З 
несподіванки міліціонер відсахнувся, і тут його, м'яко кажучи, знудило. 
Зовсім не м'яко; правоохоронець продер горлянку на совість: ледве шлунок 
не виплюнув! Навкарачки впавши на землю, він мотав головою, як побитий 
пес, та й скавулів приблизно так же. Трохи заспокоївшись, він раптом 
вигукнув: 
– О, а я знайшов підкову на щастя!.. 
Він підняв із землі стару чорну підкову і, обтираючи з неї пальцями своє 
блювотиння, показував її чоловікам, що мовчки стояли поодаль. 
– Так, – звівся дільничний на ноги, – пойнятих попрошу ближче! Зара’ будемо 
сочинять протокол. У когось є клапоть паперу й олівець?.. Селяни перезирнулись і 
розвели руками. 
– Бараньйо! – вилаявся дільничний. – Ну як із вами можна працювать?.. Та воно 
все одно вже темно, щоб писать... 
В цю мить найближчі бур'яни розсунулись і звідти вийшов столичний слідчий 
Тарган-Тараканенко. 
– Моє вам! 
З несподіванки дільничний, що стояв до бур'янів спиною, підскочив так, що 
його формений кашкет зіслизнув із голови і впав у щойно вивергнуті рвотні маси. 
– Ти хто?! Стій, стрілять буду! 
Але в цей момент дільничному в носа тицьнулося посвідчення Таргана–
Тараканенка. 
–А-а, я й не знав, що Іоанн Козломірович викликав ще й столичних! –
пробелькотів дільничний. – Швидко приїхали!.. А я тут, бач, розслідування 
проводжу... Не все ж вам, столичним, зірки на погони хапать! 
– Давайте так, – мовив «столичний», – ви собі їдете додому і забуваєте про цю 
справу. А розслідування проводжу я. 
Але амбіції провінційного поліцая смикнули дільничного за язика: 
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– Стоп! Як так? Це ж моя територія! Отже, справа теж моя! І труп мій! Не тр-р-
рож мій труп!.. Хоч ти й столичний, але ми теж не пальцем роблені! 
Дільничний піднатужився і з якимось нелюдським гарчанням розігнув підкову, 
яку досі тримав у руках. Деформований талісман він кинув столичному 
слідчому під ноги й видихнув: 
– Ясно? 
Чоловіки, що заніміли десь на задньому плані, – хто крякнув, хто почухався... 
Тоді Тарган-Тараканенко підняв підкову, зігнув її назад і кинув до ніг 
дільничному: 
– Ясно?.. 
Цього разу почухався дільничний. А потім підняв із ригачки свого кашкета, 
нацупив його, не обтираючи, собі на макітру і сказав: 
– Якщо потрібна буде підмога в кількості одного чоловіка – дзвоніть. Хоч у 
мене телефону й нема, але Козломірович же якось дзвонить!.. 
І він поторохтів на своєму фашистському дриндипеді туди, звідки прибув. А 
може й в інший бік. Кому яке діло?.. 
 
  3 
  Як досвідчений слідчий, Тарган-Тараканенко знав три істини: 
 1) першу; 
  2) другу; 
  3) і третю. 
І всі три казали, що передусім слід було провести опитування мешканців села. 
Набір питань був, як правило, стабільний і застосовувався у всіх випадках, де 
фігурував розчленований труп. 
Погортавши свого записника, з яким Тарган-Тараканенко ніколи не 
розлучався ще зі студентських часів, він відновив у пам'яті перелік тих 
питань, а заразом пригадав, що розчленування трупів бувають кількох видів: 
1) розчленування з метою вживання трупа у їжу (для зручності кулінарної 
обробки); 
2) розчленування з метою досягнення максимальної зручності у 
транспортуванні трупа до одного чи кількох різних місць переховування його 
частин; 
3) розчленування з пізнавальною метою; 
4) розчленування за звичкою; 
5) розчленування заради розчленування. 
Крім того, Тарган-Тараканенко знав, що в нашому суспільстві, яке живе в 
режимі конституційної анархії, розчленований труп став доволі ходовим 
товаром. Останнім часом у державі з'явилося багато колекціонерів 
натуральних жіночих пупків і сосків, чоловічих прутнів на різних ступенях 
ерекції тощо. Іноді такі приватні колекції, що вилучаються з незаконного 
обігу, суттєво поповнюють фонди музеїв медицини чи матеріально-технічну 
базу медичних вузів. До того ж, широкої популярності набуває оральний секс із 
відрубаними головами... Це, звичайно, дорогі задоволення, і доступні вони хіба 
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що успішним бізнесменам чи вищим посадовцям держави... Але цю версію 
теж не можна було скидати з рахунку. 
Беручись до розслідування, Тарган-Тараканенко насамперед звернув увагу 
на те, що голова, настромлена на кілок, була повернута обличчям у бік, де 
знаходиться сільська церква. Отож своє експрес-опитування слідчий вирішив 
почати саме з місцевого батюшки, якого досі бачив лише побіжно. 
Отець Іваній жив через дорогу від церкви. Мав усе те, що й кожен сільський 
господар. Від інших попів району його відрізняло те, що він не пиячив і 
зробив своїй жінці всього двох дітей. 
Отець Іваній активно ворогував із головою КСП Іоанном Козломіром IV. 
Постійним каменем спотикання було те, що по смерті самотніх бабок 
батюшка хотів накладати свою лапу на їхнє майно, а голова – свою. І той, і 
другий мали своєрідну владу і всіляко намагалися схилити селян на свій бік: 
піп – засобами церковними, а голова – господарчими. Війна між релігійним і 
адміністративним центрами села дійшла до того, що батюшка офіційно 
відлучив голову КСП від церкви, урочисто прокляв його і лаяв у кожній 
проповіді, а Іоанн Козломір IV дав йому на пай найгіршу ниву і щовесни 
вночі засівав у неї екзотичні бур'яни, насіння яких тільки міг дістати. Хто 
його знає, які катаклізми відбулись би в селі, якби в руки воюючих сторін 
потрапила серйозна зброя... 
Підійшовши до подвір'я отця Іванія, Тарган-Тараканенко побачив якогось 
батрака у пожмаканій футболці й замизґаних штанях, який порався на подвір'ї. 
– Бог у поміч! – гукнув слідчий, спершись на ворота. 
– Бог казав, щоб і ти помагав! – буркнули у відповідь. 
– Не підкажете, де отець Іваній? 
– Весь, як є – від рогів до копит – стоїть перед вами! – підійшов батрак ближче. 
– Перепрошую, не впізнав вас одразу... 
– Та нічого. Мене часто плутають із моєю дружиною. Отець Іваній витер 
забруднені руки об футболку і потиснув долоню слідчого. 
– Я хотів би з вами поговорити про людину... яку ви вчора поховали. 
– А-а, про убієнну, кишки якої ледве змогли затоптати їй назад в утробу?.. 
– Так-так. 
– Прошу до кабінету! – діловито мовив батюшка. 
Його кабінет знаходився у церкві, за Царськими вратами. Тут стояли столик, 
шафа, два старовинних стільці й діряве крісло. У кутку був звалений запилюжений 
церковний мотлох. 
– Що ви хотіли знати? – спитав піп. 
– Та, власне, хто її убив і чому? 
Отець Іваній лунко засміявся й розвів руками: 
– Ну, цього я вам не скажу. Хоча... Є в мене деякі думки... – він на секунду 
замислився, а потім сказав: – Ходімте за мною. 
Вивівши гостя з кабінету, батюшка підійшов до вівтаря, зсунув його, відкинув 
килимок, на якому той стояв, а потім, просунувши пальця в кільце на підлозі, 
потяг його на себе. Колись Тарган-Тараканенко регулярно ходив до цієї церкви, 
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ймовірно, перебудованої з язичницького святилища, але ніколи навіть не 
здогадувався, що тут є ще й підземелля! 
Підземна кімната, в яку завів його піп, була досить простора. Освітлювалась 
вона кількома гасовими лампадами і мала досить несвіжу атмосферу. Тут 
Тарган-Тараканенко побачив старовинні дерев'яні ікони, чаші з дорогоцінних 
металів, товсті фоліанти, оббиті тканиною чи людською шкірою, громіздкі 
хоругви і ще багато інших предметів, від яких колекціонери антикваріату 
втратили б сон, апетит, а може, й розум. 
– Свята архаїка! – захоплено видихнув слідчий. 
– Я позносив сюди ці речі, бо, знаєте, храми зараз грабують на кожному кроці... – 
пояснив піп. – Ви – один із небагатьох посвячених у цю таємницю... 
– Чому ж ви так необережно... 
–Я трішки розуміюся на людях, пане слідчий. Ви прийшли в наше село, щоб 
виконати свою місію, і я готовий допомогти вам. 
– З радістю прийму будь-яку поміч. Насамперед я б хотів знати, чи були у покійної 
вороги? 
– Якщо й були, то про них знала тільки вона сама. 
– Невже вона була така відлюдкувата? 
– Ні. Але... Погляньте на оце. 
Піп узяв з-межи чаш і золотих окладів якусь статуетку й подав її слідчому. 
Це була невелика біла фігура якогось міфологічного персонажа. Втілений у 
камені козлоногий божок, схожий на крилатого чорта, тримав у правій руці 
загрозливого вигляду вила-трійчата, а на ліву накручував свого довгого хвоста. 
– Як ви гадаєте, що це? – спитав піп. 
– М-м... Не знаю, але думаю, що це не має стосунку до християнської релігії. 
Швидше, навпаки... 
– Ви маєте на увазі оцю істоту. І ви праві... А ви звернули увагу на розмір 
вил? 
Тарган-Тараканенко засміявся: 
– О, не хотів би я, щоб мені в дупу всадили таку виделку!..  
Батюшка Іваній  поставив  божка назад  між дорогоцінне церковне знаряддя і 
мовив: 
– Цю потвору за кілька днів до своєї смерті мені принесла та випотрошена 
прихожанка. Ну, тоді вона, правда, була ще ціла... 
– Я розумію, – кивнув Тарган-Тараканенко. – І що вона вам сказала? 
– В принципі, те, що я вже знав від Вареника... 
– Вареника? – замислився слідчий. – А-а, це той тлустий чолов'яга, який міг 
закласти за губу вареник із будь-якою начинкою, надути щоки, а тоді – пху! – і 
вареник летів на 15-20 метрів?.. Як же, як же, пам'ятаю... 
– Так, він. До речі, кілька років тому повісився за загадкових обставин. 
– Справді?.. 
– Істину глаголю, пане слідчий. Повісився за селом на осиці, перед тим закопавши 
оцю фігуру під деревом. 
– Он як? 
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– Це випадково побачила наша убієнна. Вона дочекалася, поки Вареник 
завішається, а потім вирішила подивитися, що ж він там таке закопав... –
батюшка перехрестився. – Прости, Господи, що я порушую таємницю 
сповіді... 
– Ну, в інтересах слідства... 
– Тут ідеться про значно вищі інтереси, – таємниче мовив піп. – Річ у тім, що 
Вареник мені колись розповів про старовинну статуетку, в котру невідомо 
ким і навіщо були заплавлені цвяхи, якими був прибитий до хреста Спаситель! 
Тарган-Тараканенко витріщився на отця Іванія так, наче той зізнався в зоофілії. 
Ну, секс із свиноматками слідчий ще міг зрозуміти, але переповідання на 
повному серйозі байок про якісь міфічні цвяхи... Батюшка вдав, що не помітив 
промовистого погляду слідчого, й вів далі: 
– І та статуетка має велику магічну силу. Відьми і всілякі чорні ворожбити 
користуються доволі потужною зброєю: мотузками, якими покійникам зв'язують 
ноги, проволокою з похоронних вінків, недогарками свічок, які були в руках 
мерців, водою, якою обмивали померлих... Але їхня одвічна мрія – заволодіти 
цією статуеткою. Бачите, лихо в тому, що ті цвяхи можна використовувати як 
для творення добра, так і для творення зла... І якщо цією зброєю заволодіє 
зло, настане кінець світу. В прямому значенні слова. 
– Судячи з того, що сталося з тією жінкою, він уже почався, – прохрипів 
Тарган-Тараканенко. 
– До речі, про жінку. Вона принесла мені цю статуетку і, розповівши, яким 
чином її дістала, просила сховати цю річ так, щоб ніколи й ніхто зі смертних 
її не відшукав. 
– А чому вона принесла її саме вам? 
– Бо нею в покійної вже цікавився голова – Іоанн Козломір IV! То дуже 
небезпечний елемент! Він перебуває у кровному зв'язку з нечистим і отримує 
накази безпосередньо від Сатани! Ну і, само собою, – відьмак, яких мало. 
– А звідки він дізнався, що статуетка була в жінки?  
Піп зиркнув на Таргана-Тараканенка, як на людину, яка два до двох не 
додасть без калькулятора. 
– Я ж кажу: він накладає з нечистим! 
– А якщо так, то що йому завадить непомітним проникнути сюди і викрасти 
для свого шефа – Сатани тобто – цю статуетку? 
– Ха-ха! – самовдоволено вигукнув отець Іваній, як студент, якому професор 
поставив очікуване питання. – Слава Богу, я знаюся не лише на богослов'ї, а 
й на чорній магії, і це дає мені суттєву перевагу, бо ж я можу боротися з 
нечистю її ж методами! Коротше кажучи, ця кімната заговорена мною так, 
що ніякий біс сюди й близько не поткнеться! Ви ж не забувайте, що цвяхи, 
напоєні кров'ю Христа, поки що в моїх руках!.. І, повірте, служать добру! 
– Але чи має все сказане вами означати, що жінку вбив Іоанн Козломір IV? 
– Думаю, що так. І ваша справа як слідчого – знайти цьому докази. 
Чоловіки вийшли з підземелля, батюшка закрив ляду й повернув на місце 
килимок і вівтар. Коли вони вже вийшли надвір і піп зачиняв на великий 
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висячий замок службовий вхід до церкви, Тарган-Тараканенко раптом 
сказав: 
– А знаєте, може, тут і є щось містичне... Вчора вночі, годині десь о другій, 
вийшов я за хату справити нужду. Став під пліт і, вибачайте, подзюрив. 
Коли ж бачу – вуличкою поважно і, я б сказав, діловито йде величезний 
брудно-білий цап! Зупинився навпроти, подивився на мене якимось аж 
осмисленим поглядом, а потім, похитавши головою, почвалав собі далі... 
– Як ви кажете?.. Величезний білий цап? – в очах отця Іванія блиснули 
червоні вогники. 
– Ну, не зовсім білий... Шерсть на ньому місцями звалялася... І роги такі 
закручені... 
– Знайомі штучки! – мовив піп наче сам до себе. А потім глянув на слідчого: 
– Знаєте, кого ви бачили тієї ночі? Голову нашого КСП Іоанна Козломіра IV 
власною персоною! Ну, хіба що трохи видозміненою. 
– Це ж треба!.. – роззявив Тарган-Тараканенко рота. 
– Ні, цього зовсім не треба. І я буду з цим боротися! – рішуче заявив отець 
Іваній. 
 
4 
Наступний, кого відвідав того дня слідчий, був сам голова КСП, за словами 
отця Іванія – небезпечний елемент, родич Сатани і ймовірний убивця Іоанн 
Козломір IV. 
– Здоров! – гукнув він до слідчого, коли той іще тільки підходив до його обійстя. 
– Здрастуйте. Я... 
– Я знаю. Я тебе давно вже чекаю! 
Важкі залізні ворота, дзвінко ляснувши, впустили Таргана-Тараканенка на 
подвір'я. Перше, що кинулося в очі, – гігантський закрам, стулений із кількох 
половинок залізничних цистерн. Поруч під літнім навісом стояв уже знайомий 
слідчому жовтий УАЗ. Біля паркану, трохи ніби схилившись на нього, 
стирчало доволі пристойно вдягнуте городнє опудало. Яку функцію воно 
виконувало на подвір'ї, Тарган-Тараканенко не збагнув. Розкішна хата визирала 
з-за фруктових дерев, під якими стояли столик і лавочка. Десь справа чулося 
сите порохкування свиней і куряче сокотіння. 
– Чого ти там стоїш, як член? Проходь сідай! – гукнув Іоанн Козломір IV  і 
потяг гостя до лавки, під плодоносні крони груш. 
– Отже, так, – почав голова, коли обидва сіли, – даю характеристику: Іванна 
Дзюркотиха, в минулому – передова доярка колгоспу «Червоний шляк» (нині 
– КСП «Золотий ріг»), жила сама, родичів немає, із сусідами не сварилася, на 
здоров'я не скаржилася, померла у п'ятдесятирічному віці внаслідок 
розчленування. Що вдієш: якщо жінка втрачає голову – це вже назавжди!.. 
– А яке в неї було коло спілкування? Вона з кимось близько товаришувала? 
– Та з ким може товаришувати стара лесбіянка в селі, де половина жінок – 
нормальної орієнтації, а половина – взагалі не знає, звідки беруться діти?.. 
– Вона ходила до церкви? 
– А тут більше нема куди ходити! 
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– Ви з нею хоч раз розмовляли? 
– Хочеш грушу? – спитав раптом Іоанн Козломір IV. 
Тарган-Тараканенко не встиг відповісти, що не хоче, бо згори почулось легке 
постукування об гілки і специфічний шелест листя. Слідчий глянув угору, і в 
той же момент сила тяжіння вліпила йому величезну грушу просто в ліве око. 
– На здоров'я, – сказав господар обійстя, хоча ту фразу, яку виголосив слідчий, 
отримавши грушу, навряд чи можна було трактувати як подяку. 
Після такої подачі в око Тарган-Тараканенко забув своє щойно мовлене питання, а 
натомість зморозив: 
– А чи знаєте ви, що в убивстві жінки піп Іваній звинувачує вас? 
– Оте одоробло з хрестом на пузі?.. Він може! – Іоанн Козломір IV 
підсунувся ближче до слідчого, який безперестанку мацав своє око. – У 
вільний від служби божої час той так званий піп займається чорною магією. То 
піп-упир. Розумієш? Вампір у рясі! Двоюрідний брат нечистого! Зробити нашому 
селу більше зла, ніж він, не зможуть усі відьми району разом узяті! То 
небезпечний елемент, і я не здивуюсь, якщо кишки тій лесбіянці випустив саме 
він! І твоє завдання як слідчого – довести це. 
– Скажіть, ви ніколи не чули про статуетку із цвяхами, якими прибивали Ісуса 
Христа до хреста? – спитав слідчий. 
– Хочеш грушу? – парирував Іоанн Козломір IV. 
Тарган-Тараканенко різко сахнувся вліво і в ту ж мить відчув добренний удар 
грушею по тім'ю. Цей гостинець іще більше замакітрив його мізки. 
– Тобто цеє... Ви кажете, що убивця – піп? 
– Ну, а хто ж! 
– Я... е-е-е... перевірю. А зараз, мабуть, піду собі. Бо щось у мене голова 
розболілася... 
– Жарко сьогодні. Магнітні бурі... От тиск і скаче, – пояснив Іоанн Козломір 
IV, проводячи слідчого до воріт. 
– Якщо пригадаєте якусь інформацію, що буде корисною для слідства, не 
соромтеся – сповіщайте, – сказав Тарган-Тараканенко насамкінець. 
– Аякже! Обов'язково! – кивав голова головою. 
В цей час мимо них по вулиці пройшов, похитуючись, якийсь чоловік. 
Проминувши їх мовчки, він привітався до опудала, яке стовбичило біля 
паркану, ще й картуза зняв. 
– Іван Пидзюк, – представив його Іоанн Козломір IV. – Підсліпуватий п'яниця 
і нероба. На які гроші п'є – загадка навіть для мене. Було б добре, якби ви 
заодно і з ним розібралися. 
– Аякже! Обов'язково! – автоматично мовив Тарган-Тараканенко, дивлячись 
услід підсліпуватому п'яниці й неробі. Прочитавши великий масив 
детективної літератури, він знав, що сліпота або інше каліцтво – вигідне 
маскування для злочинців. 
– Ну, я пішов, – сказав слідчий. 
– Ну, ти іди, – сказав Іоанн Козломір IV. І гукнув уже навздогін: –Захочеш 
груш – приходь, не соромся! 
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5 
Наступного дня в селі не стало ще одного мешканця, а натомість з'явився 
новий труп. Щоб зібрати його докупи, довелося чимало попобігати: кишки були 
методично розвішані на яблунях у старому колгоспному саду, якого вже 
скільки років збирались викорчувати, голова лежала біля нічиєї криниці на 
крайньому кутку, а тулуб – на вигоні. Рук так і не знайшли. 
– Хто це? – спитав заплаканих і нажаханих селян Тарган-Тараканенко. 
– Іван, Іванів син і внук на прізвище Іван Селюк, – відрапортував Іван Іванович 
Іван. 
– Хто знайшов тіло? – питав слідчий далі, хоча розумів, що слово "тіло" тут вжите 
умовно. 
– Я, я, голубчику! – вискочила наперед баба Іванида. Її всеприсутність і тут зіграла 
свою роль. 
– Ну, розповідайте, – якось утомлено мовив слідчий. 
– Та воно й нічого розповідать, – захлипала баба. – Ішла до криниці (пить 
мені захотілося) та об щось як зачеплюся! Ледве носом не зарила. 
Придивляюсь – аж то людська голова, спаси Господи-и!.. Вік прожила, та на 
старості років ще й таке побачила!.. 
– Кінець світу!.. – почулося з натовпу. – Їй-богу! 
– Значить так! – гукнув Тарган-Тараканенко, навіщось демонструючи натовпу 
своє потріпане посвідчення. – Організовуєте загони селянської самооборони! 
Ходите тільки по двоє, по троє! Після дев'ятої години вечора виходити надвір 
забороняю під загрозою арешту! Старайтеся триматися так, щоб на одну групу 
людей була принаймні одна рушниця! Про всі підозрілі дії сусідів і навіть родичів 
негайно повідомляєте мені! Де я живу, ви всі знаєте. Крім того, на час 
розслідування категорично забороняю під будь-яким приводом виїжджати за 
межі села! 
Остання фраза потонула в гуркоті мотору і скрипові гальм. Побачивши жовтий 
УАЗ голови КСП, селяни благоговійно зашепотілись і збилися в організовану 
компактну групку. Вискочивши з машини, як завжди, через верх, Іоанн 
Козломір Козломір IV пересунув на потилицю свого бриля-стетсона. 
– Кого четвертували? – спитав він так буденно, наче тут кожного дня 
потрошили людей. 
– Селюка, – відповіли йому. 
– Нє, я розумію, що не столичного жителя чи громадянина індіанської 
резервації... 
– Це прізвище в нього таке... 
– А-а-а, то так би й сказали! 
– І до того ж, його не четвертували, а буквально розмазали по селу! –втрутився 
Тарган-Тараканенко. 
– Ой, правда, паночку: по шматочках рознесли!.. – вискочила наперед баба 
Іванида. 
– А все тому, що наш достославний приватний детектив досі не піймав убивцю! 
– тицьнув Іоанн Козломір IV пальцем у слідчого, який в інтересах слідства чи 
то просто з цікавості крутив у руках відрубану голову. 
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– Легко вам казати! – обурився Тарган-Тараканенко. – А побули б ви в моїй 
шкурі!.. 
– Спасибі, мені й своя не тисне! І я хочу в ній залишатися й далі, а не 
перетворюватись на такий суповий набір, який он валяється під ногами! 
Тарган-Тараканенко опустив голову і поплівся геть, подалі від натовпу, серед 
якого міг стояти вбивця, і від «супового набору», і від голови КСП, який іще 
кидав йому в спину якісь звинувачення, грізно стріляючи пальцем на всі боки. 
Непомітно для себе, слідчий вийшов за село, де обабіч дороги тяглися 
нескінченні посадки, плавився під сонцем асфальт і зеленіли придорожні 
трави. Саме в тих травах обличчям до неба лежав Іван Пидзюк. Підсліпуватий 
нероба, певно, відпочивав після чергової дози спиртного або ж сушив мозок, де 
дістати грошей на ту дозу. Тарган-Тараканенко сів на траву біля нього. 
– Ну й деньок!.. – зітхнув слідчий. 
– Деньок як деньок... – кволо відгукнувся Пидзюк. – Такий був учора, такий 
буде й завтра... 
– Що ви маєте на увазі? – насторожився Тарган-Тараканенко. 
– День схожий на день. Починається, минає і відходить у небуття... 
– Та таке ж... А ви чому не біжите на подію? 
– А чого я там не бачив?.. 
– Ви хочете сказати, що ви таке вже бачили? 
– Не бачив. Але можу собі уявити. 
– Ну, уявити це одне, а побачити на власні очі – це друге... 
– А спробувати на смак – це третє... – продовжив Пидзюк. – Не морочте 
голову! 
– Кажуть, що ви нероба, – мовив після деякої паузи слідчий. 
– Від праці коники вмирають і вже, мабуть, не оживають, бо праця валить 
назавжди! – продекламував нероба. 
– А за які ж ви гроші п'єте? 
– Не бійтесь, не за ваші. 
– І все-таки?.. 
Пидзюк сів на траві й вирячився на слідчого. 
– Чоловіче добрий, вам що, нема чого робити? То шукайте зарізяку! 
– А звідки я знаю, що той зарізяка – не ви? 
– Можете бути певні: не я. 
– А докази? 
– Шукати докази – то ваша професія. 
– А ваша ж яка? 
Пидзюк зітхнув і знову простягся горілиць. Посидівши біля нього ще трохи, 
Тарган-Тараканенко раптом збагнув просту річ: за аналогією до відомого 
серійного вбивці, український Іван-потрошило теж мав би бути лікарем! 
Або, принаймні, сільським колієм. 
– А скажіть, – ще раз потурбував слідчий ледачого філософа, – тут десь 
поблизу є лікарня? 
– Амбулаторія в сусідньому селі. Чотири кілометри цією дорогою, нікуди не 
звертаючи. 
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Тарган-Тараканенко звівся на ноги й обтрусив ззаду штани. Пидзюк лежав 
нерухомо й дивився в небо, трохи вище голови слідчого. Слідчий пригладив 
вуса і зненацька закрутив Пидзюкові дві смачних дулі. Філософ не відреагував. 
«Справді сліпий, – подумав Тарган-Тараканенко. – Або ж просто поставився   
до образи по-філософськи». І поволі пішов розпеченим асфальтом у напрямку 
сусіднього села. 
Коли слідчий трохи віддалився, Пидзюк сів на траві і штрикнув йому в спину дві 
дулі. «Забирай назад, – подумав він. – Хоч і столичний, а виховання гірше, ніж у 
нашого Іоанна Козломіра IV». 
 
6 
Сусіднє село називалося Волохаті Бовтушки. Колись Тарган-Тараканенко бігав 
сюди у клуб на танці. А бовтущани приходили у Йванівку-2 до церкви. І 
якщо Йванівка-2 ще якось трималася на краю Небуття, все-таки 
залишаючись селом, то Волохаті Бовтушки з кожним роком невпинно 
перетворювалися на хутір. Хутір із клубом та амбулаторією, де, крім водиці із 
криниці, не було ніяких лікарських препаратів. 
Амбулаторія за інтер'єром нагадувала нужник. Великий просторий нужник на 
дві кімнати, в одній із яких, щоправда, стояли скляна шафка і стіл. За столом у 
сірій робі з бахромою сидів, напевно, представник медицини. А може, якоїсь 
іншої галузі. На стан здоров'я місцевого населення це аж ніяк не впливало. 
– Добрий день. Як здоров'я? – привітався Тарган-Тараканенко. 
– Та закінчується потихеньку... 
Слідчий пошукав очима, де б це сісти, але крім хмари мух навколо себе нічого не 
бачив. 
– А чого ви тут мух не виб'єте? – спитав лікаря. 
– Ет!.. Морози прийдуть – самі пропадуть!  
Тарган-Тараканенко показав лікареві своє посвідчення і спитав: 
– Де ви були сьогодні з третьої ночі до десятої ранку? 
– Як не дивно, спав. 
– Чому це має бути дивним? 
– Бо в мене хронічне безсоння. 
– І   ви  спали  аж  до... 
– Аж до десятої. Ви точно вгадали час. 
– А заснули ви... 
– Десь близько півночі. 
– І хто це може підтвердити? 
– Моя жінка. А ще – він. – Лікар нахилився й витяг з-під столу за шкарки 
рудого песика. – Цей гад цілу ніч не спав. Лящав і скавулів попід вікнами й не 
давав спати моїй жінці. 
– А ви, незважаючи на своє хронічне... 
– Хропів, аж шибки деренчали. Так сплять богатирі з чистою совістю! Як 
бачите, алібі у мене стовідсоткове. 
– Ти підтвердиш це алібі? – спитав Тарган-Тараканенко, присівши до песика. 
– А де ж він дінеться? 
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– Яка крихітка, – усміхнувся слідчий. 
– Спробував би він вирости!.. 
– І що? 
– Було б із ним те, що й із його попередником. 
– А що з ним було? 
– Вивели на старий цвинтар і розстріляли, бо їв більше, ніж дві свині разом, – 
пояснив лікар. 
Тарган-Тараканенко встав. 
– І вам це не здається жорстоким?.. 
– Шановний, лікарі – люди цинічні, – сказав господар кабінету. І за мить додав: – 
Але не цинічніші за медсестер. 
Слідчий іще раз ковзнув поглядом по стінах штабу антисанітарії, попрощався 
й вийшов. 
Перевіряти алібі лікаря не було потреби. Тарган-Тараканенко знав: такі колобки 
здатні вбити й розчленувати людину, але збрехати слідчому з особливо 
важливих справ у них не вистачає духу. 
 7 
Тієї ночі слідчому верзлося казна-що. То його вулицями села переслідували 
козлоногі язичницькі божки, а один навіть плювався цвяхами. То його сільська 
громада із вигуками: "Розіпни його!" прив'язувала сталевим дротом до залізного 
хреста, а потім пропускала крізь нього струм... Раз-по-раз Тарган-Тараканенко 
прокидався, пітніючи й важко дихаючи. Виходив надвір. 
Коли останнього разу справляв у садочку нужду, почув у себе за спиною 
голос: 
– Не спиться? 
– Чого ж не сциться? Сциться, ще й як! – відповів слідчий, не припиняючи 
відливати. – З'їв на ніч кавуна, то оце вже втретє виходжу. 
Закінчивши природній процес, він озирнувся й занімів. Біля тину стояв величезний 
брудно-білий цап із сильно закрученими рогами. 
– Чого вирячився? Ніколи справжнього козла не бачив? – спитав цап. 
– Ти не справжній козел!.. – прохрипів Тарган-Тараканенко, задкуючи до хати. 
– А ти що, фахівець із козлознавства? – підійшов цап ближче.  
Слідчий замотав головою. 
– Послухай, – мовив цап, – мені потрібна твоя допомога. Тутешній піп – ти його 
знаєш – зовсім від рук відбився. На людях корчить із себе добрячка 
соплоносого, а сам чортзна-що виробляє! Мене ось, наприклад, перетворив на 
те, що ти бачиш. 
– Й-як перетворив? 
– А в нього є якась чортова статуетка, за допомогою якої він і... 
– То що ти від мене хочеш? 
– Щоб ти його умовив перетворити мене назад, на людину. 
– А чому ти сам не можеш попросити? 
– А він сховався від мене в якійсь дірці під церквою, я туди не можу залізти. 
Ще, к бісовій бабі, ратиці поламаю!.. 
«Гм, – подумав Тарган-Тараканенко, – гм-гм. І більше того – гм-гм-гм!». 
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– Ну то що? – нетерпеливився цап. – Того попа треба зупинити, бо він  ще й тебе 
перетворить... на таргана, наприклад. Або на жирафа. Уявляєш собі жирафа, який 
ходить по нашому селу і об'їдає людям дерева?.. 
– Ну що ж... Де ж тебе подінеш? Ходімо, – згодився слідчий. – Тільки спершу 
скажи: я не сплю? 
– Не знаю, спиш ти чи ні, але те, що я тобі не снюся, – це точно.  
На церковному подвір'ї цап сказав: 
– Ну, я тут трохи попасуся, а ти якось виклич того малахольного кадильника 
надвір. І хай свою прокляту статуетку прихопить! 
Тарган-Тараканенко зайшов до церкви. Там було темно, як у домовині, і лише в 
деяких місцях крізь щілини в підлозі пробивалося миготливе світло. Слідчий став 
рачки й поліз в центр, у напрямку вівтаря. Намацавши ляду, що вела в підземелля, 
постукав по ній кулаком. 
– Хто там? – почулося знизу. 
– Це я, Тарган-Тараканенко! 
– Ну, заходь, раз приповз. 
Слідчий відхилив ляду і спустився вниз до отця Іванія. 
– Захотілося терміново висповідатись? 
– Не жартуйте, батюшко. Там цеє... дехто хоче з вами поговорити. 
– Дехто рогатий? 
– Еге. 
– Знаю, пане слідчий, знаю. Це той рогатий, що вдень їздить по селу на 
безверхому «бобику» і вважає людей за бидло. А вночі сам перетворюється на 
бидло і лякає тих же людей до того, що потім сім юродивих бабок переполох 
не вишепчуть! Але що ж, Ісус вчив прощати винуватцям нашим до сімдесяти й 
семи разів... 
Отець Іваній взяв у праву руку срібного хреста, у ліву – грізну статуетку і 
вони зі слідчим вийшли надвір. 
Біля цапа серед церковного двору стирчало городнє опудало, так наче воно тут 
вік вікувало. 
– Ага-а, – протяг піп, – сімейка в зборі!  
Цап ступив кілька кроків до попа і мекнув: 
– Це ти таке добро людям робиш, батюшко? Перетворити мене на козла, та ще й не 
якого-небудь, а смердючого!.. 
– Не бреши, ти сам на нього перетворився! – гукнув піп. – Я лише зробив так, 
щоб ти не зміг знову вдягнути людську личину! 
– Ти не маєш права! 
– А ти маєш право тельбушити людей?! 
– Я?! – цап аж присів. – Та я нікого й пальцем не зачепив! 
– Скажи краще – ратицею! – знущався піп. 
– Батюшко, може його й справді краще обернути на людину?.. – сказав 
невпевнено Тарган-Тараканенко. 
– Правду кажеш, – підтримав цап. – А потім можеш заарештувати свого 
батюшку за вбивство двох людей! 
Опудало сухо засміялося. 
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– Ах ти ж козле задрипаний, та я ті’ зараз око виштрикну! – крикнув батюшка 
Іваній і підскочив до козла. 
Цап із опудалом наполохано сахнулися в різні боки. 
– Отче, зачекайте з рукоприкладством! – гукнув слідчий. 
– От нечисть проклята, – лаявся піп. – Наклепники чортові! І коли вже Бог вас 
усіх запроторить на віки вічні до геєни? 
– Ти хочеш сказати, що сам дуже чистий? – мекнув цап зоддалеки. 
– Батюшко, в інтересах слідства... Якщо хтось із цих двох убивця, –показав 
Тарган-Тараканенко на цапа й опудало, – то в будь-якому разі 
заарештовувати їх треба в людській подобі, бо ви ж розумієте, що суд над 
цапом, якого звинувачують у вбивстві з розчленуванням, або над городнім 
опудалом перетвориться на фарс... 
Отець Іваній нічого не відповів. Натомість різко викинув руку зі статуеткою в 
бік «нечисті» й щось упівголоса проказав. Тієї ж миті опудало впало навзнак на 
траву, і піднялася із землі вже доволі вродлива молодичка, вдягнута, щоправда, як 
городнє опудало. А цап... залишився цапом. Стояв, як обдристаний, і чекав 
метаморфози. І його жінка чекала. І Тарган-Тараканенко чекав. Піп нервово 
повторив жест і заклинання, але бажаного перетворення не відбулося. Натомість 
від козла ще сильніше засмерділо. 
– В чім річ? – занепокоїлася жінка. 
– Не виходить, – розгублено сказав піп. 
– Як це не виходить? – заверещав козел. – Маєш таку потужну зброю – і не 
виходить?! 
– О грішна душа! – звів батюшка руки до неба, – навіть святі цвяхи не хочуть 
тобі повертати людський вигляд!.. 
– Отче, не балуйся, чуєш! – гукнув цап загрозливо, але вийшло доволі плаксиво. 
Піп іще кілька хвилин пробував різні жести, молитви й заклинання, але цап як 
стояв бараном серед двору, так і залишався. 
– Я безсилий, – нарешті розвів піп руками. 
– Безсилий?! Підрясник ти драний, а мені ж як бути?! – не на жарт 
перелякався цап. 
– Ну... – зам'явся піп, – можна ще звернутися до баби Льодохи... 
Баба Льодоха жила майже на території кладовища. Це була старша відьма, 
котра очолювала Конгрес відьом усього району. Частенько вона порпалась 
на райцентрівському звалищі, віднаходила чужі речі й на тих речах «робила» 
на смерть людям, яких не знала й ніколи навіть не бачила. Це були просто акти 
примноження зла заради зла, а не через помсту чи заздрість, як то прийнято у 
відьомському кодлі. 
Діставшись до її хати, піп тихенько пошкрібся у темне вікно. Жінка, Тарган-
Тараканенко і цап стояли поруч. 
– Хто? – почувся з надр хати глухий старечий голос. 
– Це отець Іваній, Льодохо, відчиніть! 
За кілька хвилин баба Льодоха – низька, огрядна і кульгава – вийшла з хати. 
– Тут таке діло... – почав було піп. 
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– Знаю! – перебила його відьма. – І от що тобі скажу: не вмієш літать – не прися 
у ступу! 
Вона висмикнула з батюшчиної руки статуетку, підійшла до цапа і, 
проказавши: «Шамань-перешамань, яким був, таким і стань!», хряснула нею 
бідного козла межи роги. Тієї ж миті всі побачили голову КСП Іоанна Козломіра 
IV, який сидів на землі й чухав лоба. 
– А хороша штукенція, – похвалила відьма статуетку. – Де дістали, батюшко? 
– Чорт подарував! – відповів за нього Іоанн Козломір IV.  
Відьма зробила ідолом кілька рухів у себе над головою, і десь далеко пролунав 
грім. 
– Ого, потужна!.. 
– Віддайте, Льодохо, віддайте, це вам не іграшка, – захвилювався піп і забрав 
статуетку назад. 
– Панове, – озвався нарешті Тарган-Тараканенко, – думаю, нам таки слід 
розставити всі крапки над «і», «ї» та іншими літерами алфавіту. Мене як 
слідчого з особливо важливих справ насамперед цікавить одне: хто ж усе-таки 
вбивця? Може б ви, пані ворожко, на картах розкинули чи у якусь мисочку 
подивилися? 
– Хе, я й без мисочки добре бачу! – заявила Льодоха. 
– І що ж ви бачите? 
– Бачу, що дурень ти безпросвітний, хоч і високо заліз! 
– Перепрошую, що це означає? – почервонів слідчий. 
– Це означає, що хоч ти й високо заліз, а все ж – дурень безпросвітний! – 
пояснила баба та й сховалася в хату. 
– Є ідея, – сказав отець Іваній. – Я знаю, що люди, зведені в могилу нечистою 
силою, завжди у труні видозмінюються. 
– Як? 
– По-різному. Тому треба розкопати наших убієнних і подивитися на них. І 
якщо з ними щось не те, – зиркнув піп у бік Іоанна Козломіра IV з жінкою, – 
бути тобі довіку не те що козлом, а обідраним козлом! 
– О, вже знову завівся! – огризнувся голова КСП. 
– Але ж на ексгумацію потрібен спеціальний дозвіл... – розгубився Тарган-
Тараканенко. 
– Дозволяю! – хором сказали піп та Іоанн Козломір IV. 
 
8 
Ексгумація не показала нічого. Навіть тіла. Труна колишньої доярки-
рекордсменки була порожня. Кілька чоловіків, що зранку викопували 
домовину, стояли явно розчаровані. Тарган-Тараканенко був, як ніколи, 
замислений. Іоанн Козломір IV і отець Іваній знову гризлися, звинувачуючи 
одне  одного  в усіх смертних гріхах. 
– Чого стоїте? – врешті визвірився голова КСП на селян. – Зарийте назад цей ящик 
і йдіть собі додому! 
Розслідування зайшло у глухий кут. 
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– Цікаво, де вона зараз гуляє? – задумливо мовив слідчий, дивлячись, як дядьки 
наспіх закидають порожню труну. 
– Пішла з Іваном Селюком на танці, – пожартував Іоанн Козломір IV. – Або на 
пиріжки. Розвідай, чи ніхто в селі цими днями не пік пиріжків із м'ясом!.. 
Дорогою додому Тарган-Тараканенко здибав Івана Пидзюка. Той ішов, як завжди, 
похитуючись, і, як завжди, не у справах. Зіштовхнувшись лоб у лоб зі слідчим, 
Пидзюк спитав із байдужістю в голосі: 
– Ну як, закінчили розслідування? 
– Ой, швидше воно мене закінчить!.. – зітхнув Тарган-Тараканенко. 
– Мабуть, так воно і буде, – чи замислено, чи то меланхолійно мовив Пидзюк. 
– Скоро всьому настане кінець... Всьому. 
– Світові? 
– Цей світ – суцільна темрява, і якщо темряві настане кінець – то буде світло... – 
філософствував Пидзюк, дихаючи в обличчя слідчому перегаром. 
– Ну що ж, життя покаже, – вжив Тарган-Тараканенко єдину філософську фразу, 
яку знав. 
З цим і розминулися. Забрівши на подвір'я, слідчий привітально махнув рукою 
своєму братові, який біля клуні тесав якісь качалки. Брат косо на нього зиркнув і 
не сказав нічого.  
Увійшовши до своєї кімнати, Тарган-Тараканенко шкірою професіонала відчув, 
що в ній хтось є... Зиркнувши туди-сюди, з'ясував, що то був усього-на-всього 
павук, який заснував у кутку своє мухоловильне підприємство. Слідчий 
опустився на ліжко й тільки тепер відчув, наскільки втомили його ці всі перипетії 
з трупами, магією та іншою чортівнею. Підбите грушею око боліло, думки 
плутались і просто хотілося спати. І Тарган-Тараканенко заснув.  
Спочатку сидячи, потім схилився на подушку, а ще трохи згодом автоматично 
закинув на ліжко й ноги. Прокинувся він, бо професійне чуття йому крізь сон 
просигналізувало, що в кімнаті хтось є, і до того ж – значно більший за павука. 
Тарган-Тараканенко пролупив очі й побачив брата, що стояв біля ліжка. 
– Вже сонце сідає, – сказав брат. 
– Ого! Довгенько спав... 
– Іди, там тебе народ вимагає. 
Кажучи це, брат відвів очі вбік. Тарган-Тараканенко встав, здав братові свої 
потягеньки й мовив: 
– Ну то ходімо. 
Слідчий ішов попереду, брат – на два кроки позаду. Перше, що впало Тарганові-
Тараканенку в вічі, – це три великих дерев'яних хрести, вкопаних серед 
вигону. На двох крайніх уже висіли голова КСП Іоанн Козломір IV та отець 
Іваній, прив'язані ланцюгами, якими ще недавно мирне населення припинало своїх 
корів чи собак. Середній хрест був вільний. 
– Ось він, головний, ось він! – закричали в натовпі. – Все почалось, як тільки 
він приїхав!.. 
Натруджені мозолясті руки схопили занімілого від жаху столичного слідчого з 
надзвичайно важливих справ і потягли до хреста. 
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– Боже мій... Брате... Люди... Та що ж це... – бурмотів він, погано 
усвідомлюючи, що тут діється, ще не зовсім відійшовши від денного сну.  
Натовп, озброєний вилами, дрючками і сапами, заревів: 
– Розіпни його!!! 
Кров глухо гупала в слідчого у вухах. Він чув лише рев натовпу та крізь нього 
– стогони й вигуки розіпнутих попа й голови КСП. 
– О дурні! О ідіоти! 
– О сліпці, не знаєте, що чините!.. 
Це кричали батюшка і його ворог Іоанн Козломір IV, спостерігаючи, як Іван 
Іванович Іван та ще один чоловік масивними молотками розбивають фігуру 
язичницького божка. Розширеними очима Тарган-Тараканенко дивився, як із 
розтрощених вил-трійчат статуетки Іван Іванович Іван повільно, із садистською 
насолодою витягав чорні від давності, трохи погнуті й затуплені цвяхи. 
Наступної миті дужі руки підняли слідчого в повітря й притулили до хреста. 
Останнє, що Тарган-Тараканенко відчув у своєму земному житті, – це 
неймовірний біль, коли йому в долоні й стопи тими ж таки молотками 
забивали фатальні цвяхи. 
2002 р., м. Бар 
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Світлана Килимник 
Народилася 8 березня 1981 року в Чернігові. Закінчила Чернігівський 
інститут економіки та управління (спеціальність «фінанси»). Переможець 
Чернігівського обласного літературного конкурсу (перше місце). Улюблені 
теми в творчості – детективи, містика, фантастика. Відвідує літературну 
студію Сергія Дзюби. Член ГО «Чернігівський інтелектуальний центр». 
 
СПОВІДЬ ДЛЯ МАНІЯКА 
Нерухомо сидячи на даху багатоповерхового будинку, вона спостерігала за 
перехожими, які там, унизу, снували в різні боки. З висоти вони здавалися 
схожими їй на мурах. Усі майже однаково вдягнені, у всіх  один і той же 
вираз на обличчях – безпросвітня похмурість. Вони з німими вустами 
проходили одне повз одного, не звертаючи уваги навіть на сонце, яке іноді 
виглядало з-за хмар, неначе його і не було зовсім. Їх цікавили тільки власні 
проблеми, які можна було зібрати в одне нічим не примітне слово – 
«існування». 
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Вони кидали всі свої сили на те, щоб вижити, використовували всі свої 
вміння для того, щоб досягти хоча б невеликої користі, але, не дивлячись на 
це, перебували в постійному мінусі через невміння насолоджуватися тим, що 
є, оскільки прагнули тільки того, що могло б бути. Ця метушня з висоти 
пташиного польоту здавалася цілковито непотрібною і даремною, але така 
вже людська подоба, люди ніколи не сприймають існуюче на віру, вони 
постійно намагаються все перевірити чи довести, неначе не знають, що деякі 
речі, які народжуються поза межами їхнього тісного світу, не піддаються 
ніяким штучно створеним приладам, і в той же час примудряються грати 
майже головну роль в їхніх маленьких життях.  
Коли кішка відчула втому від багатогодинного спостереження, вона 
витягнула лапи і лизнула одну з них, проводячи нею по чорній мордочці. 
Прийшов  час для прогулянки. 
 
… Він помітив її поруч з бабусями, які продають насіння. Дівчина купувала 
сигарети. 
Німе  відчуття невдоволення  миттю перетворилося на хворобливу радість. 
Нарешті він знайшов те, що шукав. Тепер усе піде за звичним сценарієм – 
мовчазне переслідування, темний під'їзд і... о, так!     
Вона, вочевидь, не поспішала. Зупинившись біля кіоску, дівчина пробіглася 
поглядом по виставлених у ньому товарах і,  коли не знайшла того, що 
шукала, ввійшла до гастроному.  
Він, щоб не бути   завчасно поміченим, лишився зовні. Незабаром вона 
вийшла, тримаючи в руці вже відкриту пляшку «Ром-коли» і неспішно 
попрямувала вулицею, роздивляючись яскраво освітлені вітрини магазинів. 
Він теж рушив неквапливим кроком, не зводячи очей зі світлого волосся. 
 Саме такі дівчата йому завжди подобалися – світлосяйні, тендітні, 
беззахисні. Саме з такими він почувався дужим і впевненим у собі. Коли 
замість слів розуму починають лунати слова страху, тіло випускає якісь дуже 
незрозумілі, але надто збудливі флюїди, неначе їхній власник намагається 
безмовно позбутися джерела, яке завдає йому неспокій, не усвідомлюючи, 
що тим самим притягує його ще більше. Він вважав себе одним з таких 
джерел. 
Дівчина пройшла ще декілька метрів і звернула до двору. Вона вмостилася на 
одній з вільних лавок і в її долоні опинилася сигарета, яку вона спочатку 
прикурила, а потім глибоко вдихнула в легені нікотиновий дурман, немов 
насолоджуючись тим швидкоплинним спокоєм, що дарувала його нестійка 
присутність. У поставленій поруч пляшці «Ром-коли» повільно спливали 
бульбашки, тріскаючись на поверхні.  
Вирішивши, що слушний момент вже настав, він  підійшов до неї і сів поруч. 
На його обличчі з’явилася привітна посмішка. 
– Чому така гарна дівчина нудьгує?  
Вона підняла  на нього спокійний погляд з іскринками іронії у зіницях  і 
байдуже знизала плечима, намагаючись бути стриманою. Внутрішні відчуття 
пофарбувалися у чорний колір – це був він.  
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– Напевно, тому, що її нікому розважити, – дівчина збила попіл із сигарети і 
ковтнула трохи «Ром-коли». 
– А я не можу для вас щось зробити? – в уяві він уже потирав долоні, 
радіючи такій легкій перемозі. 
– Дивлячись з якого боку на це подивитися, – відповіла вона, сховавши 
посмішку і вогник, що зайнявся в очах. 
– З боку  вечора з вином і приємною музикою. 
Вона розсміялася. 
– Бажаєш зайнятися зі мною сексом? 
Це прямолінійне питання стало для нього несподіванкою. З такими як вона, 
він звик грати домінуючу роль. І хоча гра була досить рідкісною, але, не 
дивлячись на це, умови в ній залишалися незмінними. До цієї хвилини. 
– Так бажаєш чи ні? – знову запитала вона. 
Звідки  в нього відчуття, що це все не насправді? 
– Так, – відповідь  сама злетіла з вуст. 
– Де ти мешкаєш? 
Здригнувшись, немов від удару, він злякано озирнувся. До його планів не 
входило запрошувати її додому.  Вино і музика – це всього лише принада. 
– Я тебе чимось налякала? – у сутінках, які швидко наближалися, її овальне 
лице у сяйві світленьких кучериків виглядало таким безневинним. 
Що станеться, якщо він дійсно запросить її до себе? Адже вона сама згодна 
дати йому те, що він  силоміць брав в інших. Але правила гри... 
Таксі під’їхало до самого під'їзду. Протягуючи руку своєму супутникові, 
дівчина кинула погляд на довгий дев'ятиповерховий будинок. Її зіниці були 
вже не в змозі приховувати палаюче всередині полум’я. На якусь мить йому 
здалося, що поруч із ним розлючена левиця, але він з усмішкою відігнав це 
видіння. 
– Проходь і будь, як удома. 
Дівчина кинула поглядом навкруги. Приємний вигляд чистого помешкання 
псувало відчуття мерзотності, викликане знанням огидної правди. Випадково  
угледівши своє відображення в дзеркалі, вона зашипіла мов кішка і відійшла 
геть. 
Він відкоркував придбане по дорозі вино та розлив його в келихи. 
– За що вип'ємо?  
Дівчина відволіклася від споглядання за мерехтливими вогнями міста і 
повернула до нього голову, вкотре переконуючись, що між красою тіла і 
досконалістю душі відстань іноді невимірно велика. 
Вона простягнула руку з гострими кігтиками і взяла келих. 
– За красу життя. Іноді воно стає дуже коштовним, особливо якщо хтось 
намагається його відібрати. 
– Ти, як на диво, маєш рацію, – він кивнув головою на знак згоди. 
Дзенькіт келихів скріпив згодою договір, який не пролунав вголос, і був 
відомий тільки одному з них.  
Вона провела долонею по його щоці. Відчувши прохолоду її шкіри, він 
потягнувся до неї вустами,  неначе сліпе кошеня, не помічаючи ненависті в її 
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палаючих очах. Його вабило це прекрасне юне тіло, як нічиє інше, він, немов 
упир, насолоджувався ароматом свіжості, котрий виходив з нього, і йому вже 
було байдуже, де він – вдома чи в брудному під'їзді. 
Але вона раптом відсахнулася назад до вікна. 
– Після  краси життя, напевне, варто згадати і смерть – цю незмінну 
передвісницю кінця. 
Вимовлена з такою байдужістю фраза миттєво охолодила його запал і 
викликала почуття страху. Але він тільки презирливо всміхнувся. Страхатися 
малолітнього дівчиська? Йому? Чого б це раптом? Адже вона навіть не 
назвала свого імені. А чи варто боятися безіменних і, до того ж, легковажних 
дуреп? 
– Повір мені, варто, – відгукнулася дівчина з легкою іронією. 
Він ледве не випустив келиха з рук. Вона чує його думки? 
– Є люди, покликані відчищати суспільство від бруду, – продовжила вона за 
мить. –  Ти – одна з його часток. Ти віднімаєш життя у ні в чому не винних 
людей. Ти – немов вовк біля отари овець. Ти – людина лише зовні. Всередині 
тебе живе інша істота, потворніша за всі твої нічні страхи. Вона керує тобою, 
твоїми пристрастями. Вона роздмухує твою скалічену уяву до болісно 
великих розмірів. Вона відображає всі вкладені в тебе ще з дитинства 
поняття про мораль і людяність у викривленому дзеркалі твого самолюбства. 
Це чудовисько майже заволоділо твоєю душею. Воно, наче трупний хробак, 
копошиться у твоїх думках, – дівчина раптом гордо випрямилася. – Моє 
призначення –  розшукувати таких, як ти, і витягати вашу дійсну сутність на 
світло, щоб паства Всемогутнього не збідніла, і його безсмертні душі не 
блукали між порожнечею і вічністю. Однак я не вб'ю тебе, – промовила вона, 
немов почувши його німе питання. 
– Та невже? 
За час цього монологу він уже декілька разів устиг пожалкувати, що привіз її 
до себе. І дав стільки ж обіцянок, що такого більше не трапиться. Раптово 
підскочивши до дівчини, схопив її за шию, щоб задушити. Пальці звично 
намацали монотонний стукіт пульсу.  
В очах, що зайнялися червоним світлом, з'явився вираз скорботи. Вона 
чекала цього. 
 
  … Зранку кішка, як завжди, сиділа на своєму улюбленому місці. Раптом з 
під'їзду навпроти почувся переляканий лемент. Нашорошивши вуха, вона 
витягнула шию. Звідти вибігла жінка похилого віку, мабуть, прибиральниця, 
і кинулася до першого-ліпшого перехожого. Вчепившись пальцями в його 
рукав, вона все повторювала: 
– Там, боже мій, там... 
Сусіди, що збіглися на галас, знайшли в контейнері для сміття подряпану й 
обдерту людину, ледве впізнавши в ньому мешканця з сьомого поверху.  
Хтось помчав викликати «швидку», хтось – за валідолом для жінки, слабкої 
на серце; а всі інші, згуртувавшись довкола, з подивом роздивлялися 
зіщулену на асфальті істоту, яка крутила виряченими очима, з жахом 
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поглядаючи на роззяв, та раз у раз проводила рукою по обличчю, немов 
намагаючись чогось позбутися. 
– Треба ж, – сказав той самий чоловік, на якого налетіла прибиральниця, – 
додуматися залізти у сміттєвий бак! 
– І від кого він тільки ховався там? – підхопив хтось.  
– Пришиблений… – зробив висновок молодик і сплюнув на землю.   
Спостерігаючи за «швидкою», котра від’їжджала з божевільним, кішка 
вдоволено муркотіла. Їй подобався сьогоднішній день. Він був сонячним. 
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Михась Ткач 
Народився 19 вересня 1937 року в селі Ленінівка (колишня Сахнівка) 
Менського району на Чернігівщині. Закінчив десять класів Ленінівської 
середньої школи, Ніжинський технікум механізації сільського господарства, 
Московський народний університет мистецтв – факультет малюнку та 
живопису (працював художником в Чернігівському історичному музеї).  
Після закінчення Остерського будівельного технікуму, багато років життя 
віддав будівництву. Очільник Літературної спілки «Чернігів» та головний 
редактор  журналу «Літературний Чернігів». Відомий український прозаїк, 
автор багатьох книг. Член Національної спілки письменників України та 
Національної спілки журналістів України. 
 
РОЗІМКНУТЕ КОЛО 
Принишк гай, ворушаться загадково сутінки вдалині... Йду вузенькою алеєю 
в суцільному мороці, пильно промацуючи очима холодну темряву. Земля 
наче провалюється під ногами: то зникає раптово, то стає поперек. Невеличкі 
ковбанці і калюжки (щойно була гроза) з’являються зненацька –  ледь не 
падаю. Це насторожує і стримує мій рух. Однак поспішаю. Якесь 
незбагненне хвилювання, відчуття тривоги. А разом з тим –  таке звабливе 
провалля ночі! Спускаюся з пагорба – інтуїтивно знаю, що стежечка повертає 
ліворуч, перебігає долинку, ділиться на дві, одна з яких веде поміж верболозу 
до річки. І чим ближче до берега, тим дужче постає бажання охопити 
поглядом всю її, пронизану зорями, широчінь.  
Відколи вже йду до річки щовечора, як до дівчини на перше побачення, як до 
чогось найсвітлішого... І ніколи мені не набридає дивитися у причаєну синь 
води. Хтось ніби постійно кличе мене сюди, чую той голос... 
Йду щоразу в обхід залюдненого і засміченого майдану, недобудованої 
церкви, що зводиться в епіцентрі базарного „сміттєзбірника”. Її обриси 
проглядаються уже достатньо високо, але ніяк мене не вражають, а чомусь 
засмучують. Постійний гуркіт машин, всілякі буди, намети з безліччю 
побутових дрібниць, жовті обличчя дівчат з розфарбованими губами, часом 
посоловілими очима від тютюнового диму та настирливими запитаннями „Ви 
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что-то хотєлі?”, „Что вас інтєресуєт?” виводять мене з рівноваги. Базари – 
черв’ячна метушня. Я гину у цьому середовищі. Маю смуток такий затяжний 
і непросвітній, як осінній дощ. Жду кінця дня, що розтягується у вічність, 
якихось змін у сірому одноманітному житті, жду кінця року, весни, літа... 
Хоч розумію –  все це омана. Бо нічого в цьому злиденному існуванні немає 
для мене і не буде. Земля обертається довкола своєї осі, і цей рух, зміна дня і 
ночі, теж омана, бо забирає життя. Немає просвітлення. Тільки в гаю 
виринаю на якийсь час з непробудної самотності і чую, як горнеться до мене 
світ. 
Виходжу вузенькою стежечкою з гаю – річка дивиться живими очима. 
Потьмарені верболози, довгі потойбічні тіні... Прозоре плесо світиться, 
віддзеркалює вечірнє небо, а над ним клубочить пара. Стаю над урвищем, 
тамую подих, нестерпно хочеться вписатися в ті густі сиві пасма. Роздягаюсь 
і йду до води. Занурююсь до пояса, стою, дивлячись вдалечінь, –  річка 
попереду в дивному осяянні. По хвилі поринаю. Пливу у білому мареві надто 
швидко і легко. Навіть дивуюся такій вправності. 
Берег тьмариться, відступає, погойдується на хвилях небо. Довгі смуги 
туману і світла. Вони поруч, можна помацати руками зорі. Наче в космічному 
просторі лину. Таке дивне передчуття чогось непередбачуваного. Ось уже 
легкий вигін річки, де вона розтікається у широке русло. Хвиля виносить на 
саму середину. Треба повертати до берега, але відчуваю дивовижну жагу і 
силу пливти далі, –  спрямовую себе туди, де вирує течія. Захоплено 
перекидаюсь з боку на бік, догори, поринаю в глибочінь, пустую на воді. Ні 
тіні страху. Моє тіло пульсує, слухаю ритми, власне дихання. Свідомість 
б'ється в якихось здогадках і чеканні.  
Та ось помічаю ліворуч світло ліхтаря, що блимає на кручі. Мінливі потоки 
тіні у просторі, ніби чиясь постать. Ворушиться темрява...  
Нараз сплескує хвиля, наче скидається риба. У білому тумані, мов уві сні, 
з'являється дівчина... Плюскіт води... і юнка вмить опиняється поруч. Обриси 
її просвітлюються. Дивлюсь подивовано –  обличчя вельми знайоме! Щось у 
ньому близьке і надто хвилююче. «Хто вона?» –  напружую пам'ять. 
–  Мирославе! –  називає моє ім'я, в її очах спалахує небуденне світло. 
Трепетна хвиля проймає все тіло. Цей дивний образ, цей м'який ніжний голос 
уже перебув у мені, але де й коли, як не дивно, збагнути не можу. Несила 
відтворити у свідомості хоч якийсь порух з минулого. 
–  Невже на Дніпрі гірше відпочивати, ніж тут? Ти ж у Києві живеш? 
–  Давно, ні! На жаль, у цьому провінційному містечку, –  зізнаюсь. „Знає 
мене ще з студентських років! Однокурсниця по університету? Але хто? 
Хто?..” –  мучусь у здогадках. –  Ти мені просто когось нагадуєш, –  кажу. –  
А я –  тобі... Збіг обставин. Певно, ми ніколи не зустрічалися... 
–  Жартуєш?.. А цікаво, чи бентежить тебе зараз екологія? Що думаєш про 
автомобілі? Пригадую: потворні жучки! Помилка людства... Їх стає більше і 
більше... Це не від Бога. Треба рятувати світ від чорної саранчі. 
–  Майже дослівно! –  дивлюсь на неї розгублено. –  А-а! –  завмираю. Чую, 
як серце б'ється –  уже зовсім-зовсім близько до розкриття таємниці. Але 
дивна-дивина, якесь ніби провалля в голові. 
–  Мирославе, світе мій, так швидко забув мене. А на Дніпрі досі плачуть 
верби... Пам’ятаєш: „Ти і я –  напруга сердець...” 
Немов струмом мене проймає. На якусь мить припиняю будь-які рухи у воді, 
дерев'яніє тіло. 
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–  Марина!!! –  вихоплюється, як вибух, із грудей. – Марисю! – вигукую. –  
Мари... – враз голос мій обривається. „Що я кажу? Збожеволів чи що? 
Дівчини ж на світі нема...” –  жахаюся. І наче бачу, як в розгублених очах 
світяться клаптики неба її зіниць. „Та Марина ж, Марина!”  
Перестаю дихати. І подробиці наших взаємин пропливають в моїй голові 
блискавично. 
Побачив її вперше п’ять років тому на літературній студії університету. 
Впам'ятку, як підвелася і прочитала коротенького вірша:  
Ти і я –  напруга сердець...  
Це замкнуте коло споріднених душ,  
Любові вінець! 
Хтось вигукнув:  
–  Екзистенціалізм, геніально! 
Голос дівчини був доволі м'який і ніжно-приглушений. Обличчя витончене, 
густе русяве волосся спадало на плечі. Щось у ній проглядалося неземне. Від 
захоплення сидів, мов заворожений, не міг вхопити ковток повітря. Потім 
читав вірші про своє маленьке село, де лишилося кілька хат, осиротілу школу 
і безмовну вулицю. І цвинтар... Мені те боліло, то розхвилювався і змовк –  
наші очі зустрілися. То було коротке замикання. В одну мить в душі все 
перевернулося. Ввечері стояв з нею на схилі Дніпра. Тихий морок і втаємни-
чені кучеряві акації. А за річкою перевите вогнями місто. Мінливе, 
незбагненно-загадкове світіння, плавні обриси будинків у нічному небі 
причаровували світ. Я довго дивився в обличчя Марини, потім також довго-
довго, до забуття, цілував її гарячі вуста, наче від спраги пив джерельну воду. 
„Якщо Марина –  це Боже провидіння”, –  думаю, дивлячись на дівчину. А 
вона, вмить зробивши кілька рухів руками, підпливає впритул. Тіло моє 
знову дерев'яніє, чую, як мліють руки. На якусь хвилину розгублююсь 
настільки, що починає в очах сутеніти. „Вона!” - б'ється серце. Переді мною 
наяву найдорожчі риси дівчини, які не один раз бачив уві сні, її довге русяве 
волосся, до болю рідні виціловані мною очі і вуста.  
На думку спадає, як зустрівся з нею на якесь свято. Молодь пливла потоками 
на Хрещатик. Феєрверки, рекламні шоу-програми, на тротуарах торгові ряди 
–  багатство делікатесів. Були скрізь черги –  всі щось пили і їли, а я на-
магався того не помічати, бо в кишені мав одну гривню, якою треба було 
дожити до вихідних. Нарешті таки купив за неї найдешевше морозиво і подав 
Марині. Вона відкушувала його по краплинці, якось хизуючись, потім 
підносила мені до рота. Я торкався легенько язиком тих солодощів і відхиляв 
її руку.  
Допізна блукали широкою вулицею міста, що була усіяна безліччю порожніх 
поліетиленових пляшок, картонних коробок та різноманітних блискіток. 
–  Марино, невже це ти?! –  перепитую, ще досі не вірячи до кінця такому 
диву. 
–  І не соромно? 
–  Вибач, але ж ти зникла тоді так раптово... Я ж... Не розумію... –  заїкаюся –  
боюся сказати про те, що сталося у її житті... 
Дівчина задумується. Пливе в якомусь поривному ритмі. Суцільна темрява 
попереду потроху розвіюється, виринає протилежний берег. І в ту ж хвилину 
хвиля притьмом виносить нас на мілину. 
Першою виходить з води Марина, стає на жовтий обцілований місяцем пісок. 
Я завмираю. Її зовсім оголене тіло вражаюче світиться у нічному мороці. 
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Високий стан, плавні лінії рук і ніг, з яких стікає крапельками вода, волосся 
липне до шиї, злягає на високі груди. Якийсь час дивимося одне одному в 
очі. В її погляді щось демонічне. Від думки, що можливо все це якась омана, 
щось надприродне діється довкола мене, не можу розслабитися, стою 
укляклий.  
 –  Мирославе, в тобі зачаївся страх. Не бійся мене... –  дівчина подає руку. Її 
холодні пальці опиняються в моїй долоні –  йдемо від берега далі у густі 
трави. 
–  Давно у цьому краю?                    
–  Відтоді... 
–  А-а... А я весь час тебе шукала на Дніпрі, –  великі очі хлюпають на мене 
небесну синяву. –  Дуже самотньо. І тобі –  теж? 
–  Це правда. З того часу, як тебе не стало... Інколи обійме така туга, що не 
знаю, де себе подіти. Візьмусь щось вдома робити –  серце моє в полоні 
смутку, тяжіє наді мною втрата, як чорна ніч. Впав би ниць, затулив 
долонями очі і думав щось, думав... Але часом і думки зайві. І тоді ніяка 
розрада нездатна пригасити мій сум. З того часу, коли це сталося, відчуваю: 
мене тільки половина. Хтось забрав нахабно півсвіту –  цілющі потоки світла, 
чисті, як джерельна вода, ранки моєї юності. А решта –  побралося в тіні. 
Ритми, біоформи, обличчя в масках... Холодне і брудне довкілля. Душа на 
узбіччі. І я сам на сам з нею. Чому так? 
–  Тому, що наші душі –  одна ціла душа. Господь ділить її на чоловічий і 
жіночий початок, коли посилає на землю. Тут ми відшукуємо одне одного, 
щоб жити в гармонії. То є любов. Щось інше веде до самотності, постійних 
мук. 
–  Але ж багато людей створюють сім'ю, нехтуючи почуттями. 
–  І все життя тужать за своїми спорідненими половинками. Без любові –  
сім'ї нема. То умовна гра. В ній кожен сам по собі. Навіть діти... Вони 
народжуються сиротами. Це руйнація Господньої моделі родинного світу. 
–  Мені це боляче чути. Тільки з тобою я міг створити гідну Богові сім'ю? 
Але ж так сталося... –  задумуюсь. В моїй пам'яті той чорний день, як наяву.  
Мав побачитися з нею у неділю, але змушений був їхати додому, бо у кишені 
ні копійки, а сало і картопля, що привіз від матері давно скінчилися. 
Дорогою, переповнений почуттями, уявляв усміхнені очі дівчини, дослухався 
голосу, котрий вирізняв серед тисячі інших, і завмирав. Був піднесений і 
життєдайний. А потім –  чорна яма. Того дня на березі Дніпра знайшли тіло 
дівчини –  то виявилася вона, Марина Майдан, першокурсниця філологічного 
факультету. Коли дізнався –  то було жахливо. Я не плакав –  груди мої наче 
хто прострелив кількома пострілами. Серце закам'яніло. Відчув –  щось від 
мене відірвалося... І світ став зовсім іншим –  одноманітним і холодним. А я –  
самітним. Блукав вулицями, мов тінь. А потім приснився Дніпро – на далекій 
відстані, в білому тумані. І голос: „Сюди йди, тут побачиш...” 
–  Не згадуй... –  розвіює мої думки Марина. –  Я загубилася у цьому світі 
тілесно. Але ця темрява умовна. Душа, як і раніше, прагне до тебе над усе. 
Бог милосердний. Я буду з тобою... –  розчулено тулиться до моїх грудей так 
міцно, що наче вростає в них. 
–  Це неможливо, Марисю, –  розгублено заперечую, ще до кінця не 
усвідомлюючи, що відбувається. –  Я вже одружений. Маю дітей... 
–  І ти кохаєш її? 
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–  Не знаю... Щось у ній дуже нагадує тебе. Можливо, очі... І звуть теж –  
Мариною. Турботлива, чуйна. Двох синів мені народила. А тепла до них 
нема... Домівка –  то тюрма. Щоночі сняться широкі плеса Дніпра, вечірня 
заграва. Прокинуся – неначе сам у цілому світі. Передчуття бентежне і 
манливе. Буває заб'ється серце в сум'ятті, наче б полетів невідомо куди: у 
безмежний простір, кудись за обрій, у втаємничені глибини матерії... Наче б 
розчинився, розтанув там угорі і випав дощем на змучену землю, аби вернути 
втрачене. Сумно мені з нею, але кинути не смію. 
Марина якось дивно тулить голову до плеча, мовчить, тільки помітно 
тремтить. І враз на мою долоню падає гаряча сльоза. 
–  Марисю, ти плачеш? Що сталося? Не треба! Чуєш... – спазма душить мій 
голос. Охоплюю її маленьку голову руками, тулю до грудей, торкаюся 
губами м'яких кіс, обличчя і виціловую ті гарячі сльози. - Тільки не плач, не 
плач, –  прошу. –  Тільки цього нам не стає. Бог подарував нам цю зустріч не 
для печалі. Витри сльози, усміхнись. Я щось сказав образливе? Пробач. 
Дурний, більше нічого тобі поганого не говоритиму. Ти не будеш ніколи 
плакати. Досада моя нерозгадана, квітка нерозквітла. Я кохаю тебе! Я кохаю 
тебе більше, ніж цей світ. –  У моїх долонях бігуче волосся, немов потоки 
струму. І загадкові, глибокі, як неосяжний світ, очі дивляться багатозначно і 
втаємничено. Якась вибухова зваба. Нестримно обіймаю її, пригортаю, як 
щось найдорогоцінніше, як дарунок неба, і безтямно цілую розквітлі, мов 
пелюстки маків, солодкі вуста. Вона відповідає чуттєво. Бурхлива завія, 
хвилини забуття... 
–  Боже, Боже, так скучила за теплом. Мирославчику, ми одна суть, одне 
біоколо життя. Твої пестощі для мене, як сонячне проміння для землі. Цілуй, 
іще цілуй... У нас так мало часу. Ця зустріч коротка. І розлука ще буде 
довгою. Я так і не пізнала тебе... Побудь зі мною... Не для втіхи. Хочу щоб 
народилася у тебе дівчинка... З нею не відчуватимеш самотності. Ой, які 
вразливі звуки! Потік кольорів... Небо нахилилося, туманиться голова... – 
зойкає Марина і, позбувшись мого тяжіння (мимоволі випускаю з обіймів), 
нараз сідає у високу траву. 
Її божественне обличчя розвіює пітьму. У прозорій білизні туману світиться 
квітка папороті, яку шукав стільки років. Купальська ніч сховала зорі, 
розгойдується карусель. Хвиля збудження і чистота помислів – така тремка 
мить. Відчайдушний порив –  і розгубленість. Дві пари очей у мороці, і 
обминути їх несила. Чому дві? Звідки ще один такий пристрасний погляд? 
Пізнаю його... Але не хочу знехтувати волею Марини, не можу постати проти 
самого себе, неопізнаної сили, що напружує все моє єство. Нестерпна жага 
увійти в храм виболеної своєї любові заступає ті очі, і я падаю поруч Марини 
у білий туман, що застиг над прим'ятою травою, наче незаймане 
простирадло. 
–  Це не є гріхом, Мирославе. Ми гілочки одного дерева. І душа у нас 
спільна. Я так сумувала всі ці роки за твоїм розкішним садом почуттів, так 
виболіла за ласкою, –  шепоче Марина і тягнеться до мене, як метелик до 
світла... 
Втаємничено хлюпає річка, гойдаються зорі... Глибоке небо і якийсь свіжий 
подих –  потік вітру. Хвилинне забуття. 
Тріснула гілочка, причаєні кроки у траві... Підводжу голову –  Марина пішла! 
Бачу струнку поставу вдалечині. 
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–  Марисю! –  гукаю голосно. Не оглядається... Підхоплююсь і біжу вслід, 
щоб наздогнати, та марно. Її ледь помітні граційні обриси тануть у нічному 
мороці ген над річкою, за якою темною стіною стоїть гай. –  Марисю-у! –  
кличу відчайдушно, у відповідь –  холодна тиша. Якесь важке передчуття і 
враз жахлива думка: „Русалка?!” 
Сідаю на кручі. На моїх губах, наче метелик тріпоче: горять Маринині вуста. 
Голубі очі пронизують наскрізь серце –  кров сочиться. Так самотньо і сумно. 
Нема де дітися. Лечу кулею у безмежжя... Потік білого туману і болюча 
музика –  не зовні, а десь всередині. Там сум'яття і боротьба з самим собою: 
„То не вона, ні... Нічого не було і бути не могло!” – наче виправдовую це 
безглуздя. І мимоволі шепочу, як божевільний:  
Ти і я –  напруга сердець...  
Це замкнуте коло споріднених душ,  
Любові вінець... 
Довго сиджу над водою, аби хоч щось збагнути. Прагну охопити неосяжний 
океан буття, зазирнути в його таємниці, якось хоч на мить уявити загадкове 
потойбіччя, але потуги безуспішні. Поруч, як і я, дивляться живими очима у 
світ великі і малі дерева, річка, густі, уже посивілі трави. Тяжіє небо, тужить. 
А в ньому, наче лебідь, що піднявся так високо востаннє, висить самотній 
місяць... 
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Анатолій Соломко 
Наш земляк, зараз мешкає в Києві. Український письменник. Особливо 
популярні його твори на історичну тематику. Член громадської організації 
«Чернігівський інтелектуальний центр». 
 
ОСТАННІЙ БІЙ 
 
І 
Хоча надворі ще темінь, та на Петюховім хуторі уже молодіє день: біля 
стайні господар ладнає збрую, у хліві порається господиня, а з димаря 
добротного будинку весело в’ється легенький димок. 
Сьогодні Божий день — зелена Трійця. Воно і поспішати не личить з такої 
нагоди, але вже звичка така — будень чи свято, вставай, не вилежуйся — 
робота завжди знайдеться. 
У Петюха міцна, кремезна постать: широкі плечі, груди, сильні руки 
споконвічного хлібороба і воя. Обличчя просте, привітне, осяяне мудрістю 
прожитих років, а живі, нетерпеливі очі відбивають нелукаву посмішку. 



 116 

Покінчивши з роботою, випростався, жадібно вдихнув прозорого, чистого 
повітря, насиченого п’янкими пахощами квітів, висаджених дружиною та 
маленькою донькою, й стежкою, протоптану через широку латку зеленого 
жита, непоспіхом попростував до молоденького яблуневого садка. Тут усе, 
кожен колосок і кожне стебельце овіяні не лише вітром, а і отеплені гарячим 
подихом його невтомної праці. Полюбляє він о такій порі пройтися хутором, 
постояти біля молоденьких деревець, на вітах яких уже рясно 
поначіплювалися малюсінькі яблучка. Мине якийсь місяць-другий й 
вигинатимуться вони тоді солодкими, доспілими плодами. А ще, задоволено 
вдихаючи в себе життєдайні пахощі природи, залюбки слухати кукування 
зозулі-вертихвістки, що завжди комусь довгі чи короткі літа пророкує. Ось і 
сьогодні, обіпершись об молоденький стовбурець, милується красою нового 
дня, що повільно народжується, і спостерігає забіякувату зграйку синичок, 
що стрімко пурхають з гілочки на гілочку, віщуючи господарю про приїзд 
гостей... 
— А хіба ж я заперечую! — Голосно регоче Петюх. — Хай приїздять! 
Сьогодні ж празник! Отут і сядемо в садку й перехилимо один чи два пугирі 
оковитої!.. 
П’ятий рік уже пішов як осів у цьому райському куточку з Любавою. 
Милується навколишньою красою, слухає веселий переспів ранніх пташок, 
радіє землі і вирощеним на ній плодам праці своєї. Чесної, самовідданої праці 
хлібороба, до якого ставиться з набожною повагою і перед яким голову свою 
схиляє. 
З діда-прадіда хлібороб, проте, коли Хмель гукнув бідарям ставати до битви з 
лядськими панами, рятувати від них Україну рідну, подався й Петюх на Січ 
Запорозьку. Швидко опанував науку військову, а вже потім, через якихось 
півтора-два роки за хоробрість і мужність, за розум і кмітливість, 
настановили сотником у чигиринськім полку. Сміливо билися його козаки-
нетяги з лядськими панами та підпанками, не раз показували ті п’яти їм — 
сам Богдан тричі цілував щиросердно сотника чигиринського за мужнє й 
хоробре серце. І бути б, либонь, невзабарі молодому сотникові полковником 
у війську Богдана Хмельницького, якби в одному з боїв не шарпонуло його 
так, що про вороття до війська, до своєї сотні нічого було й помишляти... 
Теплої червневої днини, літо саме порозвішувало по черешнях червоне 
намисто, повертався Петюх у супроводі десяти козаків до сотні своєї. Їздив за 
велінням пана полковника чигиринського у службових справах до Чернігова. 
Натомлені неблизькою дорогою, лінивим підтюпцем трухиляли зморені коні, 
та, коли попереду завиднілося велике козацьке село Ріпки, радісно заіржали і 
щодуху рвонули вперед. Не доїжджаючи ще й перших хат, вершники вчули 
якийсь підозрілий шум. Пришпорили нетерпеливо коней своїх і вітром 
помчали на протилежний край села, а домчавши, зупинили на бігу, і заклякли 
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здивовано-вражені. Жменька козаків, оточена зусібіч масою литовських 
вояків, мужньо відбивалась від нападників1. Билися не на життя, а на смерть. 
— Агов, пане-товаришу! Упізнав чигиринського сотника полковник Мартин 
Небаба, відбиваючись від нападників лівою рукою, бо права, посічена, 
мертво повисла вздовж тіла. — Яким вітром закотило тебе сюди! 
— Тримайся, пане-полковнику! — горлає Петюх  у відповідь і обертається до 
своїх: — За мною! 
— Смерть литвинам! — відгукуються козаки, і з ходу врізуються в гущу 
ворогів. 
Бій тривав недовго, бо литвини неабияк переважували козаків. Налетіла 
свіжа лавина їхня, відтіснила хороброго полковника від побратимів і 
безжалісно, жорстко посікла шаблюками. І вже нема славного й мужнього 
Мартина Небаби — грози ворогів України-Руси. А потім відхлюпнули 
раптово, наче збоявшись козацької відваги. 
— Тікає литвин проклятий! — гукає збуджено Петюх і змовкає враз, бо 
жахнули гармаші литовські по сміливцях і розметали тіла їхні навсібіч. 
Тяжко поранений сотник, втрачаючи свідомість, злетів з коня й гупнувся об 
землю. А литовці, нашвидкуруч перев’язавши поранених і поховавши 
убитих, поспіхом помчали далі. І тоді з села, чи не з кожної хати, вибігли на 
бойовисько жінки й заходилися поратися біля забитих. Притулялися до 
грудей кожного, прислухалися — й живих відносили до діда Романюка, який 
лікував усю округу травами й молитвами. І Петюха, обережно піднявши, до 
нього віднесли. Хай лікує, нате він і чаклун, щоб чаклувати біля немічних, 
виганяти з їхнього тіла прокляті хворощі. Коли через якийсь там час 
Романюк зняв лубки з ран молодого сотника, той з жахом побачив, що кістка 
правої ноги зрослася криво, а ліва нога коротша за праву. 
— О, Боже, правий! Врятуй і сохрани! — стогне в розпачі Петюх, бо зрозумів 
враз: про битви та походи годі й думати — кому потрібен такий нещасний 
каліка! — Що ж ти зробив, діду? 
— Не ремствуй, козаче, — спокійно на те Романюк. — І то добре, що хоч такі 
ноги маєш, бо надії не було, хотів уже відтяти. А так... Сто років проживеш. 
— Калікою! 
— Це ще не каліччя... 
Він ще довго приходив до тями: у голові шуміло й гуло, у грудях пекло й 
поколювало і ноги не слухались. Наче те немовля нерозумне заново ходити 
учився. А коли відчув силу в собі, коли болі потроху почали виходити із 
зболеного тіла, попрощався з чаклуном, сів на огиря прудкого, купленого у 
проїжджих циганів, та й подався до рідних Тиньок, що неподалік Чигирина. 
Пропонував гроші, що були зашиті у поясі, рятівникові своєму: навідріз 
відмовився той. 

                                                 
1 Литовський гетьман Радзивілл саме рвався на Київ, скориставшись з того, що козацьке військо було 
сковане битвою під Берестечком. Але тут, під Ріпками, шлях йому заступили козаки чернігівського 
полковника Мартина Небаби. 
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— Коли візьму, сила моя чаклунська покине мене, і постану тоді я перед 
хворощами людськими безпомічним і безпорадним, — пояснив Романюк. — 
Отож, не ображайся і ходи здоровий! 
— Спасибі, батьку! — Петюх низенько кланяється йому. — Знай, тепер я 
боржник твій! Зістаришся, приїзди у мої Тиньки, завжди матимеш і кусень 
хліба і тепле слово. До самої смерті доглядатиму!.. 
А вдома хата-розвалюха, густі зарості бур’яну на дворищі і могили батька й 
неньки на цвинтарі. 
Невесело... 
Проте довго не сумував: найняв теслярів вправних, і вони швидко 
полагодили йому хатину, сарайчик, викопали льох. А восени, коли тиньківці 
упоралися з городиною, і весілля відгуляли. Одружився з Любавою, 
сусідською дівчиною-сиротою, котра слугувала старенькій вдові, яка, 
відчувши наближення смерті, відписала їй своє обійстя і сто п’ятдесят 
золотих дукатів. 
Коли вже по-правді, то ніяка вона і не наймичка — то все злі язики 
заздрісних людців натеревенили, а баба Надька, яку в селі чорною відьмою 
прозивають, плітку ту погану по селу рознесла. Злигалася з нечистою силою, 
продала їй і совість і душу, ото й отруює жорстокістю та злом односельців 
своїх. Про Бога і віру і не згадуй, бо жадоба та заздрість спопелили і серце її, 
і розум. 
А вже, коли бідній сиротині заздрити та зле їй «робити?..» 
Матінко Божа, порятуй нещасну! 
Простягни до неї Материнські руки свої, інакше дитина Твоя марно загине! 
Та ж дала їй життя серед смутку та сліз під хрестом! 
І Твої болі підуть надарма, якщо Ти їй не поможеш!.. 
Боже! Боже! 
І бувають же на святій нашій землі отакі чорні заздрісники! 
На що та відьма чорна позарилась? 
На оту розвалюху древню, що по самі вікна в землю вросла і ось-ось 
розвалиться? 
Чи на той вузенький клапоть землі біля тої розвалюхи? 
Чи, може, на ті дві трухляві яблуні, що не сьогодні-завтра з гуркотом 
поваляться?.. 
Ті заздрощі чорні так скривили Надці рота, що аж сама від злості почорніла і 
«зробила» таки лихо бідній дівчині. 
Як ішли молоді до церкви вінчатися, насипала під ноги Любаві землі 
хрестом, взятої з кладовища. І пройшла щаслива молода по тій землі, нічого 
не підозрюючи, і віднялися через три місяці ноги у неї, а перегодом і очі 
осліпли. І вже не ступиш ні босою, ні взутою по землі, і світу Божого не 
побачиш... 
А за вигоном, неподалік церкви, у низенькій, приземкуватій халупі, вкритій 
потемнілим очеретом, що ховалася в старому, здичавілому садку із старими 
грушами та яблунями, густими заростями вишняка, малини, порічок та 
аґрусу, жила самотиною друга відьма. Білою її звали, бо Добро людям несла, 
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рятуючи від всяких хворощів, болячок, заговору та пристріту. А ще — 
«бісів» та всяку нечисть «лихих» людей із них виганяла. 
Ото й пішов Петюх до неї — сусіди нараяли. А як ступив усередину оселі 
Білої відьми, на нього війнуло враз казкою та чарами, дивоцвітом рідної 
землі. Зелена лепеха на долівці потрушена, так і кортить босими ногами по 
ній пробігти. На стінах, столі, ліжку та дерев’яному ослоні — рушники й 
рядна гаптовані звисають. А вже на них і гаряче літо — зоряне заквітчане. І 
впіймана веселка повисла коромислом, і білосніжні лебеді на чистому ставку 
з дитинним небом над ними, і весна хмелем-рястом, птахами крикливими 
прокинулася — дзюркотить потічками весело. А це вже й осінь сумовитим 
криком згасання на покуті закралася... 
І повідав Петюх тітці Орині про горе своє і попросив аби порятувала вона 
кохану його дружиноньку. 
— Вік не забуду Доброти твоєї! — Низенько кланяється їй. 
І почала тітка Орина виганяти з «поробленої» жінки ту чорну нечисть 
Надьчину, а на тринадцятий день і до Божого храму повела. Та не встигли ще 
поріг переступити, як страшенним старечим голосом заволала враз Любава, 
забилася-затіпалася в істеричній судомі. 
— Я-а-а Надька! Живу п’ятдесят третій рік, ще стільки проживу і вас, 
ненависних мені людей мордуватиму! Геть! Геть з моїх очей! — Стрибнула 
до стареньких бабусь, котрі в храмі Божім моляться Господу своєму. — 
Ненавиджу вас страх як! Ще доберуся до вас, ще «пороблю» вам, як 
Сіренчісі, сусідці проклятій своїй «зробила», як Любці Петюховій зробила!» 
Щоб та сучка-попівна здохла, щоб подавилася своїм багатством! І ти стерво, 
— метнулася Любава до тітки Орини, — вкупі з нею здохни! Тоді й людей 
перестанеш рятувати! Пфу-пфу на тебе, заразо проклято! 
А як утомилася Любава, утихомирилась, взяла тоді її за руку тітка Орина і 
помаленьку-потихеньку, щось стиха-заспокійливо нашіптуючи на вухо, 
повела додому. Поклала у ліжко, посиділа трішечки біля неї, нашіптуючи 
слова молитви, а вже потім покликала Петюха і наказала йому — три дні і 
три ночі не турбувати її і нікого до неї не підпускати: хто б то не був — чи 
людина, чи тварина, чи звірина. 
— Як мине цей час благополучно, отоді й вийде з неї уся нечисть 
диявольська, — пообіцяла Петюхові. — Тільки ж гляди, пильнуй свою жону, 
не проспи, аби недобра нечиста погань не порушила молитви моєї! 
Помолилась на образи Божі, прошепотіла молитву й почовгала собі до 
обійстя свого. Коли гульк — Надька навстріч. 
— Здорова була, Орино! — горланить на весь куток і рот щербатий в 
іронічній посмішці шкірить. 
— Ходи і ти здорова, — тихо на те. 
— Чула я, Орино, що наче Любці Петюховій хтось землі з кладовища 
хрестом насипав! 
— Може, й насипав, — зупиняється тітка Орина, — невідомо мені. Не чула я. 
— Го-го, дура! — Враз заходиться диявольським реготом Надька. — Так 
знай, Орино, то я... зробила дівці! 
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І затрясло тоді у праведному гніві тітку Орину — і розігнулась вона, 
випрямилась станом своїм, що аж кістки страшно затріщали, а Чорна відьма з 
переляку гепнулась у придорожну пилюку, бо скільки й знали її люди, 
завжди згорбленою човгала, ледь землі головою не торкаючись. 
— Коли ти зараз же не підеш з села нашого, — гримнула так, що аж вітер 
пробіг кутком і солом’яні кулі з низеньких хат порозривав, — прокляну тебе! 
І кипітимеш тоді у пеклі огненному до нескінчення роду людського! І не 
буде життя ні тобі, ні родичам твоїм! Пфу на тебе, диявольська погань! Згинь 
з очей моїх! 
Підхопилася на ноги Надька — біла-біла — ні кровиночки на диявольській 
морді. Позадкувала від Орини, крутнулась вихорем, побігла — і вже не видно 
її. І ніхто більше не бачив Чорну відьму — немов, крізь землю провалилася, 
чи мо’ в річку в ляку шубовтнула... 
Старенька вдова і мати Любави у молодості дружили, були близькими 
подругами. Отож, коли мати Любави померла від якоїсь там хвороби, поїхала 
приятелька її до Чигирина і забрала маленьку донечку її. Виховувала і ходила 
за нею, мов, за рідною, бо своїх дітей не мала. А вже, коли відчула 
наближення смерті, відписала вихованці своїй обійстя і сто п’ятдесят золотих 
дукатів. 
— Будь щасливою, Любаво... — тихо мовила, благословила дівчину і 
заплющила очі. 
Навіки... 
Молодий сотник, так продовжували називати його односельці, одружився не 
ради приданого Любави, бо кохав її по-справжньому ще до Хмеля, як 
парубкував. І дівчина відповідала йому взаємністю, а коли від’їжджав на Січ, 
ждати обіцяла. 
І діждалась таки... 
Відкинула геть усілякі забобони, влетіла вихорем у хату його, тільки-но 
почула, що повернувся її суджений, повисла на грудях, і засміялась крізь 
сльози щасливо: 
— Микольцю... 
«О, Боже правий! — заволав подумки скалічений сотник. — За віщо караєш 
жорстоко й нерозумно! Хіба ж такій красуні каліка до вподоби!» 
— Шукай собі іншого, Любаво... — важко упершись очима у підлогу, ледь 
чутно пробурмотів. — Навіщо тобі... такий? 
— Не ображай мене, Микольцю! — Підняла заплакані очі. — Скільки ждати 
тебе, виглядати, молитись чи не кожного вечора аби живим повернувся! А 
ти... — Крутнулася на одній нозі перед ним й вискочила з хати, грюкнувши із 
злості дверима... 
А восени вони все ж таки побрались. Петюх продав свою дідизну, посаг 
нареченої й купив невеличкий хутірець неподалік Тиньок. Перегодом купив 
коней, волів, три корови, сад поширив, пасіку велику завів. І живуть тут ось 
уже п’ятий рік — заможно й щасливо, ще й маленьку донечку ростять... 
— Колю! Миколо! — Ах стрепенувся лячно, почувши враз схвильований 
голос дружини, котра бігла від будинку й кликала чоловіка. 
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«Мо’ щось скоїлось лихе?» — подумав з тривогою і, шкутильгаючи, 
поспішив назустріч. 
— Ой, Микольцю! — впала йому на груди й заголосила. — Там приїхали 
якісь люде... чужі... із шаблюками, пістолями! Кричать... аби пан сотник на 
очі їхні з’явився! Живим чи мертвим! Це ж тебе, Микольцю, знову на війну 
забирають! 
— Ну й налякала ти мене, Любаво! Хай йому грець!... Вже подумав... щось із 
донькою. 
— Але ж кричать... На війну хочуть забрати! 
— Яка там в біса війна! — Сердито вишкірився на дружину, та враз змусив 
себе й стримати. — Заспокойся, мила, — ніжно пригорнув до себе, — 
забувай уже про війну. Подумай лишень — хіба ж я годен для ратного діла! 
— Ой, Микольцю!.. 
— І перестань вже голосити! Анумо, пішли, подивимось, які-такі страшні 
люде приїхали до нас, котрі так дружиноньку мою налякали!.. 
Що ближче підходив до будинку, то прискорено стугоніло серце: посеред 
двору височів широкоплечий, здоровенний козарлюга з густим, пишним 
оселедцем, бо шапку тримав у правій руці, з трохи опущеними донизу 
чорними вусами і веселими вирликуватими карими очима. Темно-сині 
оксамитові шаровари заправлені у новісінькі, з добрими халявами чоботи, а 
шалевий пояс, золотом розшитий, туго оперізує міцну, струнку постать. Ліва 
рука лежить на руків’ї шаблі, дорогій і по оздобленню піхов і по клинку, а з 
рота стирчить велика, теж коштовно оздоблена, козацька люлька. 
— Бий мене сила Божа, це ж Юрко!.. — радісно-здивовано шепоче Петюх, 
пізнаючи і не пізнаючи незнайомця. 
А вже, коли ступив ближче, задоволено заусміхався — таки він, Юрко. 
Схопив його залізними руками-лещатами, притиснув до грудей своїх, і враз 
по щоці сльоза-горошинка скотилася. 
— Це ж Юрко, Любаво! — Обертається до дружини. — Юрко Хорунженко! 
Побратим мій! Я стільки про нього розповідав тобі! А ти кричиш — чужі 
люде!.. Ну, давай почомкаємось, пане-брате! — вже до гостя. І заметушився 
побіля нього нетерпеливо: — Ходімо ж до хати! 
— Я не сам, Колю, — зупиняє той Петюха. — З сім’єю приїхав. Он там, — 
махає рукою за ворота, — дружина й синок. 
— То чого ж ти мовчиш! — І поспіхом кидається відчиняти ворота. — 
Заїжджайте, гості дорогі, заїжджайте! Правуй бричку, Юрку, он туди, під 
стайню. Випряжемо коней і пустимо їх у берег, хай попасуться там, 
відпочинуть... 
— Оце моє сімейство, Колю. Дарина й синок. Павлусиком назвали. — Уже 
опісля почали знайомитися. 
Жінки поцілувалися, а діти — трирічна Лукійка й п’ятилітній Павлусик, 
узявшись за руки, шмигонули хутенько у садок. 
— Гарна буде пара, коли виростуть. — Дивлячись дітям услід, усміхається 
Хорунженко. 
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— То що нам заважає спарувати їх? — Усміхається й собі Петюх. — Ти ж не 
заперечуєш, Любаво? 
— І скажеш таке! — Здивовано злітають на лоба у жінки брови. — Як 
підростуть, хай і любляться! Аби щасливі були й серця наші радували!.. — 
То веди гостей, Колю, у садок, хай відпочинуть, поки я сніданок налаштую, 
— згодом припрошує Любава. — Певне притомилися з дороги? 
— Скільки тієї дороги з Чигирина до ваших Тиньок? — відказує Дарина. — 
Годину якусь, може, й їхали... 
Провівши гостей у садок, Петюх метнувся до обійстя й приніс глечик квасу. 
— Пригощайтесь! — припрошує, поналивавши дерев’яні кухлі. 
— Дай Боже вам здоров’я і довгих літ за такий чудодійний напій! — 
ковтнувши прохолодного квасу, дякує Дарина. 
— Е-е-е, добродійко мило, то все Любава моя чаклує! — Радо заусміхався 
Петюх. — Медом та якимись травами лісовими заправляє, настоює скільки 
там треба, а вже опісля й куштувати дозволяє. 
— То ж хай і жінці вашій Бог у всім допомагає за труди праведні! 
— Перепрошую великодушно! — Враз підхоплюється Петюх. — Вже 
посидіть самі хвильку, а я метнусь до Любави. Допоможу, щоб швидше... 
— То чи не краще, добродію Миколо, мені допомогти їй? — перебиває 
Петюха Дарина й підводиться. — А то бачу... нетерплячка в обох про свої, 
чоловічі, справи поговорити! Мій он усю дорогу про вас вуха протуркотів! — 
Голосно сміється, затим кличе дітей і вже разом поспішають до будинку... 
— Щасливий ти чоловік, Колю! — Розмова друзів продовжується в 
атмосфері порозуміння й обопільної зацікавленості. — І сім’я у тебе гарна, і 
хутір ось який добротний маєш — позаздрити не гріх! 
— Приємно слухати такі слова, друже! — Петюх задоволено усміхається і 
вже перегодом, наче виправдовуючись, схвильовано продовжує: — Думаєш, 
легко нам з Любавою цей достаток дався! Працювали, як чорні воли! Пупа 
напинали! Із шкіри вилазили — так робили! Та хіба ж для себе стараєшся... 
для донечки рідної!.. А ти ж як, Юрку? 
— Та наче б теж усе добре... — Вирликуватими карими очима ніяково 
дивиться собі під ноги, потім різко піднімає голову, усміхається у вуса й тихо 
продовжує: — Сотникую в Чигирині, Колю! А це випадково про тебе почув, 
то й примчав відразу! 
— Спасибі, друже! А взагалі, я радий за тебе! 
— Е-е-е, не говори так! — Застережливо підносить вгору руку. — Коли б не 
ти, хіба б сиділи ми ось тут, у твоєму чудовому садку!.. 
А жінки тим часом стараються — носять і носять у садок наїдки та питво. 
Вже й стіл, який застелений білосніжною скатертиною, вгинається. Сулії, 
барильця, фляги, келихи. У глибоких мисках борщ парує, у дерев’яних 
тарелях смачно лоскоче ніздрі смажене м’ясо, щедро заправлене дрібками 
часнику і притрушене пахучими травами. Посередині столу — копчення: 
кабаняче стегно, гуска, дві качки. Окремо нарізане свіже сало. А у метані 
вилискують підрум’янені невеличкі карасики. У глибокій макітрі коржі з 
товченим маком і в полумисках, перед кожним, вареники з сиром. І випити є 
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що: піниться солодкий, прохолодний квас у глечиках, настояний на коріннях 
та лісових травах, іскриться жовтогарячий міцний мед і в руках господаря 
уже височіє пузата сулія з чистою, як дитяча сльоза, горілкою. 
— Нумо, гості дорогі, — підводиться Петюх, — вип’ємо за зустріч нашу! 
Спасибі, що не минули хутора і завітали до господи нашої! Будьте здорові! 
— Здорові й ви будьте! — Кланяються господарям Хорунженки. 
Перегодом Петюх розливає по другій, і Хорунженки піднімають свої келихи 
аби чокнутись із гостинними господарями. 
— Закусюйте, гості дорогі, закусюйте! — припрошує Любава. — Ми раді, 
раді вашому приїздові! 
— Щиро дякуємо, сестро! — відгукується Дарина. — Хай добро й щастя не 
цурається вашої родини! Помагай вам, Боже! 
Удовольнившись їжею та питвом, жінки про щось стиха перемовившись, 
піднялась з-за столу, взяли дітей, котрих нагодували в першу чергу, й пішли 
собі, залишивши чоловіків одних. Хай уже самі порозкошують: поговорять-
побалакають скільки влізе... 
Наливши повні пугарі пінної, скаженої горілки, друзі чокнулись і випили. 
Потім ще... 
Сьогодні їхній день — хто їм заборонить! Сьогодні вони згадають своїх 
побратимів, котрі полягли у смертельному двобої за волю рідної України-
Руси. Земля їм пухом! 
І гетьмана свого, Хмеля, пом’януть добрим словом, і старшин полковників. 
— Земля їм усім пухом!.. — проказує Петюх. 
— А тепер вип’ємо, побратиме, за тебе і родину твою! — пропонує 
Хорунженко. — Хай вам завжди добре буде! Хай святиться сей день! 
Спасибі, пане-товаришу!... 
А як потомилися пити, здобули з кишень папуші, набили люльки, викресали 
вогню і затягнулися міцним тютюном — треба ж і перекурити таке гарне 
діло... 
Дивиться Петюх на друга свого — пригадує. Це ж вони зазнайомилися ще на 
Січі. А вже зійшлися ближче, заприятелювали-побраталися після тої, 
страшної різанини під Жовтими Водами — молоді, сильні й безжурні, готові 
йти за Хмелем хоч у саме пекло, аби лишень швидше винищити ненависних 
панів людських і визволити рідний край від тої погані. 
Жовті Води... 
Хіба ж забудеш ті Жовті Води... 
Навічно вони вкарбувалися у їхні серця... 
На широкий майдан, оточений зусібіч козацьким військом і старшинами-
полковниками, вихорем влітає на молодому баскому огирі сам Хмель. У 
білому парчовому жупані, з білим прапорцем у лівій руці і срібною булавою 
у правій. А над головою — козацький малиновий стяг широко полощеться на 
вітрі. 
— Брати мої! Лицарі славі! — Високо над собою піднімає гетьман бунчук 
свій. — Не заради здобичі чи слави покликав вас до зброї, а заради волі 
нашої нещасної, відданої на поталу ворогові, рідної України-Руси! І честь, і 
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славу, волю й віру — все відняли у нас прокляті лядські пани! А скільки 
крові невинної випили, називаючи нас презирливо бидлом та хлопами! А 
згадайте замордованих ними героїв наших — гетьманів, старшин 
полковників та сміливих і відчайдушних народних звитяжців! Тож 
відомстимо, брати мої, лядській нечисті за зганьблений люд наш і звільнимо 
рідний край від цих звірів ненажерливих! Смерть ляхам-кривдникам нашим! 
— Смерть! 
— Смерть! 
— Веди нас, батьку, на бій із лядськими паскудами! 
— Гетьману слава! 
— Слава! 
— Слава!.. 
... Вранішнє сонце викотилося повільно з-за голубого крайнеба, дотягнулося 
прохолодними променями до Жовтих Вод і саме тоді звідти гахнули мідні 
козацькі гармати, випльовуючи із своїх жерл густий рій смертоносних 
гарячих ядер. Стрясаючи повітря страшенним гуркотом, вони влетіли у 
польський табір, вбиваючи насмерть людей і коней, розбиваючи на тріски 
карети й фаетони ясновельможного панства, змітаючи в клоччя намети 
жовнірів. Оговтавшись, поляки вдарили і собі у відповідь. Їхні ядра з 
шипінням жвакались у баговиння Жовтих Вод, розбризкуючи далеко 
навкруги тьму чорної твані, розбиваючи козацькі вози й полудрабки, 
вбиваючи та калічачи козаків та коней їхніх. 
Бій, якого так чекали й ретельно готувалися до нього, розпочався. І лише під 
вечір, коли сонце опустилося вниз і освітило скісним червонуватим світлом 
поле битви, ворожі сторони припинили стрілянину. Поляки заходилися 
обкопувати й укріплювати свій табір, готуючись до оборони. Козаки, 
перев’язавши поранених та поховавши убитих, теж готувалися до 
продовження завтрашньої битви... 
Тільки-но умостилися на нічліг, як посіявся, начеб через діряве решето, 
дрібний, холодний дощик, а ніч, що невзабарі низенько втомлено припала 
своїми грудьми до землі чорним покривалом, заволокла Жовті Води й 
польський табір. Хоч очі виколюй — не вбачиш нічого. І саме тоді, по наказу 
Хмеля, сотня козаків виїхала сторожко з козацького табору. А на світанні, 
коли поляки і їхня варта поснули стомленим, мертвим сном, вони, скрадливо 
під’їхавши до польського табору, дружно бабахнули по них із своїх 
мушкетів. Повітря здригнулося так, що сонним полякам здалося, буцім 
вдарили по них принаймні з тисячі гармат. Заспані, напіводягнені, злякано 
вискакували із наметів і мертво валились на землю від козацьких куль. 
— До зброї! — Стефан Потоцький, коронний гетьман війська польського, 
вискочивши із намету і скочивши на свого огиря, владно вигукнув. — Кличте 
до бою воїнів! 
І тоді забігали, заметушились польські воєначальники, приводячи до тями і 
порядку своє воїнство. А душа молодого гетьмана, охоплена поривом й 
нестримної відваги, уже нетерпеливо рвалася до бою із своїми безстрашними 
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гусарами — аби розтоптати, порубати нахабних хлопів, котрі наважились 
потурбувати спокій ясновельможного панства. 
— Тисячу дяблів! — Скрегоче зубами Потоцький. — Це бидло дорого 
заплатить мені! Я сам поведу воїнів у бій! 
— Сміємо нагадати, ясновельможний гетьмане, погода для нас несприятлива! 
— Спробували стримати норовистого молодика обкурені не раз порохом і 
досвідчені у подібних ситуаціях, воєначальники. 
— Ви що... дощу злякалися! — вибухає гнівом той. — То сиділи б тоді біля 
своїх малжонок вдома! 
Під’їхав полковник — старший воєначальник війська — і теж підтримав 
своїх офіцерів. 
— Дивуюся, панове! Усі ви вдарились у переполох! — люто шипить у 
відповідь полковнику. — І перед ким? Отим бидлом? — Іронічно кривить 
вуста й махає рукою в поле. — Так діють лише боягузи, пане полковнику! То 
виходить, що і ви... боягуз? 
— Заберіть свої слова назад, гетьмане, — спокійно на те проказує старий 
воїн. — Приносити своє воїнство в жертву я не збираюся! 
— На Бога! — презирливо горлає Потоцький. — Драгуни й гусари! До зброї! 
За мною! 
— Віват! — Виблискуючи вихопленими із піхов важкими карабелами, ляхи 
рвуть з місця за своїм поводирем. 
І здибились польські й козацькі коні, наскакуючи один на одного. 
— На Бога, воїни! — гримить голос молодого реґіментаря. — Шаткуй погане 
бидло на капусту! 
І збилися у живий вихор дві сили ворожі — крешуть іскри шаблюками, 
схрещуються у смертельному двобої довгі важкі списи. Жахливий рев 
людський — помираючих та поранених — завис над полем битви. І там, де 
найстрашніше, де чорна смерть владно регоче й косить гострою косою тіла 
людські, — Юрко Хорунженко на баскім, гарячім коні літає. Рубає направо і 
наліво ненависних йому звірів лядських. Це ж вони, пани лядські, 
поглумилися над матінкою рідною на очах у чоловіка її. А вже опісля, заради 
розваги, і його закатували на смерть — з живого шкіру здерли. Аби сусіди не 
порятували тоді малого Юрка, чи й жив би він досі на світі цім. Ото й гасає, 
як скажений, рубаючи ненависні голови ворожі. І проґавив занесену над 
собою могутню руку з важкою корабелою здоровенного, пишного драгуна. 
Мить — і летітиме голова його зрубана в мокру багнюку. Та схопився рвучко 
в стременах десяцький сотні козачої Микола Петюх, подався перед усім 
корпусом і штрикнув списом у горло драгунове. І випустив тоді той зброю з 
рук, схопившись нажахано за рану смертельну. Зацебеніла кров крізь пальці 
його із порізаного горла і звалився пишний драгун мертво з сідла в багнюку 
холодну. А навстріч уже свистить важкий спис лядський, націлений прямо у 
могутні груди Юрка Хорунженка — аби прохромити їх наскрізь. І тоді 
оперіщив із злістю на Юрка огиря свого Петюх і вилаявся зле: — «Неначе 
дитина мала — захопилася іграшкою і нічого не видить круг себе!» Здибив 
свого коня улюбленого навпроти смерті Юркової — і увігнався важкий спис 
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навпіл у груди коневі. І тоді похитнувся вірний Орлик і важко гепнувся у 
багнюку противну, придавивши собою й вершника. Та злетів барсом на 
землю збуджений Хорунженко, обхопив міцно рятівника свого й витягнув з-
під забитого коня, а спіймавши за вуздечку чужого, без господаря, випхнув 
десяцького на нього. 
— Боржник навіки твій, Миколо! — голосно регоче Юрко. — Тепер ти, як 
брат мені рідний!.. 
— Назад, панове-браття! — враз лунає над степом гучний голос козацького 
сотника. 
— Але ж ми перемагаємо! — здивовано у відповідь йому несеться від 
збуджених боєм козаків. 
— Відступати! — знову владно повторює сотник, бо має наказ гетьмана 
свого — виманити з табору польське воїнство й заманити до Жовтих Вод. А 
вже там вони зуміють лядським панам жару за спину насипати. 
І привченні до суворої дисципліни, відбиваючись від напосідаючого ворога, 
козаки задкують до свого табору... 
— За мною, гусари! — збуджений перемогою, вигукує радо молодий 
Потоцький. — Хлопи утікають! 
І помчали божевільним галопом під гучні звуки труб та литавр гусарські 
хоругви на ворога. Довгі, нахилені списи їх, грізно стирчали далеко попереду 
коней, а самі вершники в срібних та стальних латах, здавалися вилитими із 
металу. Величезні гребені пір’я застрашливо майоріли у них над головами, а 
мідні та орлині крила лячно шелестіли позаду. 
... І знову грянув бій страшний під Жовтими Водами. І спливло кров’ю 
поразки разом із сміливим реґіментарем і воїнство хоробре його. А 
Хмельницький святкував із козаками своїми, полковниками та старшинами 
важливу перемогу, бо правда і справедливість завжди в парі ходять, завжди 
перемагають... 
— Земля їм пухом, — знову проказує Петюх і сумовито зітхає. 
— Пу-хо-ом... — Хорунженко за ним повторює і піднімає свій пугар. 
 
2 
Жінки поволі рушили до будинку, а Лукійка таємниче прискаливши ліве око, 
хапає Павлусика за руку й тихо шепоче: 
— Біжи за мною! Я тобі покажу щось! — І вже обоє прожогом кидаються 
вглиб садка. 
Тепленька, зелена травичка лоскоче дитячі босі ноженята, а п’янке прозоре 
повітря змішане із запахом достиглих плодів та квітів, висаджених щедрими 
руками Лукійчиної мами, огортає їх суцільною пеленою і вони, вдихаючи 
його маленькими ковточками, з веселим лементом уже мелькають серед 
молоденьких деревець. А тепле й приємне сонячне проміння, проціджене 
крізь зелене листячко, бавиться у верховітті й тремтливими тінями лащиться 
до дітей. 
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У березі, з товстого стовбура-гілляки старої кучерявої верби, якій сто, чи, 
можливо, й усі півтисячі літ, звисають дві, у добрий кулак товщини, мотузки, 
до яких знизу прикріплена міцна, гладенько витесана дощечка. 
— Гойдалка! — радісно-здивовано горланить хлопчик, вилазить на дощечку, 
всідається і вже владно-вередливо кричить до Лукійки: — Гойдай! 
Дівчинка відтягує назад дощечку з Павлусиком, а потім рвучко відпускає. 
Опісля ловить, знову пнеться назад, і знову відпускає. А хлопчик, міцно 
ухопившись рученятами за мотузку, вигинається усім тілом — до землі — до 
неба, до землі — до неба: ще й репетує на весь садок: 
— Ще! Ще! Ще! 
І врешті, за допомогою дівчинки, розгойдується й злітає чи не до самого 
неба. 
А Лукійка стоїть осторонь, дивиться на радісно-збудженого Павлусика і на її 
маленькому, розчервонілому личку сяє задоволена усмішка. Проте хлопчик 
гойдається собі, горланить чи не на весь світ і, здається, й не думає 
зупинятись. І їй уже набридає переминатись отак на одному місці босими 
ніжками — і тоді вона не витримує й нетерпеливо кричить: 
— Павлусю! Годі! І я хочу погойдатися! 
— Гой-да-а! Гой-да-а! — продовжує горланити хлопчик. 
— Досить, Павлусю! — вдруге просить Лукійка. 
— Ой-я-а! Гой-да-а! — радісно-збуджено у відповідь, не звертаючи ніякої 
уваги на розпачливий крик дівчинки. 
Тоді вона хапається за мотузку й шарпає до себе, та не втримавшись на 
ногах, падає, і боляче вдарившись, голосно плаче. 
— Зла-а-зь! 
Знітившись, Павлусик зістрибує з гойдалки і присідає біля Лукійки. 
— Чого ти плачеш? — улесливо питає. 
Ще поскаржиться батькам своїм, то вже його татко не погладить по голівці. 
Ні, бити не буде, але так присоромить, що краще б побив: мовляв, такий 
здоровий козарлюга, а маленьких кривдить... 
— А чом ти сам... гойдаєшся? — Хникає дівчинка. 
— Але ж славно як! 
— А я?.. Я теж... хочу! 
— То ти ж кожного дня гойдаєшся! А я уперше... 
Лукійка, врешті утихомирюється, вилізає на дощечку і Павлусик починає 
розгойдувати її. 
— О-о-го! О-о-го! 
— Гой-да-а! Гой-да-а! 
— Ще! Ще! 
— О-й-я-а! Гой-да-а! — Розважаються діти. 
І враз у селі тривожно вдарив дзвін: 
— Бо-ом! 
Пролетівши трепетно над Петюховим хутором, так само зненацька й затих. 
— Мо’, хто з похмілля? — голосно регоче Хорунженко. 



 128 

— Ні, пане-брате, не схоже! — Блідне господар і схвильовано схоплюється 
на ноги. — Пішли мерщій, глянемо, що там за лиха година скоїлась!.. 
Село під горою з Петюхового хутора — як на долоні: майдан із старою 
церквою, шпиль якої увінчує новий хрест, тиждень, як встановлений. А 
довкруж любовно розцяцьковані просторі мазанки — з вулиці й не угледиш 
з-за моря квітів та буйної зелені. 
— Я ж кажу, що там усі перепились! — твердить Хорунженко, дивлячись, як 
поміж мазанок якісь вершники ганяються за людьми. — Подуріли вони там 
усі! 
— Не п’яні, Юрку, вони! — Петюх уже блідий-блідий, на обличчі ні 
кровинки. — Хутчій у двір! То татари, братику! Зачиняй ворота! — І обоє 
вже підпирають їх дубовими колодами. 
А страшне людське голосіння, вирвавшись із села і вдарившись об огорожу 
хутора, уже смертельною пеленою зависає над його мешканцями. 
— Любаво! Дарино! — владно гукає Петюх. — Рятуйте дітей, скачіть 
берегом до лісу! Перебудете там... доки халепа ця скінчиться! 
— А ви!.. — нажахано видихають жінки. 
— Полякаємо трохи... тих людоловів! Еге ж, Юрку? 
— Доведеться! — Загоряються очі у Хорунженка. 
— Колю! Юро! — Ламають у розпачі руки їхні дружини. 
— Досить! — гримає Петюх і, коли Любава скочила на коня, подав їй доньку 
й щосили оперіщив по крупу: — Вйо-о! 
Кінь, як змій, звився, став дибки і жінка ледве не вилетіла з сідла, коли 
тварина стрибнула уперед і, як навіжена, помчала стежкою городу до лісу, 
що темно-синьою стіною виднівся вдалині. За Любавою рвонула і Дарина з 
сином. І тоді Петюх кивнув Хорунженку — й обоє метнулися до світлиці та 
за якусь хвилю й вискочили, несучи в руках пістолі, мушкети, шаблі. 
Прихопили й мішечки з кулями та порохом. 
А люди уже добігають до хутора у надії порятуватись за його міцною, 
дубовою огорожею. І їхній жахливий лемент холодить серця Петюха й 
Хорунженка, змушує здавлювати руків’я своїх щабель. Та хіба ж втечеш 
далеко від прудких, швидконогих маленьких татарських коней? У 
вивернутих шерстю наверх кожухах, з перекошеними від злоби брудними, 
косоокими обличчями, вершники вже настигають втікачів. Змахнули 
невеличкими гострими клинками раз-і-вдруге — і вже летять у густу, сіру 
дорожню пилюку безневинні людські голови. 
— То чи не пора прощатись? — Дивиться Петюх на побратима, бо добре 
розуміє, що саме сьогодні у цей празниковий Божий день, сонце їм світить 
востаннє. Хіба ж здолати он ту страшну, чорну силу, що тупотом копит і 
збудженим диким ревищем вдаряється об міцну огорожу хутора. 
— Що ж, — ступає Хорунженко до Петюха — міцний, дебелий, стоїть 
посеред двору і вітер не може похитнути його на дужих ногах, а про якихось 
там татар і говорити не доводиться, — прости Бога ради, коли і образив, 
може, коли-небудь тебе! — І вони міцно, по-чоловічому, обнімаються, тричі, 
навхрест, цілуються, а вже тоді вилазять на коней. 
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А татари, в обшитих дорогим хутром гостроверхих шапках, доскочивши 
хутора, зупиняють розгарячілих коней і починають радитись. Вже опісля 
двоє з них прямо з сідел стрибнули і ухопились за зубці гостроколу, 
підтягнулись, маючи намір стрибнути вниз і відчинити ворота. Але козаки 
насторожі — прицілившись, бабахнули разом у ворожі голови, і вцілені 
влучними пострілами, гепнулись непрошені зайди з висоти, аж гул пішов. І 
тоді загелкотіли-зарепетували ще голосніше там, за ворітьми, а вже 
перегодом враз умовкли і навалились всі купно на браму, силячись повалити. 
Але куди їм: із доброго дуба, підбиті залізними, широкими штибами — не по 
зубах їхніх. Тоді за наказом старшого загону, стрибнув десяток сміливців на 
гострокіл — хтось таки встигне перелізти й відчинити, врешті, ворота. Не 
вийшло і цього разу — козаки метнулися на конях до огорожі й рубонули 
шаблями по пальцях нападників. 
— Гей! Брате! 
— Що, пане-товаришу? 
— Поб’ємо клятих татар? 
— Хай знають козаків пана Хмеля, покійного батька нашого! 
Осилюючи страх, збуджено горланять один одному. Не за себе бояться — за 
рідних своїх. Хоча б устигли доскочити, сховатися у гущавині лісовій!.. 
І враз у двір влітає рій стріл татарських — падають на дах оселі, стайні, 
господарські будівлі. Мить — і вже хмарою-пеленою клубочиться густий, 
чорний дим над Петюховим хутором. 
Це ж треба — на стріли намотати паклі й підпалити!.. 
— Мо’, дременемо звідси, друже? Ще встигнемо! — Регоче іронічно 
Хорунженко. 
— Дурницю мелеш, Юрку! — Петюх йому на те сердито. 
— Атож, пане-товаришу, дурницю! 
— Отож-бо й воно! 
— Ти молодець, Миколо — я знав про це! 
— Спасибі, Юрку! Смерть людоловам! 
— Смерть!.. 
Уже горіла брама і огорожа, палахкотіли щедро геть усі будівлі у дворі, і коні 
під оборонцями хвилювались, форкали, ставали дибки, гасали, наче навіжені. 
І тоді, скочивши з них, Петюх з Хорунженком пустили їх — нажахані 
тварини помчали вихорем через город у берег: подалі від вогню і диму. 
Ворота, врешті, прогоріли і в їх пройом із диким лементом кинулись татари. 
Пролунав перший залп козаків — і двоє нападників мертво простяглися на 
землі, проте це не спинило решту. 
— Бий проклятих! 
І знову залп. 
— Слава Україні! 
І знову залп — останній, бо вже вистріляні усі заряди, а набивати нові — хіба 
ж устигнеш!.. 
Вихопивши шаблі, козаки стрибають до воріт, і вчасно, бо вже двоє 
відчайдухів татарських метнулися крізь полум’я. Виснула шабля Хорунженка 
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— і з розтятою головою повалився нападник на трупи своїх вояк. А Петюх 
спритним помахом вибив у другого відчайдуха зброю і, з силою 
розмахнувшись, завдав йому блискавичного удару. Та за тими відчайдухами 
валом повалила у двір нова татарська хвиля, бо вже і ворота наскрізь 
прогоріли, місцями й огорожа — хоч возом заїзди. Петюх з Хорунженком 
боронилися відчайдушно, але нападники, хоч і поволі, все ж тіснили їх у глиб 
двору, де вже палахкотіло страшне полум’я смерті. Удари татарських шабель 
падали на них безперестанку, схрещувались з козацькими і розлітались 
блискавично в сторони, і знову ударялись, викрешуючи смертельні іскри. Їм 
наказано схопити відважних козаків живими, але ж хто, та ще у бою, здатний 
полонити козака живим — не народився ще такий звитяжець... 
Відступати вже нікуди — позаду тріщить, вищить, гохкає жива стіна вогню. І 
татари не напирають — не витримавши шаленої спеки, вибігають з двору. Та 
за мить вскочило їх з півдесятка, підняли луки і зготувалися пронизати 
козаків гострими стрілами, упевнившись, що живими таких не візьмеш. А 
вони, глянули один на одного у очі і без слів зрозуміли — з силою метнули у 
лучників свої вірні козацькі шаблі. Хай ще два трупи проклятих зайд 
залишаться на землі українській! 
— Прощавай, брате! 
— Го-го! Не журись, Юрку! На тім світі ще зустрінемось! Отоді і 
побалакаємо за чарчиною доброї горілки! — Сміється Петюх. 
— Який жаль! — продовжує серйозно Хорунженко. — Боргу тобі не встиг 
сплатити за той бій мій перший, де ти порятував мене! 
— Що ти, пане-товаришу! — Петюх здивовано витріщився на побратима. — 
Сторицею віддав! Хіба забув!.. 
І вже нема їх — вихорем влетіли через вогонь до оселі: татари не встигли й 
вбачити. Були і, немов, крізь землю провалились. 
— Ала! Ала! — зарепетували злякано і кинулись з двору, бо чули, що 
більшість козаків — чаклуни, дияволи чи характерники... 
Стеля і дах будинку прогоріли й живим клубком смерті гухнули униз, 
накривши собою мужніх сміливців. І вже ніхто не почув їхнього останнього 
смертельного зойку... 
 

 
ШТУРМ МЕНИ  
Виговський все ще стоїть біля вікна і думи, як ті набридливі джмелі 
напровесні, все ще гудуть круг нього… 
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Той страшний бій під Конотопом1 тривав до пізньої ночі. Добряче вони тоді 
поколошматили московитів: хто залишився живим — вік пам’ятатиме! Ще й 
дітям та онукам своїм перекаже не задиратись більше до козаків українських, 
не зазіхати на щедрий та багатий край їхній!.. 
Тридцять тисяч московитів полягло в конотопських полях! А ще ж поранені 
та покалічені! І татари тьмущую тьму їх полонили — воєвод майже усіх та 
значних осіб, окрім хіба князів Трубецького та Пожарського, котрим вдалося 
порятуватися втечею! Ординці опісля їх на аркані до свого Криму потягли, 
зажадавши від родичів їхніх величезний викуп…  
Семен Пожарський хоча і уник ординського аркану, проте, пізніше, при 
облозі сотенного міста Мени, що перекинулося до московитів, таки потрапив 
у їхні лабети. Можливо і живим залишився — його теж би викупили родичі 
— та не витримав князь лихої наруги над собою, безстрашно вилаяв 
кримського хана Магомед-Гірея, ще й плюнув йому у вічі: то ж і поплатився 
головою. 
Та й своїх же полягло!.. 
Господи! Дай нам сили і мудрості на майбутнє!.. 
Багатьох спільників-побратимів втратив Виговський на конотопських полях 
у тій страшній битві. Але найбільше сумував за молодим наказним 
гетьманом, якого полюбив як сина…  
Лежав пан Собкевич на березі Соснівки, як живий — прекрасний і спокійний 
— міцно стискуючи в руці вірну шаблю. А круг нього — зо два десятки 
порубаних московитів. Дорого заплатив за свою смерть славний і відважний 
лицар України…  
Трохи згодом Виговському доповіли: московський цар Олексій Михайлович, 
коли дізнався про нищівну поразку свого стотисячного війська, в жалобній 
одежі вийшов до народу. Отоді й злякалися нажахані до смерті московити, і 
всі звинувачення полетіли на голову князя Трубецького, на якого його 
величність покладав великі надії. 
За один день згубити стотисячне військо — цвіт царської кінноти!.. 
І затремтіли тоді московити — люд усіх станів за наказом його величності 
поспішив на земляні роботи по укріпленню Москви: а раптом Виговський 
посуне на їхнє місто… 
Стиснувши кулаки — аж пальці побіліли — з побагровілим од люті 
обличчям, гетьман скреготав зубами. 
Аби ж не ті пушкарі та барабаші — продажні полковники-перевертні — хіба 
ж ото зупинився б після розгрому московського війська? 
Хіба ж не погнав би недобитків і далі, до самої Москви? Вдарив би так, що 
навряд чи й очуняли коли-небудь!..  
Довелося ж загнати тих горе-вояків під Путивль, притиснути до бурхливих 
вод річки Сейму і… зупинитись. Бо саме доповіли про зраду, яку готувала 
потайки у нього за спиною та нечисть. 

                                                 
1 28 червня 1659 року. 
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Зуміли все-таки, підлі, підбурили проти нього народ, ще й кілька міст 
перетягли на свій бік, які потім уперто і трималися московської орієнтації… 
Гадяч… Лохвиця… Мена… Ромни… Та й приборкана Полтава знову 
повстала проти нього…  
Треба ж було не панькатись тоді з полтавцями, усіх до нігтя згубити! 
Пожалів… А вони, бач!.. Хто ж відав, що знову зрадять!.. 
Опісля, щоб іншим за взірець було, в приборканих містах, без жалю і 
сумління усіх під корінь винищував. Знатимуть надалі — за зраду Вкраїні, за 
зраду гетьманові своєму — помилування не буде! 
Тож, після Гадяцького договору Виговський рушив з полком козаків та 
найманим військом — сербами і кримчаками — приборкувати міста-
зрадники. Вогнем і мечем пройшовся по них, з неймовірною жорстокістю 
карав непокірних — ні малого, ні старого не жаліючи. І ніжинському 
протопопу Максиму Филимоновичу та протопопу з Ічні Семену Адамовичу 
за службу московському цареві теж наказав голови постинати. 
Найдовше трималася Мена — добре укріплене сотенне місто Ніжинського 
полку. Високий земляний вал щільно облягав його зусібіч, а сама фортеця 
наїжачилась товстими дубовими гостроколами. Глибокий рів, наповнений 
водою, на дні якого позабивані загострені палі, захищає її з півдня та заходу. 
З півночі та сходу — водні перепони річок Мени та Сидорівки. На 
центральних, західних та північних воротах — вежі зі стражниками. А ще 
чотири вежі наріжних та кілька на стінах мурів: справжня твердиня — 
голіруч і не візьмеш… 
Меняни навідріз відмовились підкоритися Виговському… 
«Ти зрадник, а зі зрадниками ми не розмовляємо!» — відказали йому через 
його парламентаря. 
І послав тоді свого гінця до Березни, сусіднього міста, з наказом Саві 
Іовенку, тамтешньому сотникові, терміново доставити гармати. А коли їх 
урешті привезли на високих величезних козацьких возах, впряжених 
круторогими волами, повелів гармашам по фортеці неслухняній з усіх 
стволів жахнути… Та не беруть козацької твердині дрібненькі ядра 
березанців. 
— Перекинуть вогонь на мури! — кричить розгніваний гетьман. — По місту 
бийте! 
І жахнули ще раз березинські гармаші по нескореному місту, посилаючи 
йому смерть і розорення. 
І розпачливо заволали-заголосили там жінки та діти, заревіла нажахана 
худоба, передсмертно заіржали коні. А згодом густий, чорний дим повалив у 
небо з підпалених будинків. 
Що ж ви робите, березинці? 
По кому стріляєте? 
Кому смерть посилаєте?..  
Там же, у нескореній фортеці, і ваші родичі живуть, і ваші знайомі, і ваші 
брати-приятелі, врешті! 
Боже! Боже! 
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Чи у вас його імені за душею нема? 
Чи, можливо, віру в нього втратили і перекинулись до Диявола?.. 
— Добре, панове гармаші, вцілили! — радіє Виговський. — Не завадить ще 
раз їм вогнику підкинути! Ще раз трішки сідниці підсмажити! Знатимуть 
тепер, як Вітчизні своїй та гетьману своєму зраджувати! 
Та не встигли березинці до гармат своїх нахилитись, як з мурів фортеці враз 
гахнули по них гармаші менські, і розметали-розкидали і їх, і їхні маленькі 
гармати. А коли розвіявся дим — голсно зареготали з висоти мурів, а 
котрийсь з них ще й сплюнув з презирством у бік гетьмана. 
Побагровів од люті Виговський, пронизуючи металево-сірим поглядом 
гармашів менських, і крізь зуби процідив сердито: 
— Стривайте ж, кляті меняни! Рано радієте! Я ще доберуся до вас! Отоді 
помилування не ждіть від мене!.. 
А на світанку, коли завіса густої передранкової тиші оповила все доокруж, 
його розбудили. 
— Людина з фортеці, ясновельможний, хоче говорити з тобою! — збуджено 
шепоче Кирилко Колибабенко, молодий джура Виговського. 
— Впусти! — незадоволено рикнув. 
Відхиляється килим, що закриває вхід до намету, і двоє стражників з 
гетьманської охорони, штурхають до його ніг якогось незнайомця. 
— Хто ти? — жорстко питає Виговський. 
— Я Чередник, ясновельможний гетьмане. — Незнайомець зводиться на 
ноги. — Можу показати таємний хід у фортецю! — Високий, худорлявий, з 
хрящуватим носом, що надає хижого вигляду його обличчю, яке при 
мерехтінні свічки здається зеленкуватим і стомленим. Великі, вирячкуваті 
очі з гострими пронизливими зіницями, дивляться на Виговського нахабно і 
самовпевнено. 
— І що за це хочеш? 
— Золота, чого ж іще! — Витримавши пронизливий погляд набурмосених 
очей гетьмана, нетерпеливо вигукує і по хвилі вже тихіше, улесливо 
продовжує: — І сотником настанови! 
— Де? 
— Як де? У Мені! 
— Щось забагато ти захотів, козаче! — іронічно скривившись, посміхається 
Виговський. — Але… дарма! Хай буде по-твоєму! 
— А не обдуриш, гетьмане? — уже сміливіше дивиться Чередник. 
— Ти що, дурню! — збурюється враз Виговський. — Моєму слову 
сумніваєшся? 
— Вибачай, ясновельможний… 
— Веди! Показуй той вхід до фортеці! — жорстко видавляє з себе 
Виговський, трохи заспокоївшись. 
— Зараз небезпечно, гетьмане, — заперечує Чередник. — Як стемніє… 
— Що ж! — погоджується. — Почекаємо і до ночі!.. Але, скажи мені на 
милість, Чередниче, як це непомітно можна у фортецю таку масу війська 
провести? 
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— З північної сторони її, — починає пояснювати Чередник, — є сім 
потаємних підземних переходів до річки Мени, якими меняни на випадок 
тривалої облоги доставляють воду у фортецю. Ними ж відправляють жінок, 
дітей, старих, худобу та провіант за річку — у густі, непролазні хащі 
Остречу. Через один з тих переходів я і проникну вночі до фортеці, відчиню 
ворота, а ти з військом своїм і увійдеш тоді. Захопиш дитинець і, вважай, усе 
місто опиниться у твоїх руках, бо перешкоди тобі ніхто не встигне вчинити! 
— Це ж чому? — Виговський зводить запитально очі на Чередника. 
— Бо захисники зосередились біля центральних та західних воріт! 
— Коли говориш правду, — перегодом стиха відгукується гетьман, — то й 
одержиш, що просиш! А коли… підісланий тими зрадниками!.. Стережись 
тоді, Чередниче! 
— Не сумнівайся в мені, гетьмане! — схвильовано вигукує Чередник. — 
Служитиму тобі псом вірним! Не пошкодуєш! 
— Служитимеш! — іронічно кривиться Виговський. — Своїх зрадив, то й 
мене при нагоді зрадиш». А вголос владно мовив: 
— Тоді не будемо чекати ночі! Зараз і почнемо! 
— Так помітять же меняни! — розпачливо вигукує Чередник. 
— Не помітять! — жорстко заперечує Виговський і вже гукає свого джуру: 
— Гукни, Кирилку, нам панів полковників Михайла Медуницю, Івана Сербу 
та кримського хана! 
— А ми тут, ясновельможний! — відхиляється килим і до гетьмана ступають 
його воєначальники. 
— О! На ловця і звір біжить! — усміхається доброзичливо Виговський і, 
набравши серйозного, зосередженого виразу та махнувши рукою на 
Чередника, продовжує: — Ось цей добродій зголосився провести нас 
потаємним ходом у фортецю! 
— А звідкіля така щедрота? — Підозріло дивиться на нього чигиринський 
полковник Михайло Медуниця. 
— Звідти! — невиразно проказує Виговський, киваючи в куток намету, 
хвилю про щось роздумує, а вже опісля владно починає: — Підготуйтеся, 
пани полковники, до штурму центральних та західних воріт! Та наробіть 
такого гармидеру, щоб вся Мена збіглася до них! А ось наш брат, мудрий із 
мудрих і хоробрий із хоробрих, — вже стиха звертається до Магомед-Гірея, 
— зі своїми ординцями обійде зі сходу фортецю, перейде річку Сидорівку в 
тому місці, де вона впадає в Мену, і там, біля північних воріт, зачається. 
— Стривай, гетьмане! — зривається до нього кримський хан. — При впадінні 
річки певне велика вода, як би коней з моїми воїнами не затягнула на 
глибоке! Ще не випливуть і потопляться! 
— Не хвилюйся, брате, — спокійним тоном заспокоює його Виговський. — 
Ось він, — знову киває на Чередника, — запевняє, що там зовсім мілко, птасі 
по коліна. — Усміхнувся і вже серйозно продовжує: — Він і поведе вас! А 
вже на місці даси йому двох чи трьох своїх сміливців, вони проникнуть 
потаємним ходом у фортецю і відчинять ворота. Тож, не барися, брате, з ходу 
влітай у місто, захоплюй дитинець і щодуху мчи до центральних та західних 
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воріт, аби відчинити їх. А там уже пани полковники зі своїми молодцями 
чекатимуть, щоб і собі увірватись до фортеці. Для менян твій наліт буде 
несподіваним, тож і відсічі тобі вони не встигнуть дати! А тепер, панове, 
поспішайте до свого війська і робіть те, що я наказав! 
— Згода, ясновельможний! — чи не в один голос вигукують воєначальники й 
швидко виходять з намету. 
— Але не забувай, брате, — зупиняється біля входу Магомед-Гірей, — про 
домовленість нашу! Половина бранців — мій ясир! 
— Не хвилюйся, хане! — враз  вишкірився на нього Виговський. — Не 
забуду!..  
 
Попереду татарської орди їде Чередник. Він тримається в сідлі упевнено, бо 
знає тут, на піщаному березі Сидорівки, кожний кущик, кожний камінчик, 
кожну видолинку. Тож, швидко обігнувши зі сходу фортецю, зупинилася 
саме у тому місці, де ріка лінькувато вихлюпувала свої води у бурхливі хвилі 
Мени, що попід високих берегів мчала до Десни. Зверху, у світанковій млі 
ледь-ледь чорніють мури неприступної фортеці. Татари зіскакують з коней, 
беруть їх за вуздечки й сторожко переводять через мілководдя, де й 
зачаюються під кручею. 
На стінах муру владарює спокійна тиша, бо меняни, зосередившись біля 
центральних та західних воріт, спокійні за північний бік фортеці — стрімка 
круча й глибока річка надійно захищає її від ворожого нападу. 
Чередник, ухопившись за довгі віти чагарнику, що звисали з кручі, обережно 
поліз наверх. За ним невидимими тінями метнулися і п’ятеро ординців. 
Діставшись стін фортеці, він, пригинаючись, швидко побіг уздовж стіни і 
зупинився біля великого каменя. 
— Допоможіть! — стиха прохрипів до ординців. 
Ті, відштовхнувши його, зрушили камінь з місця — під ним виднілася 
широка ляда. Вхопившись за товсте, чавунне кільце, вони потягнули його до 
себе — відкрився отвір і кам’яні приступки, що вели кудись униз. Чередник і 
ординці спустились по них, і невзабарі опинилися в широкому проході… 
А тим часом, під покровом теміні гармаші березенського сотника Сави 
Іовенка підкочують гармати до центральних та західних воріт, а за ними з 
дошками, невеликими плотиками, драбинами та іншим причандаллям серби 
та козаки. І коли світанкова мла поволі почала розріджувати темінь ночі, 
десяток гармат за командою сотника кинули свої смертоносні заряди. Місто, 
в тривозі і страху, відразу підхопилось на ноги і кинулось на мури, щоб 
відбити черговий напад виговців. А серби та козаки, перепливши рів, полізли 
земляним валом до стін фортеці, а звідти вже й на стіни. І забряжчали шаблі, 
засвистіли кулі, а в самій фортеці зчинилася пожежа. Свист ядер, ревіння 
худоби, іржання коней та передсмертні крики поранених про поміч 
змішалися в один неймовірно-жахливий гул. Здавалося, що саме пекло 
вивергнувшись із підземелля, впало на голови захисників Мени… 
Тихо зарипіли північні ворота — то Чередник з п’ятьма ординцями, 
проникнувши потаємним ходом у місто, відчинили їх, і тоді татари, миттю 
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злетівши на своїх кошлатих, швидконогих коней, увірвалися через них у 
місто й розбіглися по всіх кутках та провулках: одні мчали до дитинця, другі 
— до центральних та західних воріт. Їх набіг був таким несподіваним і 
навальним, що захисники і дихнути не встигли, як ординці одчинили ворота, 
через які ринули полки полковників Івана Серби та Михайла Медуниці. 
Немов страшний буревій пронісся над фортецю — купами лежали трупи 
захисників та трупи жінок, дітей, старих з відрубаними головами… Фортеця 
врешті опинилася у руках Виговського і милувати менян-зрадників він не 
збирався. 
Досить! 
Он над полтавцями змилувався, а вони, бач, віддячили йому — знову 
повстали!.. 
Ні, панькатись із зрадниками він більше не буде! 
Зрадникам — смерть!.. 
Вузьким провулком двоє ординців тягнуть на аркані високого на зріст, 
міцного бранця, з крупними рисами обличчя, на якому вирізнялися темні 
нерухомі брови і міцно стиснуті губи. Біля високого різьбленого ґанку 
палацу Адама Киселя, на кольоровому килимі, напівлежить на маленьких 
подушечках Магомед-Гірей, кримський хан. Ординці зупиняються і один з 
них, низько схилившись перед своїм повелителем і потім боляче 
штухонувши на коліна їхнього бранця, голосно вигукує: 
— О вельможний хане! Чи пізнаєш цю собаку! Це ж Пожарський! Князь 
московський, який з-під Конотопа втік!  
— Князь Пожарський! — радісно шкірить зуби Магомед-Гірей. — Добрий 
подарунок ви піднесли мені, мої вірні нукери! Тепер сам князь московський 
слугуватиме мені! Гей! — уже махає рукою до свого скарбника: — Всип їм 
по шапці золота! 
— Слухаюсь, мій повелителю! — низько схиляється скарбник. 
— Не радій, поганцю! — враз підхоплюється на ноги бранець. — Рід 
родовитих князів Пожарських ніколи не ходив слугами у поганців! Не 
діждешся йти від мене цього, вонючий собако! 
Потім випростується на весь свій богатирський зріст і з презирством плює 
Магомед-Гірею в обличчя. 
Тої ж миті хвиськнули у повітрі канчуки ординців. 
— Накажи роздерти цього невірного кіньми, о великий! — повертає голову з 
розчервонілим, лютим обличчям до хана один із них.   
— Ти… родовитий князь! — схоплюється на ноги і оскаженілий Магомед-
Гірей. — Та чи знаєш, собако невірна, скільки мені — нащадкові великого 
Чингісхана — прислуговує таких, як ти… родовитих князьків! — І він, різко 
махнувши правицею нукерам, крутнувся на одній нозі й вже потім 
непоспіхом почав підніматися високими приступками ґанку до палацу. 
Блискавично вихопилася з піхов ординця крива шабля і так же блискавично 
впала на шию князя Пожарського — і вже голова родовитого, 
самовпевненого московита злітає з тулуба й гепається на землю, біля ніг… 
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Опівдні, за велінням гетьмана зігнали до купи всіх тих менян, котрі уціліли 
під час осади і, оточивши їх щільним кільцем кінних татар, вигнали за мури 
на крутий берег Мени. Туди ж у супроводі полковників Михайла Медуниці, 
Івана Серби, Магомед-Гірея, сотника Сави Іовенка та охоронців підійшов і 
Виговський. Обвівши пронизливим поглядом приречених, жорстко жбурляє 
в натовп: 
— За зраду рідній Вкраїні! За зраду гетьману! За те, що переметнулися до 
московитів — клятих ворогів наших — ви заслуговуєте смерті! І вас усіх 
знищать, як скажених собак! Така Божа і моя воля! 
— Стривай, гетьмане! — шарпає його за плече Магомед-Гірей. — А ясир? Ти 
ж обіцяв! 
— А хіба тобі мало тих нещасних, що по дорозі сюди нахапав! — гримить 
сердитий голос Виговського. 
— Мало, гетьмане, мало! 
— Мало, кажеш? — шипить люто. — Не-на-же-ра-а! — І вже по хвилі: — 
Забирай тоді половину їх! — І махає рукою в натовп. 
І кинулися зраділі ординці по знаку свого хана у натовп голодними вовками 
й арканами почали витягувати звідти молодиків, міцних чоловіків та дівчат 
молоденьких. Уже й половину навитягували, та щось зупинятись і не 
думають. Виговський мовчки спостерігає за ними, потому, не витримавши 
такої нахаби і скреготнувши люто зубами, грізно волає до татар: 
— Стійте, поганці нехрещені! А ти, хане, — різко крутнувся до Магомед-
Гірея і вп’явся в нього вогняно-металевим поглядом, — забирай свій ясир і 
веди його до свого Криму, поки я не передумав! І чим скоріше зникнеш з 
України, тим краще для тебе ж буде! 
— Ти що, гетьмане! — хижо вишкірюється кримчак. — Лякати мене 
надумав! 
— Я все сказав! Вдруге повторювати не збираюся! Геть з моїх очей! — враз 
вибухає, і його правиця важко падає на руків’я шаблі при боці. А коли 
останній татарський вершник зникає за центральними ворітьми, ступає до 
свого джури й нетерпеливо-жорстко видихає: — Рубай, Кирилку, підлим 
зрадникам голови! Та не жалій їх, хай і на сімена не лищиться! 
— Рубати? — знітився молодий Колибабенко. — Їх?.. Але ж поглянь, 
ясновельможний! Там же одні старі та малі діти залишилися! Хіба ж вони 
винні? 
— Вони зрадники, Кирилку! — ствердно вигукує Виговський. — Отже 
винні! А зрадників, щоб ти знав, хлопче, у всі часи жорстоко карали! Тож 
роби, що наказано!.. Був би Опанас Колибаба, славний козак Богданів, а твій 
батько, Кирилку, схвалив би рішення моє і заодно похвалив би тебе за такі 
дії! 
— Помиляєшся, ясновельможний! — Кирилко вихоплює шаблю з піхов, 
змахує нею над собою і роз’ярено рубає повітря. Вигук жаху прокочується 
над головами приречених. Та джура, так же несподівано, як і вихопив, уже з 
силою посилає шаблю назад й твердо повторює: — Помиляєшся, 
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ясновельможний! Покійний батько мій нізащо не схвалив би того, до чого ти 
мене силуєш! І врешті, коли на те пішло — в кати до тебе я не наймався! 
— Ясновельможний гетьмане! — наче з-під землі вихоплюється перед 
Виговським Чередник. — Дозволь мені виконати твій наказ! — І, вихопивши 
спритним рухом у гетьманського охоронця шаблю з піхов, змахнувши нею 
над старою жінкою, котра стояла попереду натовпу, відтяв у неї голову. 
Виговський здивовано витріщується на Чередника, а приречені 
здригнувшись від жаху, лячно завмирають в страшному передчутті. 
— Дозволяю! — врешті розтуляє рота гетьман. — Нікого не милувати! — 
жорстко продовжує. — І його! — Обертається до свого джури й тикає в нього 
правицею. 
— Мене? — здивовано глипає Кирилко на гетьмана. — А за віщо ж мене 
скарати хочеш? Чи не за те, що ось третій рік служу тобі, ясновельможний, 
вірою і правдою? 
— Ну-у! Чого ж стоїш! — не слухаючи Кирилка, шипить Виговський на 
Чередника. 
— Ану ходи сюди, сопляче! — переможно посміхаючись, наближається до 
хлопця Чередник з піднятою шаблею. — Зараз я розрубаю тебе навпіл, як 
собаку! Знати мені тоді, як ясновельможного батька нашого не слухати! 
Приречений натовп менян, як і досі, мовчить, дивлячись божевільними очима 
на Чередника. А Кирилко, вихопивши свою шаблю, уже вихорем стрибає до 
нього. Той, не чекаючи такого рішучого відпору, задкує і ховається за 
спинами охоронців гетьмана. 
— Знай, гетьмане! — зупиняється Кирилко й дивиться зневажливо у вічі 
Виговському. — Ця паскуда, зрадивши он їх, — показує шаблею на 
приречених, — при нагоді і тебе зрадить! — І вихором злетівши на чийогось 
коня, мчить геть і невзабарі вискакує з центральних воріт, біля яких лежить 
обгорілий герб Менської сотні — щит, а на ньому зоране поле з високим-
високим давнім курганом. За джугою вихопилась було і охорона гетьмана, 
уже й коней вхопила за вуздечки, уже й ноги встромили в стремена, та 
гетьман нараз, наче очунявши, різко зупинив їх: 
— На-за-а-ад! 
— Та він же… втече! 
— Від долі своєї далеко не втече Кирилко Колибабенко! — і вже різко 
повертається до натовпу спиною й поспіхом спішить до фортеці. 
… А гетьманські кати, троє ординців — кремезних, плечистих, з виголеними 
головами і вузькими прорізами очей та литвин, теж, як дуб, міцний, 
кремезний, широкоплечий, з масивними, товстими руками, на котрих лисніли 
напружені товсті жили, неначе обидві руки були обкручені міцними 
вірьовками, — прогнавши Чередника, приступили до страти: рубали голови 
приреченим і кидали з високої кручі в річку… 
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Петер Адамс (Борис Д’яченко)   
Народився 10 вересня 1917 року в Ризі. Латиш. Не зміг закінчити 

середню школу через конфлікт з авторитарним директором. Працював 
вантажником у порту. Вступив до університету, але через політичні 
погляди та можливість арешту змушений був втікати до Роттердама. 
Потім мотався по Європі та Північній Африці. На початку Другої світової 
війни його заарештовали на данському кордоні, та майбутній письменник 
зумів утекти з в’язниці. Був у антифашистському підпіллі. Мешкав у 
Німеччині, після закінчення війни певний час навіть працював мером міста! 
Відомий німецький письменник, автор популярних детективних романів, 
повістей та оповідань, які зазвичай друкував під псевдонімом Петер Адамс. 
Один із найзагадковіших письменників Німеччини. Роман Петера Адамса 
«Позичене обличчя» (1952) переклали з німецької мови відомий український 
письменник Станіслав Реп’ях та його дружина Тамара Майданюк. 
 

ПОЗИЧЕНЕ ОБЛИЧЧЯ 
(Кримінальний роман) 
 
РОЗДІЛ ПЕРШИЙ 

Готель "Блідий місяць" стояв осібно на вулиці, що вела повз цвинтар до 
рибальських хатин на березі моря. Це була старовинна двоповерхова 
кам’яниця з маленькими шибками, величезними віконницями і ґонтовим 
дахом, вкритим латками моху. Готель виглядав досить мальовничо, як і 
більшість ірландських готелів на північно-західному узбережжі, які правили 
за притулок для рибалок, контрабандистів і зубожілих гендлярів. Лише 
зрідка в забутій богом і людьми гавані Кілдар з’являвся чужинець з туго 
набитим гаманцем, щоб помилуватися каменями друїдів, вічним туманом та 
руїнами романтичного минулого. До найближчої залізничної станції було 
миль двадцять, дорога рясніла вибоїнами. 
Девітт прибув до містечка пізно і тепер безуспішно торгав дзвоник на дверях. 
У жодному вікні не зблиснув вогник, стара кам'яниця неначе вимерла. 
Девітт уже збирався повернутись до свого автомобіля, коли між хмарами 
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заяснів сріблястий місяць. Холодне світло надавало звабливо-романтичного 
вигляду гавані, будинкам, скупченим довкола базарного майдану, сірій 
кам'яній церковці біля цвинтаря, морю, прибережним скелям, навіть мокрій 
бруківці. 
Девітт побачив шмат картону з написом: "Готель зачинено на ремонт". 
Водночас він почув рипіння і чоловічий голос. Хтось наспівував: "О господи 
небесний, на тебе лиш надія — в коханої дівчини знов серце холодніє…" 
Рипіла ґратчаста хвіртка цвинтаря, а співав кощавий дідок, веселий, 
піднесений настрій якого можна було пояснити лише чарчиною віскі. 
Похитуючись, старий наближався до Девітта. В одній руці він тримав 
паперову торбу, а в другій — букет червоних троянд. 
Підійшовши зовсім близько, дідок зупинився, і Девітт привітався до нього. 
— Знову голос з того світу, — промовив збентежено старий, не помічаючи 
незнайомця, що стояв у затінку. Чарчина, либонь, добре затуманила його зір. 
Потім він плюнув і забурмотів: 
— Ну, піду-таки до лікаря! Бо це не діло! Така робота у могилу зажене!.. 
Девітт вийшов із затінку і спитав, чи мешкає хто у готелі. 
— Пхе! — вигукнув старий, умить схаменувшись. — Звідки мені знати? Це ж 
розбійницьке кубло! Я вночі до нього навіть підходити боюся і вам не раджу 
туди потикатись. 
Дідок хапливо приклався до пляшки, але ні краплини віскі в ній більше не 
було. Тоді він гірко мовив сам до себе: 
— Порожня, мов череп покійного Сіда: земля йому пером, негідникові. Як 
люди виставляють таке на свої комоди, не розумію… зовсім не розумію… 
— Світ повен незрозумілих речей, — серйозно зауважив Девітт. — Ви 
тутешній гробар, приятелю? 
— Звідки ви знаєте? 
— Я бачив, як ви вийшли з цвинтаря, — пояснив Девітт. — Окрім того, 
любов до сумовитих пісень, до троянд, поцуплених з могил. Вгадати не так 
уже й важко. Кому ж, цікаво, призначений цей прекрасний букет? 
— Якщо ви гадаєте, що я, О’Гвінн, обкрадаю могили, то помиляєтесь, 
добродію. — Старий погрозливо випнув підборіддя. — Букет — моя 
особиста справа. Нічого поганого тут немає. І взагалі, задля чого в'янути на 
цвинтарі десятьом шилінгам, коли їх можна перетворити на три у власній 
кишені. То вам ніхто не відчиняє? Нічого дивного, добродію! Скрогг — 
помилуй господи і цього негідника! — швидше відкрив би віко своєї 
домовини, аніж двері свого готелю. Перед вами, пане, важка загадка. 
— Безперечно. А ви, бачу, досвідчена, бувала людина. — Девітт витяг з 
кишені пляшку. — Отже, Скрогг був такий шахрай, що його не очистила 
навіть остання сповідь? 
— Він мав мене за ніщо, — очі старого прикипіли до пляшки. — Та не лише 
за це смажитиметься він у пеклі… Тепер вони, бачте, ремонтують будинок… 
Ще б пак: свіжа фарба пахне куди приємніше від ладану… Не вірите? Тоді 
хай вам розкажуть про Кессея — помилуй, господи, і цього шельму! — що 
зарубав свою дружину сокирою. Тут не зарадили ні меси, ані свята мати 
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божа. І тільки коли пофарбували підлогу, зникли рипіння дошок і шепіт. 
— А що, у Скроггів теж хтось раптово помер? — Девітт нарешті простяг 
старому пляшку. 
— Атож, — звівши дух після затяжного ковтка, промовив дідок. — Кажуть, 
хазяїна печінка доконала. Що ж, можливо! Та щось не віриться… Світ повен 
загадок! 
Та коли Девітт почав розпитувати, що сталося в домі померлого Скрогга, — 
адже саме задля цього він, працівник відомої юридичної контори в Дубліні, й 
прибув у Кілдар, — як О’Гвіннові закортіло додому. 
— Раджу вам, добродію, не марнувати часу: Скрогг лежить під землею, а 
поночі в готелі дверима не миші грюкають… 
Він хотів ще щось сказати, але так і застиг, роззявивши рота: з будинку 
раптом почулась органна музика. Водночас в одному з вікон спалахнуло 
світло. 
— Там, напевне, дідько виграє! — шепотів О’Гвінн, хрестячись. 
Освітлене вікно відчинилося, з нього виглянула молода жінка і невдоволеним 
сонним голосом спитала: 
— Хто там? Хіба не видно — будинок на ремонті! 
— Це найстарша, Енн! — пробурмотів старий, відступивши у затінок. 
Девітт привітався до господині, розповів, що він у містечку проїздом, і 
спитав, чи не можна переночувати у "Блідому місяці". По короткій паузі Енн 
поцікавилась, хто він. 
— Я журналіст, — збрехав Девітт, — повертаюся з невдалого весілля: 
наречена в останню мить втекла з іншим. 
— Нічого не вдієш, доведеться впустити! — Вікно зачинилося. З тіні 
виринула голова старого гробаря. 
— Ну й ну! Весіллячко вам випало пречудове! Але й тут начувайтеся… 
Старий явно не бажав зустрітися з Енн і прагнув якнайшвидше забратися 
геть. 
Збагнувши це, Девітт притримав О’Гвінна за плече, вихопив з його рук букет 
і замість нього поклав у долоню старого п'ятишилінгову монету. О’Гвінн так 
поспішав, що навіть забув біля тумби свою торбу. Вона була зав'язана 
шнуром, щось округле, схоже на футбольний м'яч, розпирало паперові 
стінки. Девітт хотів покликати старого, аж тут у дверях з'явилася Енн. 
Дівчина мала гарне, хоча й грубувате обличчя, пишне чорне волосся спадало 
на оголені повні плечі. Девітт вирішив, що Енн надто огрядна, як на свій вік. 
Вона прискіпливо розглядала Девітта, його обличчя, одяг. 
— То де ж трапилася ця історія з нареченою? 
— У Чезвіку, — відповів Девітт і простяг трояндовий букет. — Але, гадаю, я 
витратився недаремно: є кому подарувати ці квіти! 
Енн взяла букет і, коли вони ввійшли до пивного залу, поставила у глек на 
стойці, крадькома придивляючись до пізнього гостя: засмагле, зморшкувате 
обличчя, коротко підстрижене волосся вже посивіло, хоч йому, либонь, не 
більше сорока. Спортивний піджак і темно-сірі штани, шиті на замовлення, 
черевики теж дорогі. Справжній денді!.. 
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Девітт тим часом мріяв про ліжко… Слова підпилого О’Гвінна, що готель, 
мовляв, — це розбійницьке кубло, його анітрохи не злякали. Він уже чув, що 
кам'яниця на скелі донедавна була пасткою для рибалок: штормової ночі 
власники будинку засвічували на березі ліхтарі й заманювали судна. 
З горішнього поверху знову долинула органна музика. 
— Це Ерріс, хай йому грець, — лайнулася Енн. — Ніяк не вгамується, знову 
дудлить… 
— Пожилець? Я гадав, що в зв'язку з ремонтом ви тільки мені виявили таку 
люб’язність! 
— Ерріс невибагливий. Він і в клозеті на голому матраці переспить, — з 
люттю мовила Енн. — Самі переконаєтесь… 
По сходах вони піднялися в коридор, від якого в різні боки відгалужувалось 
безліч ходів. Заплутані, немов середньовічні провулочки, з багатьма 
сходинками, вони вели до дверей, серед яких не було і двох однакових. 
Бічні переходи захаращені цеглою, кахлями, сміттям, мішками з цементом, 
діжками з глиною, меблями, винесеними з кімнат. Тут були старі селянські 
шафи, оббиті залізом скрині (одна з них, хоч Девітт не збагнув чому, на мить 
привернула його увагу), стільці, комоди, ліжка — ледве можна протиснутися. 
Зі стін звисали обірвані електричні проводи, які, певне, мають сховати під 
штукатурку. Світло горіло тільки подекуди, і Енн, перш ніж зайти в 
суміжний коридор, запалила свічку, котру передбачливо взяла з собою. 
В кінці коридору Енн відімкнула двері просторої кімнати, де стояло 
двоспальне ліжко. 
— Тут спали мої батьки, — пояснила вона. — Та відколи мати в притулку, 
кімната вільна. 
Енн клацнула вимикачем, але даремно. Їй здалося, що Девітт пильно 
розглядає її. Згадала про Ерріса. Кілька днів поспіль не встає з ліжка і, 
слухаючи церковну музику, мережить свої чудернацькі віршики. Коли Енн 
входила, він промовисто дивився на неї, мовляв, я тебе наскрізь бачу, потім 
жбурляв їй в обличчя слова, яких не стерпіла б жодна жінка… 
Вигнати? Але ж він заборгував більше як за тиждень. Та й не тільки в цьому 
справа. Часом буває він такий гарний, милий, хоч до рани прикладай, і тоді 
його просто шкода. 
Девітт витягнув зі своєї шкіряної сумки піжаму, несесер, дорожній 
будильник. 
— Вранці разом із сніданком принесете мені всі свіжі газети, — попрохав 
господиню. 
Помітивши в його гаманці чималу пачку грошей, Енн вирішила виявляти 
новому пожильцеві якнайбільшу гостинність. 
— Ще раз дякую за троянди! — солодким голосом промовила вона. — Завтра 
вони стоятимуть у найкращій вазі. 
Девітт майже не слухав її. Він раптом збагнув, чому привернула його увагу 
велика, оббита залізом скриня. Ні, то не мигтіння свічки, не перебіги тіней 
створювали враження, ніби віко скрині ледь двигтить! Там хтось ховається. 
Але ж дубова скриня тісна, як сейф. Той, хто забрався туди, вже, певно, 
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задихається, коли ще не сконав. 
Знову почулася музика, цього разу дикий какофонічний джаз. 
— Перш ніж лягти спати, я мушу вгамувати цього пана, — сказав Девітт. — 
Зачекайте хвильку. Я зараз повернуся… 
Девітта турбував не стільки галасливий сусід, скільки вабила таємнича 
скриня, до якої він поспішав покрученими коридорами. Нарешті світло 
ліхтарика вихопило з темряви замок. Він був не защеплений. Девітт рвонув 
віко — скриня була порожня. 
Розчарований, він хотів був опустити віко, але раптом помітив на дні чорну 
перлину. 
В руках Девітта під променями ліхтарика вона зразу заяскріла, мов рубін. її 
носили, певне, на тоненькому ланцюжку, про що свідчило зламане вушко. 
Він сховав перлину в кишеню, закрив скриню й квапливо рушив до дверей, 
за якими кумкав саксофон. Вони були не причинені й вели до кімнати, де 
стояли ліжко, шафа, стілець і умивальник. Електрична груша під стелею 
випромінювала кволе світло; в брудному ліжку розкинувся п'яний молодик. 
Він, видно, давно не голився, розпатлане волосся спадало на лоба, витріщені 
очі, здавалося, нічого не бачили. Півдюжини пляшок валялося біля ліжка. 
На стільці стояв програвач, по всій підлозі розкидано списані аркуші паперу. 
Девітт зупинився на порозі. 
— Вже глуха ніч, і, крім вас, на світі є й інші люди, — промовив стримано. 
— Ніч? Люди? Світ? — пробурчав молодик.— Забирайтеся під три чорти! 
Девітт помітив біля програвача кишеньковий ножик. На відкритому штопорі 
жовтів корок. Девітт схопив ножика, відкрив лезо і різонув дріт, який 
з'єднував програвач з гучномовцем. Виття одразу урвалося. 
Коли він повернувся до своєї кімнати, господиня розглядала себе перед 
люстром. Але не вона — сімейне фото привернуло увагу Девітта. З нього 
дивилися дві сестри, що стояли по обидва боки Енн. Погляд наймолодшої, 
рудоволосої красуні Гайлен, був холодно-жорстоким, білявої Лайн, 
середульшої, — втомлений і розчарований. Попереду трьох сестер сиділи 
батьки: жінка в чорному — висохла, злостива, й чоловік-здоровань, 
м'ясистий, самовпевнений, у капітанському кітелі з галунами та якорями. 
Вражала майже невловна і все ж досить помітна схожість трьох сестер. Хоч 
здавалися вони різними, щось спільне єднало їх між собою і з батьком. Мати 
ж була тут зовсім чужа, ніби випадкова. Дочки взяли від батька жадобу до 
життя, хтивість — це виказували їхні очі, губи. Мати — втілення волі, 
владності, розрахунку. Кохала вона свого чоловіка? Ненавиділа його? 
Страждала від численних зрад? Чи давно примирилася з ними? І яку роль 
відіграла вона в цій історії зі спадщиною? А що, як знищила заповіт, за яким 
чоловік нібито відписав усі гроші дочкам? 
— Якщо я вам більше не потрібна, то на добраніч, — голос Енн перервав 
роздуми Девітта. — Коли вам принести каву? 
— Не раніше десятої... 
Він повісив піджак на спинку стільця, натякнувши цим, що господині пора 
вже йти, аж раптом щось у її погляді змусило його насторожитися. Здавалося, 
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вона боїться вийти з кімнати. 
— Що з вами? 
— Я знаю, це дурниці, та я... боюсь лишатися сама. Відколи одвезли матір до 
Чезвіка, втратила спокій. Ледь сутеніє, мені вчуваються кроки, шурхіт. А в 
будинку ж, крім того п'яного телепня, нікого немає... 
— Де ваші сестри?  , 
— Ще в Дубліні... 
— Може, це Ерріс нишпорить всюди? 
— Ні. Щовечора я ставила перед його дверима перекинуте відро з пляшкою 
на денці. Якби він одчиняв двері, пляшка неодмінно впала б. Я почула б шум. 
Взагалі я не з боязких, — вела далі Енн. — Але відколи тато помер, місця 
собі не знаходжу — всього боюся! 
— Чому ж саме? 
— Він не йде мені з думки. І зовсім не тому, що заповів усі гроші мені, Лайн і 
Гайлен. Він був гарний чоловік! — її обличчя пом'якшало. — Хоч і завжди 
п'яний, але весь час у доброму гуморі! Жартує, усміхається. Як такого не 
любити! А скільки історій розповідав! Героєм кожної був він сам. Ми ладні 
були годинами слухати його. Співав теж чудово. Тому кохали його жінки. 
Правда, останнім часом він був страшенно неврівноважений: мало не щодня 
складав новий заповіт, а гроші ховав по всіх закапелках. 
— Оце так! — удавано здивувався Девітт. — А як ставилася до цього мати? 
— Два місяці тому вони святкували срібне весілля. І привселюдно мати 
плюнула батькові в обличчя, бо він упадав коло однієї рибачки. Навіть у свої 
шістдесят жодної спідниці не пропускав. А тепер я вам розповім 
таємницю...— Енн притишила голос. — Перед смертю покликав батько мене, 
тільки мене одну, і сказав, що всі свої гроші відпише нам, своїм дочкам. 
— Але ж поки що заповіт не знайдено? — удав Девітт, ніби позіхає. 
— Так, — засмутилась Енн.— В усякому разі я не знаю про нього 
нічогісінько. А мої любі сестриці, котрі далі свого носа нічого не бачать, і 
поготів! Вони зневажають мене, — мовила з ненавистю, — бо, бачте, 
вчилися, а я — ні. В мене серце слабе, часто хворіла, потім зовсім кинула 
школу... 
Девітт пильно глянув на неї. Ні хтиве обличчя, ні повне, дуже тіло не 
виявляли ніяких слідів тяжкої хвороби. Могутнім рукам, мабуть, не страшна 
найважча робота, ноги дебелі, міцні. 
— Чому ви так дивитесь на мене? — зашарілася вона і захихотіла. — Якщо 
вам більше нічого не треба, я піду. 
— Вже не страшно? — спитав Девітт. 
— В домі з'явився мужчина, тепер усе буде гаразд. 
На порозі вона зупинилась, озирнулася, але Девітт лише кивнув їй на 
прощання. Зітхнувши, дівчина зачинила за собою двері. 
В коридорі зарипіла підлога, тоді рипнули двері, й почувся гучний шум води. 
Спочатку Девітт подумав, що цей звук іде з туалету, але потім вирішив, що 
Енн або Ерріс миються у ванні. 
Влігся під свіжим простирадлом. Довго не міг заснути, перевертався з боку 
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на бік, проте, хоч як дивно, зовсім не думав про Скроггів, про заповіт. 
Хвилями наринули спогади з власного життя. 
В один з останніх днів війни — радянські війська були вже в Берліні — його 
поранив осколок гранати, який ще й досі сидить у черепі. Потрапив у 
госпіталь, де й познайомився з сером Річардом Бердом, відомим юристом, 
брат якого був провідним працівником Скотланд-Ярду. Саме Річардові 
Девітт завдячує своїм інтересом до особливих випадків, що їх він, як адвокат, 
доти ніколи не розслідував. Останні роки він цілком присвятив істотам, яких 
суспільство штовхнуло на стежку насильства, шахрайства, крадіжок. Девітт 
умів досить швидко викликати довіру цих істот, вони зізнавалися йому в усіх 
своїх гріхах, тоді як інші слідчі марно намагалися видобути з них бодай 
слово. 
Завдяки цьому винятковому вмінню Девітт нерідко добував такі відомості, 
яких не могли дати ні навички, ні судово-медична експертиза. Слідча робота 
допомагала йому забувати про біль у пораненій голові краще, ніж книги чи 
канцелярська буденщина юридичної контори. Коли та буденщина надто вже 
набридала йому, він брався за таку справу, як оця, в Кілдарі, і йшов по сліду. 
Одного разу багатотижневі розшуки привели Девітта аж на Берег Слонової 
Кістки в Західній Африці. Такі випадки дуже дратували його ділового 
партнера, вельмишановного сера Вільяма: скільки часу і грошей змарновано! 
Але Девітта це анітрохи не турбувало… 
Вода все ще шуміла, і він згадав про мету свого приїзду до Кілдара. 
Пропахлий стружкою і фарбою готель, букет червоних троян в руці гробаря, 
таємнича скриня, п'яниця Ерріс, налякана Енн — все це досить незвичне. 
Навіть шум води здавався Девітту дивним. Але він був надто втомлений, щоб 
підвестися з ліжка і подивитися, що там з тією водою. 
Вітер надворі вгамувався. Проте вогник свічки, поставленої Енн на столі, 
хилитався, наче в приміщенні ворушилося щось незриме. 
— Протяг, — мовив Девітт, погасивши свічку, і все поглинула нічна 
темрява… 
 

РОЗДІЛ ДРУГИЙ  
Коли він, здригнувшись, прокинувся, у вікно вже сірими очима заглядав 
день. Вода шуміла, як і раніше. Девітт вистрибнув з ліжка і прожогом 
кинувся в коридор. Ванна кімната була порожня, вода вже давно 
переповнила не тільки білий резервуар, а й усе приміщення і дзюркотливими 
струмками текла по сходах. Здіймаючи бризки, Девітт побіг униз. Рвонув 
кілька дверей, аж поки не знайшов кімнату Енн, і закляк на порозі: господиня 
висіла на мотузці, міцно прив'язаній до сволока. Її обличчя було скривлене, 
чорне волосся спадало на лівий бік. Підійшов ближче. В очі впало, що 
волосся Енн було пофарбоване: у проділі воно було світле. Перевів погляд на 
її босі ноги. Два пальці на них — нігті вкриті яскраво-червоним лаком — 
набрякли, неначе їх хтось подряпав. 
Девітт подумав, чи не витягти Енн із зашморгу, але в ту ж мить збагнув, що 
це ні до чого: вона вже задубіла. Холод пройняв усе його тіло. Девітт чхнув, і 
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лише тоді усвідомив, що стоїть босий, у самій піжамі. Насамперед треба 
вдягнутись. Ще раз глянувши на Енн, пішов до своєї кімнати. Одягнувшись, 
Девітт згадав, що в будинку, крім нього, є ще Ерріс. 
Той лежав, роззявивши рота, й хропів. Хвилин п'ять термосив його Девітт, 
але марно. Вилив йому на обличчя кухоль холодної води, і Ерріс прокинувся. 
Почувши про лихо, він сторопіло витріщився на Девітта — ніяк не міг 
збагнути, про що йдеться. Так само безтямно стояв він у кімнатці Енн перед 
повішеною. 
Тим часом Девітт розглядав кімнату. Ліжко з досить брудним простирадлом, 
хиткий туалетний столик, дзеркало, прикрашене поштовими листівками з 
кінозірками. У бляшаній коробці бігуді, далі баночки з кремом, флакони 
духів, губна помада. На нічному столику дешевий бульварний роман і 
пляшечка із снодійними таблетками. На столі перед вікном звисав з 
надбитого глека трояндовий букет, подарований ним учора, поруч півпляшки 
віскі, склянка, розірваний конверт із листівкою, біля чорнильниці списаний 
аркуш паперу. З нього випливало, що Енн добровільно пішла з життя. Вона 
писала, що не може більше терпіти, мучитися; самотність і хвороба, яка 
точить її так само, як безсердечність сестер і матері, змусили її шукати втіхи 
в кращому світі. 
Лише в останньому реченні чотири орфографічні помилки — констатував 
Девітт, обережно витягаючи листівку з конверта. На ній було написано: 
"Люба Гайлен! Можливо, ці квіти зроблять тебе трохи привітнішою. Коли я 
побачу тебе знов? Повідом. Твій Ф." 
Девітт збагнув, що листівку було сховано в букет, і автор її доручив О’Гвінну 
купити квіти і передати їх сестрі Енн, яка, він гадав, зараз у Кілдарі. Замість 
купити троянди, старий вкрав їх з могили, а гроші пропив. І саме цей букет 
він, Девітт, подарував господині, яку, очевидно, цей Ф. покинув. 
Ерріс прочитав листівку та записку Енн і скривився: 
— Дурниці. Щоб вона та повісилась! Поліція мусить розшукати того, хто це 
написав, і нехай хлопець одразу голить шию під зашморг. 
— Є люди, здатні підробити будь-який почерк, — сказав Девітт 
багатозначно. 
— Дурниці! Я не раз пробував підробляти на векселі підпис мого старого, і 
мене завжди викривали… І взагалі кому потрібна її смерть? Я знав її надто 
добре, цю чорняву… цю… 
Обличчя йому перекосилося, в раптовому спалаху почуттів він схопив руку 
Енн і ледве не розридався. 
Зворушений Девітт одвернувся і в цю мить помітив дещо вельми важливе. 
Вірьовку було закріплено на балці не простим вузлом, а так званим 
морським. Сама Енн, якби вона навіть і вміла зав'язати такий вузол, ніколи б 
не змогла так вправно закріпити вірьовку на сволоці. 
Ерріс, опанувавши себе, зник на хвилину і з'явився з пляшкою. Він ковтнув з 
неї, і алкоголь, мов той чарівний еліксир, заспокоїв нерви, вдихнув у нього 
нові сили. У двадцять п'ять років Ерріс був безпробудний п'яниця, не міг 
жити без спиртного. Лише зараз він збагнув, як може обернутися для нього 
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загибель Енн. 
— Справді, мені будуть непереливки, якщо вони вирішили чужими пирогами 
свого батька поминати, — сказав він. — А це вельми ймовірно. Мабуть, 
недаремно банда після смерті Скрогга залишила мене в цьому льоху 
пиячити… Отже, коли на склянці знайдуть відбитки моїх пальців, до 
шибениці доведеться готуватись мені… 
— Чому ви так думаєте? 
— Цією склянкою я користувався кілька днів тому. Спершу в ній була 
гірчиця. До того ж усі знають, що Енн іноді мерзла у своїй кімнаті й 
приходила до мене погрітися. 
Девітт пильно вдивлявся у дзеркало туалетного столика. Тут щось не так. 
Але що? Він ще раз пробіг очима по листівках з кінозірками. Нарешті 
знайшов! Серед стандартних усміхнених кінокумирів на блискучому папері 
було фото такого ж розміру, але на матовому. З нього дивився молодик років 
двадцяти, явно не схожий на кінозірку. Молодик мав грубувате, але 
симпатичне обличчя. 
— Бандит, який після вбивства покладе вінок на могилу своєї жертви, а потім 
висякається на неї, — зауважив з ненавистю Ерріс. 
— Ви його знаєте? Хто він? 
— Жених. 
— Жених? 
— Брак чоловіків теж одна з ірландських хвороб, — пояснив Ерріс — Хто 
тільки може, тікає з нашого зачуханого острова. Один парубок на кілька 
дівчат… 
— Він упадав біля Енн? 
— Раніше, перш ніж став залицятись до Лайн. Тепер цей Фінніген прилип до 
Гайлен… Для неї й троянди. 
— Що ви знаєте про сестер? Розкажіть докладніше? 
— Чого це раптом я повинен вам про них розповідати? 
— Ви скажете мені все, — з притиском мовив Девітт. — Чи хочете, щоб 
підозра впала на вас? Ви були близькі з Енн. Фінніген вас відтер. Ви 
напилися — на склянці є відбитки ваших пальців — і хотіли помститися! Ви 
змусили Енн — можливо, навіть погрожуючи зброєю, — написати 
прощального листа, проковтнути кілька таблеток снодійного, бо пляшечка 
наполовину порожня, і коли вона міцно заснула, повісили її. 
— Дурниці! — силувано посміхнувся Ерріс — А між іншим, у мене під 
матрацом таки лежить пістолет. Я хотів з його допомогою погасити вогонь 
своєї власної душі. 
— Ви любите прогулянки на парусному човні? 
— Що? 
— Відповідайте! Так чи ні? 
— Так, дуже люблю, якщо… якщо, звичайно… 
— Тоді ви знаєте, що таке морський вузол? 
— Так, але… 
— Єдине, що змушує мене сумніватись у вашій вині, це надто велика 
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кількість доказів проти вас, — уголос подумав Девітт. — Але час повідомити 
поліцію. 
Обидва пішли до телефону. Девітт набрав потрібний номер. Обізвався 
заспаний жіночий голос. Трубку взяла дружина інспектора О'Брайна. На 
Девіттове запитання, чи може він поговорити з її чоловіком, відповіла, що 
його викликали до Чезвіка, але вона спробує з ним зв'язатися. Девітт поклав 
трубку і наказав Еррісові йти за ним. Прийшли у кімнату Ерріса. Під 
матрацом справді лежав пістолет. В обоймі не вистачало одного патрона, 
дуло почорніло від пороху. 
— Ви можете це пояснити? — спитав Девітт. 
— Я випробовував зброю. Але якщо ви не вірите, то мені, зрештою, 
однаково, — промовив Ерріс. 
— Якщо випадково знайдеться ще один труп і в ньому сидітиме куля такого 
ж калібру, я віддам вас у руки закону, незважаючи на те, що ви гідна 
співчуття людина! 
— Ви, певно, маєте себе за великого розумника! — Ерріс презирливо 
скривився. — Можливо, хтось і лежить закопаний з такою кулею в тілі. Але 
як ви доведете, що саме я вбивця? Хіба не могли викрасти мій пістолет? 
Девітт глянув на аркуші, розкидані по підлозі: 
— Що ви там понаписували? 
— Пусте! Своєрідна хроніка… тутешнього життя. Що ірландці роблять удень 
і вночі, про що думають, мріють… Та ще кілька віршів… 
Ерріс сів на ліжко, схилив голову на руки, заплющив очі. Внизу все ще було 
тихо. Девітт підняв один з аркушів і прочитав: 
"І сліпий боцман мріє: небо ясне, таке прозоро-ясне, що навіть удень при 
сліпучому сонці мерехтять зорі. І він вірить: липка кров знову стане бистрою, 
мов джерельна вода, і червоною, як смородинове вино, зашумує, задзюрчить 
по його венах, і він знов стане молодий і вродливий; гарна королівська 
донька усміхнеться до нього… Отак мріє він, шамкаючи беззубим ротом, не 
розуміючи, що людина — купка зоряного пилу, обтягнута чудовою 
оксамитною шкірою богів…" 
Ерріс лежав боком на ковдрі, його одутле обличчя закам'яніло. Девітта 
раптом охопила байдужість до всього, відчував гостру тугу за своїм 
будинком у Кейп-Флурі, за садом, за стежкою до озера, оточеного старими 
буками. 
Пронизливий крик повернув його до дійсності. Девітт стрибнув до дверей і 
чимдуж помчав сходами вниз. 
 

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ  
На порозі кімнати Енн, прикипівши поглядом до повішеної, стояла молода 
жінка в сірому дорожньому костюмі. Девітт упізнав її одразу. То була 
середульша з трьох сестер, білява Лайн. Вона щойно ввійшла до будинку: 
біля її ніг стояла валізка, на підлогу впала рукавичка. 
Девітт кількома словами пояснив Лайн, хто він. Вона ввійшла до пивного 
залу. Тільки тут Лайн ніби збагнула, що сталось, і розридалася. 
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Проте дівчина опанувала себе напрочуд швидко: вона розповіла Девіттові, 
що прибула вранішнім поїздом з Дубліна, і додала, що вчинок Енн їй 
абсолютно незрозумілий. Правда, останнім часом Енн була дуже стурбована, 
забагато пила, але хто б міг подумати, що вона може вчинити таке, заподіяти 
собі смерть… 
— Я не вірю, що це самогубство, — з притиском проказав Девітт. 
— Що? Гадаєте, її хтось убив? — наче вжалена, підскочила Лайн. — Хто ж 
міг це зробити? 
— Той, кого добре знала ваша сестра і кого ви теж, напевне, знаєте. 
Лайн зняла капелюшок і потерла чоло, наче в неї боліла голова. Коротко 
підстрижене розпатлане волосся робило її схожою на школярика, котрий 
довгий час уникав перукаря. Але круг очей дівчини помітні були старанно 
загримовані зморшки, очі налиті втомою і смутком, а м'який чуттєвий рот 
виказував розчарування і гіркоту, — все це старило її. Здоров'ям вона теж, 
либонь, не могла похвалитися: безкровна шкіра, під очима сині глибокі 
півкола. 
— Не знаю людини, котра мала б якусь причину вбивати Енн, — мовила вона 
тихо. — У неї не було ворогів. 
— Чия це перлина? — Девітт підніс камінець до її очей. — Ви повинні знати. 
Гляньте, як міниться проти світла, — то чорна, то червона! Чия вона? 
— Не знаю, — відповіла Лайн після хвилинного роздуму. — Де ви її взяли? 
Девітт пояснив. Дівчина знову сказала, що ніколи раніше її не бачила. 
— Вашу сестру вбив той, хто почувається тут, як риба у воді, і вбив тому, що 
вона щось знала. Що б це могло бути? 
Лайн не розтулила вуст. Девітт, який сидів спиною до дверей, обернувся. 
Незважаючи на свою огрядність, інспектор О'Брайн майже нечутно зайшов 
до приміщення. 
Вгодований інспектор, здавалося, над усе в житті цінував спокій. Він був 
байдужий і до більшої зарплати, і до просування по службі. Кохався у 
бджільництві, збирав марки, здобувши в усіх кілдарських філателістів 
репутацію небезпечного хитруна. Любив попоїсти і випити. Начальство 
любило його за те, що інспектор ніколи не потикався із складними 
проблемами. Контрабандисти — за те, що він волів дивитися на них крізь 
пальці. О'Брайн не мав у маленькому містечку жодного ворога. 
Вислухавши Девітта, О'Брайн подався до кімнати Енн. Лагідно торкнувшись 
руки небіжчиці, перекреслив здогади Девітта: 
— Ай-яй-яй! Хто б міг чекати цього від Енн! Така гарна, життєрадісна 
дівчина! І раптом викинула такого коника! Та ще й у святу неділю! Бідна 
дитина! Нумо, містере Девітт, знімемо бідолаху, і я покличу нашого 
священика. Ми йому скажемо, — ну, що ми скажемо? — що бідна дівчина 
впала з драбини і вбилася. 
Девітт промовчав. Енн поклали на ліжко, накрили простирадлом. 
— Чудові троянди! — О'Брайн підійшов до столу і понюхав букет. — Яка 
пишнота! 
Лайн стояла біля ліжка і порожнім поглядом дивилася на простирадло. Лише 
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тремтіння уст виказувало її хвилювання. Почувши про троянди, вона 
збентежилась, підійшла до інспектора і раптом скрикнула: 
— Ці троянди я поклала у четвер на батькову могилу! Я їх сама зв'язала цією 
голубою ниткою. 
"Старий О’Гвінн, видно, недаремно вкрав саг є цей букет — за цим щось 
приховується", — подумав Девітт. 
Інспектор хотів поставити кілька запитань Еррісу. Але двері його кімнати 
були замкнені. 
Між ріденькими бровами О'Брайна з'явилося кілька зморщок. 
— Хлопець спить, напевно? Ай-яй-яй! Щоб отак надудлитись! Це вже 
занадто. А втім, чому б йому не пити? Чи не почуває він себе щасливішим за 
того, що все життя цідить саму воду?! 
Виголосивши таке глибокодумне міркування, він хотів був піти геть. Проте 
Девітт постукав у двері. Мертва тиша! 
— А чи не пішов хлопчисько погуляти? — спитав О'Брайн. Коли вони 
повернулися до пивного залу, інспектор сів на стілець, шумно зітхнув і 
закурив сигарету. 
— Час складати протокол! Правда, перед цим непогано було б випити кави. 
Кава діє благотворно. Надто після такої історії. Ай-яй-яй! Тільки коли 
станеться щось страшне, починаєш цінувати життя — запашну сигару, смак 
віскі, партію в покер. Невже це зробив Ерріс? — запитання прозвучало 
несподівано. 
З першого погляду інспектор викликав у Девітта антипатію. Особливо 
неприємний був його зовсім недоречний оптимізм. Рот О'Брайна, 
облямований щетинистою бородою і вусами, був дуже малий, і коли 
інспектор випинав губи, то ставав схожий на свиню. Водяві очиці 
посилювали цю схожість. 
— Це міг зробити кожен, хто добре орієнтується в лабіринтах будинку, — 
відповів Девітт. — Ерріс, Лайн або ж отой Фінніген. 
— Ви й про Фіннігена знаєте? Похвально, похвально… — лопотів О'Брайн. 
— Взагалі я про вас чув. Один з моїх дублінських колег відпочиває в Кілдарі, 
він дещо про вас розповідав. А щодо Фіннігена, то він загалом не такий уже й 
поганий хлопець. Я б сказав, у нього золоте серце. Має батьків і вісім братів і 
сестер, а землі не вистачило б і на трьох. Без Фіннігена вони б з голоду 
вмерли. Отже, що ми маємо зробити? Пустити поголос про вбивство, хоч 
нічого не доведено? Наберемося зайвого клопоту. Тому пропоную дещо 
інше. В Кілдарі ми оголосимо, що Енн заподіяла собі смерть внаслідок 
душевного розладу. Офіційний рапорт я затримаю на два дні. За цей час ви 
можете зібрати всі варіанти заповітів і встановити, хто ж тепер успадкує 
Скроггове добро. 
Крім того, ви зможете спокійно вивчити, що тут насправді сталося. Як 
знайдете що-небудь, складемо протокола… Згодні? 
Девітт відчув, що інспектор нещирий з ним. А коли він знає більше, ніж 
каже, то що він має на меті? 
— Ви близько знайомі з родиною Скроггів? — ніби між іншим поцікавився 
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Девітт. 
— Атож, — з готовністю відповів інспектор. — Я їхній далекий родич і 
частенько гойдав Лайн на колінах, коли вона була ще малим пустотливим 
дівчам. 
І Енн так само. 
Він потер вказівним пальцем під лівим оком, наче витираючи сльозу, й повів 
далі вже по-діловому: 
— Вам, очевидно, відомо, що, крім усіх заповітів, які вже знайдено, має бути 
ще один, захований Скроггом десь тут, у будинку. Згідно цього, останнього, 
дружина його позбавлена спадщини, всі гроші відписано трьом дочкам. 
— Саме тому я прибув сюди, — уточнив Девітт. 
Він слухав О'Брайна неуважливо, поринувши в роздуми про те, яке 
відношення може мати інспектор до смерті Енн. Злочинець, очевидно, знав, 
що О'Брайн його вигородить. 
— Не збивайтеся на манівці, — застеріг Девітта інспектор, наче вгадав його 
думки. — Ми часто читаємо в газетах, з якою неймовірною хитрістю діє 
вбивця і з яким неймовірним умінням поліція викриває його. По-перше, все 
це казки. По-друге, ми в Кілдарі, маленькому рибальському селищі, де 
такого, як у Нью-Йорку чи Лондоні, не трапляється. 
Лайн принесла каву, і він з насолодою вихлептав її. 
— Люди тут нужденні, лагідні, побожні, у переважній більшості дуже 
скромні у своїх прагненнях. Правда, трапляється, іноді дружина підсипле 
чоловікові до кави чайну ложка отрути… Наша кава теж має якийсь дивний 
присмак. — О'Брайн засміявся і насварився на Лайн вказівним пальцем. — 
Трапляються також різанина й інші такі жертви. Але це нікого не вибиває з 
колії звичайного життя. Щось мені недобре, — несподівано мовив він. 
Тремтячими пальцями О'Брайн розірвав комір сорочки — йому раптом 
забракло повітря; очі дивилися перелякано, мов у дитини, яка ні за що дістала 
від матері ляпаса. 
"Прикидається?" — подумав Девітт. Але ядуха, блідість обличчя свідчили, 
що інспекторові справді погано. 
З несподіваною для нього рішучістю О'Брайн раптом встромив у рота товсті 
пальці і виблював. 
Віддихавшись, інспектор напрочуд спокійно сказав: 
— Моє щастя. Якби вчора я не наївся пиріжків, а сьогодні вранці не полив їх 
склянкою сметани, мене спіткала б доля любої Енн. У всякому разі це натяк, 
якого не можна ігнорувати. Чи не так, Девітте? 
Лайн, ошелешена і перелякана, стояла поруч. 
— Витри підлогу, дитинко, — мовив О'Брайн. — А тепер ходімо на кухню, 
подивимось, як це могло статися. 
Приміщення кухні було досить просторе, з плитою, спорудженою років 
півтораста тому. Димар був ще старіший. Товстий шар кіптяви вкривав його 
сіре тіло і тхнув гостро та неприємно. Посеред кухні стояв вишаруваний, аж 
блискучий стіл. Підлогу було викладено червоно-бурою цеглою. 
Одні з трьох дверей вели на чорний хід і були зсередини заґратовані. Другі 
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відчинялися до пивного залу, треті — на дерев'яні сходи. 
— Перш ніж варити каву ти заглянула у кавник? — звернувся інспектор до 
Лайн. 
— У кавнику не було нічого, — відповіла дівчина. 
— Я витерла його. 
— Чим? — спитав О'Брайн, вдивляючись у двері, що вели на сходи. 
— Рушником, — Лайн показала на край плити, де лежала ганчірка. 
— Чистою її не назвеш, — О'Брайн підніс ганчірку двома пальцями до носа, 
нюхнув, гидливо кинув. — Не забудь, люба, я тримав тебе на хрестинах 
оцими руками, і коли я застукав тебе з твоїм першим полюбовником у 
повітці, то й словом не прохопився твоїй неньці. Хтось хотів спровадити 
дядечка О'Брайна на той світ, і я дізнаюсь, хто саме! 
— Я не дивилася в кавник, — зізналася Лайн, кусаючи губи. 
— Хвилинку, інспекторе, — втрутився Девпт. — Скажіть, Лайн, чи виходили 
ви з кухні бодай ненадовго? 
— Так. 
— Чому? 
— Мені треба було до туалету, — відповіла вона після секундного вагання. 
— А коли повернулися назад, не помітили тут нічого підозрілого? 
— Ні. 
— Казна-що, — зітхнув О'Брайн. — Треба все ж обшукати. Дух не міг цього 
зробити, то була людина, хоч я й не збагну, за віщо мене хотіли порішити — 
я ж ніколи й нікому не зичив зла. 
Вони обстежили будинок від підвалу до горища, відчиняли кожну шафу, 
кожну скриню, але даремно. 
Нікого не знайшли і в найглухіших закутках, у сараї, на подвір'ї, у пральні, де 
лежали порожні ящики з-під пива. 
Девітт перейшов двір, зупинився на краю скелі. Схилом її з берега в'юнився 
шлях. 
Зловмисникові скелі могли правити за найліпшу схованку. 
— Куди веде ця дорога? — Девітт обернувся до Лайн та інспектора. 
— До Чезвіка, — відповіла Лайн. — Але їздять нею дуже рідко, шофери 
воліють краще об'їхати, ніж труситися на вибоїнах. 
Почав сіятись дощик, і вони повернулися до будинку. 
Інспектор і Девітт сіли у пивному залі, а Лайн знову подалася на кухню. 
— Що, коли це зробила сама Лайн? — раптом сказав О'Брайн. Така думка не 
полишала і Девітта. 
— Але навіщо це їй? Важко пояснити. О'Брайн кивнув головою. 
— Хоч воно ще й рано, але, беручи до уваги все, що сталося, пропоную 
випити віскі. 
— Я не п'ю. 
— Ти ба! — здивувався О'Брайн. — Не курите, не п'єте, може, жінок не 
любите? Ви одружені? 
Девітт усміхнувся: 
— Теж ні. 
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— Мені це, відверто кажучи, не подобається! — Інспектор скрушно похитав 
головою. — Хіба це життя? 
— Я не маю права гаяти час. 
— Розумію, розумію. Осколок. — співчутливо пробурмотів О'Брайн. 
Він підвівся, дістав з полиці пляшку, налив чарчину і вихилив одним духом. 
— Чи зможемо ми розібратися в тому, що діється в цьому домі? — спитав 
Девітт. — Ясно одне: злочинець, хоч хто б він був і з якою метою вбив Енн, 
на цьому не зупиниться. Проте навряд чи отрута в каві була така міцна, щоб 
убити людину. Злочинець прагне чогось іншого! Але чого саме? 
— А мені здається, що це була ґрунтовно продумана спроба здихатись мене. 
— Чому ви так думаєте? 
— Тому що… Ну, припустимо, хтось такий, хто добре мене знає, боїться 
мене. Боїться, бо підозрює, що я збагну його задуми… Припустимо навіть, 
що це Лайн. 
— Чому саме вона? 
— А чому ні? Адже тут є Фінніген, котрому всі три сестрички не тільки 
люб'язно усміхалися… — інспектор урвав мову, побачивши Лайн, що 
повернулася з кухні. Вона тримала в руках тацю з кавником, чашками і 
цукром. 
— Цього разу можете бути спокійні, — з ледь помітним усміхом сказала 
Лайн. — Я сама покуштувала. А твоя підозра, дядечку О'Брайн, просто 
ідіотизм! 
— Ти підслуховувала? 
— А що ж ти думав! Не пропустила жодного слова з вашої розмови. Тільки 
все, що ти тут плів, нісенітниця, та й годі! 
— Ви, мабуть, дивуєтесь; Девітте, чому я не піддаю цю малу справжньому 
допитові — з викручуванням пальців, з яскравим світлом в очі, таким 
сильним, щоб розтопити будь-який грим? Але в нас все не так просто. В 
Кілдарі всі одне одного знають, і ніхто не може всерйоз ні з ким посваритися, 
бо це призведе до розголошення обопільних таємниць і перетворить життя в 
цьому чарівному містечку на справжнісіньке пекло… 
— Ви сказали, Лайн, — перебив Девітт інспектора, — що прибули з Дубліна 
ранковим поїздом. Де ваш квиток? 
— А це вас не обходить! 
— Слухайте, — тон Девітта став суворим і твердим, — якщо ви й далі будете 
гратись у кота-мишки, то можете легко опинитися в Дублінській жіночій 
в'язниці. А там розмовляють зовсім інакше! Отже, де квиток? 
— Дядечкові О'Брайну ти можеш показати отой маленький шматочок 
картону? 
— Цього вона зробити не може, — сказав Девітт. — Бо не сьогодні приїхала 
сюди, а ще вчора ввечері. Я довідався в залізничній квитковій касі. 
— Ай-яй-яй! Це мені зовсім не подобається, люба дівчинко. Де ж усе-таки ти 
була вчора вночі? Чи маєш те, що зветься алібі? 
— На бога, дайте мені спокій! 
Плямкаючи і цмокаючи, О'Брайн з насолодою допив каву, підвівся, взяв свій 
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капелюх і, тамуючи зітхання, сказав: 
— Таким робом, я бачу, ми не просунемось ні на крок уперед. Але незабаром 
обід, а дружина не любить, коли я порушую режим харчування. Та й 
зголоднів я. Отже, бувайте… 
Біля дверей він обернувся: 
— Не виливай кави, Лайн, отої, що так зашкодила мені. Я пошлю її нашому 
лікареві Орпену, він зробить аналіз, а Фаркварт потурбується про відбитки 
пальців і все інше. Побачимо, що вони покажуть. Я звелю також розшукати 
Єрріса. А тим часом на все добре, дівчинко! Ви, цербере, не дивіться на неї 
так злісно. Бачите, як вона страждає… 
 

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ  
О'Брайн вийшов, і Лайн сіла на стілець. 
— Як же це пояснити? — спитала вона Девітта злякано. — Невже хтось встиг 
принести отруту в кухню, поки мене тут не було? Тоді він і досі тут. 
— А що, як він був тут, і хтось із нас трьох (ми ж обшукували кімнати не 
разом) бачив його, але нічого не сказав… — міркував Девітт уголос. 
— Гадаєте, О'Брайн замовчує щось? 
— Цілком можливо. 
— Якби ви жили в Кіддарі, — сказала вона без будь-якого зв'язку, — то теж 
полізли б у зашморг. Боже мій милий, одне й те саме, день у день! Що ви 
варите на обід, місіс Келлі? Ах, вона швендяє тепер з молодим О'Вілом. Ні, 
невже він справді хворий?.. 
— Чому ж ви не поїдете звідси? Світ великий — подалися б до Англії, 
Канади, Австралії… 
— Тому, що це не в моїх силах, тому, що… Та хіба вам не однаково? 
— Тому, що кохаєте Фіннігена? 
— А якби й кохала — що з того? Я заздрю Енн! Хоч вона навряд чи 
страждала тут. — Лайн притулилася до викладеного з грубих каменів каміна, 
на полиці якого стояли мідні кухлі, олив’яні тарілки. Чорна паща каміна 
скидалася на вхід до пекла, яке могло нараз проковтнути її. 
Девітт сказав: 
— Якщо ви під час обшуку будинку бачили когось або помітили щось 
підозріле і мовчите, то робите жахливу помилку, котра може коштувати вам 
життя. 
— Ну й що? Мені без п'яти хвилин двадцять. Не більш, ніж через десять 
років я шкодуватиму, що ваше пророкування не збулося. 
— Шкода, що ви не довіряєте мені. Я не з тих найманих мисливців за 
людьми, я просто добре знаю, що народжує злочинців. Злидні, темрява, 
хвороби… 
— У вас багато грошей, Девітте? 
— Для мене вистачає. 
— Успадковані? 
— Ні, я заробив їх сам. 
— Як адвокат? 
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— О, ні. Головним чином, за кілька книг, які я написав. 
— Ви, мабуть, вважаєте себе розумнішим за інших. Так? 
— Іноді так. 
— Тоді йдіть під три чорти зі своєю зарозумілістю! А мені дайте спокій. Від 
мене ви нічого більше не довідаєтесь. 
— Коли прийдуть О'Брайн з лікарем та фотографом, будьте з ними люб'язні. 
— Девітт не надав цьому несподіваному вибухові почуттів ніякого значення. 
— Я не знаю, що він задумав, але не ображайте його даремно. Такі товстуни 
бувають інколи надто злопам'ятні. І ще — коли я не повернуся до вечора, 
обіцяйте мені не ночувати тут. 
— Припустимо, я на мить сприймаю вас серйозно… 
— Можете сприймати, як вам заманеться. Але затямте — добре організованій 
поліції вдається здебільшого швидко знешкодити банду найтяжчих 
злочинців, навіть коли вона складається з досвідчених "спеціалістів". Зовсім 
інша річ, коли вбивство трапляється в родинному колі — скажімо, жінка 
вбиває свого чоловіка, бо хоче вийти заміж за коханця, чи син убиває матір, 
бо йому не терпиться одержати спадщину. Тут поліція часто безсила, тому 
що вбивця добре знає звички своєї жертви. Ходімо, може, мені вдасться це 
наочно пояснити. 
Він схопив Лайн за руку і повів її на кухню. Перед шафою з посудом 
зупинився. На полиці стояла банка з кавою, цукорниця, кавовий млинок, 
банка на рафінад. 
— Отут банка випала у вас із рук. Так? — Девітт нахилився і пальцем 
торкнувся підлоги, де ще й досі лежали ледь помітні крихти цукру. 
— Так. Банку було важко відкрити, і вона вислизнула з рук, — зізналася 
Лайн без вагання. 
— А де вона стояла? 
— Я принесла її з комори, бо цукорниця була порожня. Тепер пригадую: Енн 
знайшла бляшанку минулого тижня в батьковій кімнаті. Що ви робите? 
Девітт висипав цукор, вибрав одну грудочку і лизнув. 
— Так я й думав, — задоволено вигукнув. — Героїн! Тепер ясно, звідки 
взялися вісімнадцять тисяч фунтів! 
— Нічого не розумію, — мовила Лайн. 
— Перш ніж О'Брайну стало недобре, я випив ковток кави, але вона не 
зашкодила мені. Отже, "отрута" була не в каві, а в цукрі. 
— Але ж ви теж брали цукор? 
— Так, саме це мене спершу й спантеличило. В цукорниці, яку ви принесли, 
лежали різні грудочки. Ось одна з них. Ясна річ, це не отрута, інакше 
О'Брайн був би вже в лікарні. Це героїн, гидкий наркотик, який 
контрабандою завозять до Ірландії переважно із Штатів. Ваш батько, певне, 
брав участь в його перевезенні, тільки так можна пояснити розміри його 
банківського рахунку, які в нашій конторі, м'яко кажучи, викликали подив. 
— Батько займався контрабандою героїну? — Лайн була вражена. — Ніхто з 
нас і не здогадувався про це! 
— Виходить, він діяв дуже обережно. А тепер давайте ще раз спокійно 
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оглянемо кімнату Енн. 
Відколи Енн вкрили простирадлом, ніхто більше не підходив до неї, і Лайн 
стало моторошно, коли вона побачила голу руку сестри, що вислизнула з-під 
простирадла і звисала з ліжка. 
Кілька пелюсток троянд, що стояли на столі, впали на останній лист Енн. 
Девітт здмухнув їх і почав пильно розглядати аркуш. Вийнявши з кишені 
лупу, ще раз переглянув папір, придивився до почерку, не пропускаючи 
жодного слова, жодного розділового знака, і нарешті побачив, що помилявся: 
ніхто не примушував Енн писати листа, як він гадав спершу! Дівчина сама 
написала його, з доброї волі! Це було видно і з того, що літери "С" і "К" мали 
додаткові штришки-прикраси. їх міг вивести тільки той, хто не квапився. 
Деякі слова Енн навіть розмалювала, як це роблять тоді, коли обмірковують, 
що писати далі. Привертало увагу й те, що папір всіяний розпливчатими 
цятками, форма яких свідчила, що це засохлі сльози. 
Отже, пишучи, Енн роздумувала, плакала, зважувала кожне слово. Коротше 
кажучи, листа вона писала без примусу. 
Ці висновки, на думку Девітта, давали ключ до розуміння всієї трагедії. Не 
тому, що свідчили про самогубство Енн (у це Девітт не вірив!), а тому, що 
саме вони доводили: дівчину міг убити тільки той, хто близько знав її, 
проник у найбільшу таємницю її життя. 
Хто ж це був?  
Лайн? 
Ерріс? 
Фінніген? 
 

РОЗДІЛ П'ЯТИЙ  
Незважаючи на туман, що клубочився над землею і морем, було тепло, наче 
влітку. Як завжди, густий туман поглинав усі звуки. Навіть квиління чайок 
звучало не так пронизливо. 
Сидячи на скелі, Девітт задумливо дивився на море, потім перевів погляд на 
готель, де залишив Лайн. Після розмови з нею він зателефонував з поштамту 
до агентства "Меркурій" (спеціалізація: розлучення, поділ, а також охорона 
рухомого і нерухомого майна) і до Дубліна. Трубку зняв сам Клагг. Девітт 
попросив його з двома співробітниками приїхати завтра до Дроеди. 
Покінчивши з цими справами, побрів через базарну площу до шкіряної 
майстерні Сліма Джойса, брата овдовілої місіс Скрогг. 
Джойс був високий, надзвичайно стрункий як на свої п'ятдесят років. 
Вітання, яким він зустрів Девітта — "Хай всемогутній господь боронить і 
тебе!" — прозвучало досить погрозливо. 
— Слава Всевишньому, — покірливо відповів Девітт. 
Він сказав, що хоче купити гаманець, і Джойс одразу облишив манери 
проповідника і досить діловито повів мову про ціну та якість товару. 
Девітт вибрав собі гаманець, заплатив, не торгуючись, названу ціну і ніби 
мимохідь поцікавився, чи Джойс часом не родич Енн Скрогг. Майстер 
сумовито кивнув головою і в свою чергу спитав, чи Девітт, бува, не той пан, 
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що першим довідався про передчасну смерть дівчини. Питання було суто 
риторичне, бо Джойс, певно, як і все містечко, давно вже знав про Девітта й 
про все, що сталось у готелі. 
— Я завжди казав: де не визнають бога, там оселяється сатана! Це проклятий 
дім! Прокляття лежить на ньому з давніх-давен. 
Девітт почав розпитувати про готель, натякнувши, що писатиме до газети, 
яка добре оплачує цікаву інформацію. Джойс відразу поцікавився: 
— Скільки, кажете, платять? 
— Фунт, коли інформація чогось варта. 
— Хіба ви не знаєте, що Енн — земля їй пером! — моя племінниця, а місіс 
Скрогг моя сестра?! 
— Для нашої газети це вельми важливо. 
Джойс пустив Девітта за прилавок і відчинив двері, що вели в глиб 
приміщення. 
Вони ввійшли до великої кімнати. Тут стояв різальний стіл, швейна машина і 
прес, купою лежала шкіра. 
Погляд Девітта зупинився на образі Ісуса над швейною машиною. Джойс 
удав, ніби молиться, відтак гарячково заговорив: 
— Він був язичник і вмер як язичник! Знаєте, де він тепер? Там! — майстер 
показав на підлогу. — У найглибшій з усіх печер! Має тепер по заслугах. Він 
не вірив у бога, зраджував дружину, шукав тільки втіхи та насолоди. Але 
тепер… Господи, будь до нього милостивий! Якби він додержав свого слова, 
я б молився на нього, а так — нема йому прощення! Адже він обіцяв 
відписати майно церкві й цим очиститись од гріха! Та це було звичайнісіньке 
лицемірство. І за це йому кара, справедлива кара! 
Майстер Джойс втягнув носом повітря, його кощаве обличчя переможно 
світилося. 
— Кому ж він одписав свої гроші? 
— Уявіть собі, моя сестра, котра заслужила все, одержить лише половину. 
— А другу половину? 
— Її він одписав трьом своїм дочкам. Та це ще не все. Я чув, ніби він сховав 
десь останній заповіт, за яким доньки успадковують всі гроші. Але 
всемогутній бог — це ви обов'язково підкресліть у своїй газеті — цього не 
дозволить. Сказано: жодна пилинка не падає без його волі, і то була господня 
воля, що найстарша з цих трьох шлюх опинилася в зашморгу. Пробувала 
покінчити іншим способом — не вдавалося. Цього разу вийшло! 
Девітт, який удавав, ніби все ретельно занотовував, перестав писати. 
— Вона й раніше намагалася заподіяти собі смерть? 
— Відколи Енн захворіла на виразки, — а це теж не випадково, — вона двічі 
пробувала отруїтися. 
"Так он звідки лист! — подумав Девітт. — Енн могла написати його перед 
однією з таких спроб. А хтось потім забрав листа, щоб скористатися ним при 
нагоді". 
— Якби гроші дісталися моїй сестрі, так далеко не зайшло б. Сестра — 
благочестива душа, віддана церкві. Натерпілася бідолаха… — Джойс схопив 
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зі столу ніж і пальцем випробував його гостроту. 
Отже, місіс Скрогг, очевидно, хотіла оскаржити заповіт. Вона ненавиділа 
дочок, батькових улюблениць… 
У блискучому склі образа на стіні Девітт побачив Джойсові очі й прочитав у 
них не фанатизм, а щось зовсім інше. Погляд Джойса був пронизливий, 
хитрий — погляд людини, яка ретельно замасковує свою справжню сутність. 
І ще щось неясне, невловне. Девітт заплющив очі, спробував зосередитись. 
Гострий ніж у Джойсовій руці! А на шкурах, наготовлених для нових 
виробів, у різних місцях видніли численні проколи. Але ж тварині не 
встромляють ножа куди попало — у живіт, спину, в боки, не псують шкуру! 
Хто ж це робить? Невже оцей святенник? 
Девітт підвівся, вийняв з гаманця фунтову банкноту і поклав на стіл перед 
Джойсом. 
— Ви розповіли багато цікавого, дякую. А вироби у вас чудові! Мені якраз 
потрібна дорожня сумка. 
— Зробимо все, що побажаєте. Дешево і високої якості. Не те, що в місті, де 
бракороби правлять великі гроші за свою халтуру. 
— Я б хотів сумку з телячої шкури, такого кольору, як оця. — Девітт підняв з 
купи одну і тримав її проти світла, — Ви самі чините шкуру? 
— Авжеж. На інших ніколи не покладаюся… 
— Здираєте шкуру теж самі? 
— Все роблю сам, від закупівлі тварин аж до пришиття останньої пряжки. 
Навіщо ж віддавати різникові й чинбареві більшу частину заробітку та ще й 
одержувати потім поганющу шкіру? 
Девітт пояснив, якою має бути дорожня сумка, і дав майстрові два фунти 
задатку. Вони розпрощалися, задоволені один одним. 
Джойсова оповідь кидала нове світло на драму в готелі. Девітт згадав 
фамільне фото Скроггів, схожість трьох сестер з батьком. 
Така ж разюча схожість була між Джойсом та його сестрою. Майстер 
тішився, вбиваючи тварин, це людина жорстока й дуже хитра, його 
побожність — тільки маска. Невже й сестра така сама? І як усе це пов'язане зі 
смертю Енн? Прояснити це зможуть до певної міри аналізи, які велів зробити 
О'Брайн. До нього Девітт і попрямував. 
О'Брайн прийняв його на кухні — стояв у квітчастому фартусі біля столу і 
дерев'яною качалкою розкачував тісто. Інспектор готував слойки. 
— Тісто нікудишнє, — мовив спокійно. — Доведеться покласти більше 
повидла. 
— Аналізи Енн уже готові? — спитав Девітт. 
— Ви здивуєтеся, коли я скажу, що було в моїй каві. 
— Героїн. 
О'Брайн випнув губи і здивовано втупивсь у Девітта: 
— Ви вже й це знаєте? 
Девітт розповів, про що встиг довідатись, а інспектор, слухаючи його, 
намагався відкрити банку з повидлом. 
— Найбільше вразила мене справа з героїном, — заговорив нарешті. — Мені 
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навіть і приснитися не могло, що Скрогг у таку справу встряв. Але, з другого 
боку, я радий, що все з'ясувалося і ніякого отруєння не було. Я розмовляв з 
нашим мером і патером Анджелісом. Вони теж вважають, що не слід 
здіймати галасу з приводу смерті Енн. 
— Чи знаєте ви, — суворо мовив Девітт, — чим загрожує вам спроба 
приховати вбивство? Вам не доведеться більше ні пекти, ні їсти ваші слойки. 
Обличчя О'Брайна набрало дурнувато-стурбованого вигляду. 
— Що ви! Що ви! — він замахав руками, білими від борошна. — Вбивство 
приховати! Навпаки, я маю чудовий доказ. Наш герой, якого так домагалися 
три сестрички, кілька днів тому п'яний, мов чіп, розповідав комусь, що 
Скрогг одурив його, приховавши велику суму, котру був йому винен. При 
цьому наш герой бавився ножем і багатозначно натякав, що, незважаючи на 
це, одержить усе йому належне. Навіть коли йому доведеться вирізьбити на 
могилі Скроггів ще чотири ймення. А експертиза показала, що хтось ударив 
Енн по голові тупим предметом; можливо, то був дужий чоловічий кулак. 
Правда, вона могла сама на щось наткнутися… 
О'Брайн витяг з горщика новий кавалок тіста, поклав перед собою на столі й 
посипав борошном. 
— Якщо я правильно зрозумів, — обережно сказав Девітт, — ви підозрюєте 
Фіннігена. Його вже допитали? 
— Ще ні, — інспектор посмоктав сигару. — Але скажу вам, що тепер, коли в 
справі почав фігурувати героїн, нам треба діяти обачніше, куди обачніше, 
ніж досі. Хоч між нами й Америкою лежить океан, методи тамтешніх 
гангстерів починають застосовувати і в такій відсталій країні, як наша. Так, 
так, погана історія з Енн, але є в ній і гарна сторона. Нарешті ми покінчимо з 
гангстеризмом! У всякому разі в межах нашого славного містечка. 
— А якщо Фінніген має незаперечне алібі? 
— Виключено! — О'Брайн розплескав повидло на рівненько порізаних 
шматках тіста. — Тут, у Кілдарі, навряд чи можна щось приховати. Мені вже 
відомо, кого той хвацький Фінніген обрав свідками своєї непричетності. Я 
можу з ними поговорити і приперти їх до стіни. Справедливості, любий 
Девітте, треба допомогти хитрістю. Де ж це моя Мілдред загаялась? їй 
потрібно щонайменше півгодини, щоб купити десять грамів прянощів! 
— Отже, ви заарештуєте хлопця? 
— Ви жартівник, — О'Брайн вийняв з рота сигару й засміявся. — Чого 
доброго, ви ще дійдете висновку, що я хочу звалити на Фіннігена вбивство 
Енн, щоб прикрити справжнього злочинця. 
— А чом би й ні? 
— Ви людина розумна, от і здогадуйтесь самі! 
— Постараюсь. 
Інспектор, не знімаючи фартуха, провів Девітта в коридор. 
— Оскільки рано чи пізно ви про це дізнаєтесь, — сказав О'Брайн, тримаючи 
руку Девітга у своїй, — я скажу сам. Коли дім Скроггів спорожніє, бо Лайн 
піде слідом за Енн, а Гайлен — за Лайн, а за донечками — стара мати, моя 
дружина успадкує левову частку майна Скроггів. Вона теж уроджена Скрогг. 
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Гладке обличчя інспектора аж сяяло від задоволення. 
— Дякую за відвертість, О'Брайне. Я належно оцінюю її. — Девітт вивільнив 
свою руку з липучої руки інспектора. Якусь мить він розмірковував, потім 
сказав: — Однаково, відправите ви Фіннігена на шибеницю чи ні, навряд чи 
щось докорінно зміниться в Кілдарі… 
— Чому ж ви хочете спіймати вбивцю Енн? 
— Щоб її доля не спіткала Лайн, — відповів Девітт. — Я далеко не такий 
оптиміст, як ви, інспекторе. 
Біля магазину письмового приладдя Девітт зупинився і купив дюжину 
листівок з кілдарськими краєвидами. 
Проходячи повз церкву, Девітт почув органну музику і спів. Зайшов 
усередину, озирнувся довкола. Священик правив месу. Присутніх було 
чоловік десять, переважно старі, вбрані у чорне жінки. 
Девітт сів на задню лаву, дістав з кишені листівки, поклав перед собою на 
пюпітр для молитовника і почав розглядати. Тихі вулиці містечка, руїни 
міського муру, пам'ятник на базарній площі, церква, де він сидів, готель 
Скроггів "Блідий місяць" — все це були для нього лаштунки, і перед ними 
рухався натовп мімів, жести яких він хотів збагнути… От хоч би той гробар 
О’Гвінн з букетом червоних троянд, проколи на телячих шкурах у Сліма 
Джойса, сумнівна щирість О'Брайна і його натяки на Фіннігена… Що 
приховується за цим, які наміри, мотиви, міркування керують діями цих 
людей? 
Орган і спів змовкли. Девітт зібрав листівки і вийшов з церкви. Надворі він 
глянув через мур на цвинтар. Навколо церкви стояли ветхі, запліснявілі 
надгробки. 
Девітт думав про листівку, на якій був зображений готель Скроггів. Знімок 
зроблено з моря: сірий будинок височів між чорними скелями, що скидалися 
на первісних тварин чи казкові потвори. 
 

РОЗДІЛ ШОСТИЙ  
Наступного дня у вокзальному ресторані Дроеди Девітт зустрівся з 
Альбертом Клаггом, власником агенства "Меркурій", і двома його 
співробітниками. Клагг мав кругле обличчя з рум'яними, мов яблука, 
щоками. 
Очі дивилися з-під окулярів так щиро, що найнедовірливіші люди звіряли 
йому свої таємниці, не здогадуючись, що саме на їхній відвертості він 
заробляє собі на прожиток. 
Вродлива Стелла Уоррен (вона сиділа ліворуч Клагга) була студенткою 
юридичного факультету і підробляла, збираючи інформацію для агентства. 
Праворуч Клагга сиділа місіс Ейн у чорному капелюшку, на крисах якого 
прикріплено щось схоже на ластівку. Кощаве обличчя з тонкими, міцно 
стуленими устами свідчило про вдачу недоброзичливу й педантичну. Жінки, 
нашіптуючи їй найсвятіші плітки, і гадки не мали, що Ейн використовувала 
почуте проти них самих. Вона була жовчна, злослива та боягузлива, проте 
Клагг вважав її своєю правою рукою. 
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Коли Девітт сів біля неї, Ейн, оглянувши його, мовила: 
— Ви дуже втомлені, сер. Є вже гори трупів чи танець тільки починається? 
— Тільки починається, — засміявся Девітт. 
— Бачте, — зауважив Клагг, — ми прибули одразу, хоч… 
—…хоч мали безліч інших доручень, — перервала Стелла. — Отже, в чому 
там справа, Патріку? 
Вона була єдиною людиною, що дозволяла собі називати Девітта на ім'я. 
Подейкували, ніби вони зійшлися надто близько, але це була брехня. Стелла 
кохала інженера, який працював у Канаді, і незабаром вони мали 
одружитися. 
— У цьому мальовничому містечку, — Девітт порозкладав на столі свої 
листівки, — вбито молоду жінку, і я дуже побоююсь, що це буде не єдина 
жертва. Можливо, в ці хвилини, коли ми сидимо тут за чашкою кави і 
радимося, десь за одною з оцих стін, — він показав на листівки, — причаївся 
вбивця, що вже виробив план нового вбивства. 
Стелла спитала: 
— Отже, я мушу взяти на себе цього Фіннігена? Який він? Девітт показав їй 
фото Фіннігена і коротко схарактеризував його. Потім звернувся до Ейн: 
— Спробуйте розвідати все про сім'ю Скроггів. А ви, Клагг, розпитайте про 
Лайн, передусім про те, що вона робила останніми днями. 
— А що з Еррісом? — поцікавилася Стелла. — Де він ховається? 
— Про нього потурбується О'Брайн. А може, він з'явиться сам. 
— Розслідування буде тривале, це вже ясно, — зітхнув Клагт, — і тому 
витрати… 
Девітт написав чек і простягнув Клаггу через стіл. 
— Навколо Кілдара ходить привид — так поетично сказав Клагг. — Місіс 
Ейн відсунула свою чашку. — Привиди здебільшого вбивають людей їхнім 
власним страхом. Але мені здається, що привид Кілдара — це людина, у якої 
кінчилися гроші. 
— А любов, ненависть, страждання? — Стелла запалила сигарету. 
— Не прикидайтеся дурнішою, ніж ви є, — відрубала місіс Ейн і взяла 
сигарету зі Стеллиної пачки. — Пристрасті існують! Але тільки у зв'язку з 
грішми. Хочете ви чи ні, гроші — основа буття. Візьміть, наприклад, 
чоловіка, котрий гострить ніж, аби перерізати горло дружині, яка стала йому 
тягарем. Але зробіть його багатим, хай він матиме змогу завести собі кілька 
жінок — скільки схоче! — і я певна: він викине той ніж геть! 
Девітт підвівся. 
— Ми зустрічаємося завтра за містом. У вас трапиться автоаварія. Коли буде 
щось важливе, телефонуйте. Але обережно. На телефонній станції такого 
містечка слухають усі розмови. Коли Девітт пішов, Ейн коротко спитала: 
— Скільки? 
— Тридцять фунтів. 
— Він стає скупий, — зауважила Стелла. — І все ж він один з 
найприємніших чоловіків, яких я знаю. Звичайно, крім мого нареченого. 
— Якби я була твоїм нареченим, — буркнула Ейн, — я змусила б тебе ще до 
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шлюбу дати згоду на розлучення. 
— Я передчуваю, що на цій справі ми заробимо більше як тридцять фунтів, 
набагато більше. 
Клагг надув рожеві, наче яблука, щічки і поворушив плечима, наче в нього 
свербіло між лопатками. Насправді ж він поправив ремінь, на якому висів 
пістолет. 
 

РОЗДІЛ СЬОМИЙ  
Перед роздоріжжям Девітт мусив різко загальмувати, бо, заглиблений в 
думки, не звернув уваги на дороговказ. Шлях праворуч вів до Кілдара, 
ліворуч — до Чезвіка, поблизу якого стояв притулок святої Варвари. Після 
короткого роздуму Девітт звернув ліворуч, хоч до цієї хвилини й на думці не 
мав побачитися з місіс Скрогг. 
Дорога лежала поміж пагорбів, де паслася худоба і лише зрідка можна було 
побачити людину. У селах добра третина будинків стояла порожня; чорніли 
вікна з вибитими шибками, двері були зірвані або навхрест позабивані 
дошками, не чути ні собаки, ні півня. Неначе тут прокотилася хвиля чуми. 
Над усім панувала сумна тиша, мов на кладовищі. 
Притулок святої Варвари, споруджений у стилі Тюдорів, розташувався у 
низовині. Здалеку видніли його башточки і високі гостроверхі дахи. Промені 
вечірнього сонця освітлювали цегляні стіни, подекуди зарослі плющем, в 
сутінках вікна виблискували золотом. 
Метрів за сто від притулку Девітт зупинив машину і далі пішов пішки. Після 
заходу сонця швидко темніло, але, на подив Девітта, в жодному вікні не 
спалахувало світло. 
Невже й тут така сама пустка? Крім кількох заможних людей, у притулку 
доживали свої останні літа старі актори й актриси, серед них були й колишні 
визначні діячі театру та кіно. Тепер вони беззубими ротами пережовували 
спогади, і навіть вируючий у каміні вогонь не міг уже прогнати пронизливого 
холоду з їхніх кісток. 
Зайшовши на подвір'я, Девітт збагнув, чому у вікнах стояла темрява. Був 
якраз час вечері, і всі мешканці притулку зібралися в їдальні. Четверо 
великих вікон яскраво сяяли у пітьмі, і все, що діялось у приміщенні, було 
видно як на долоні. За довгим столом сиділо кілька старих, дуже охайно 
вбраних жінок і чоловіків на чолі з поважною дамою. То була наглядачка 
притулку місіс Гаккетт. 
Через головний вхід Девітт увійшов до холу. Звідти сходи вели нагору. Ніхто 
не вийшов назустріч, і Девітт, одчинивши двері навпроти, потрапив у 
бібліотеку. Біля каміна сидів якийсь чоловік і читав. Девітт спитав, де можна 
побачити місіс Скрогг. 
— Друга кімната ліворуч на другому поверсі. Але місіс Скрогт, мабуть, 
зайнята. Якийсь молодик годину тому питався про неї. 
Девітт подякував і піднявся на другий поверх. Перед дверима кімнати місіс 
Скрогг зупинився. Звідти було чути, як жінка рипливим голосом казала, що 
тепер, на свіжому повітрі, вона почуває себе краще; притишений чоловічий 
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бас рекомендував їй не хвилюватися, берегтись. 
— Як вона могла заподіяти таке? — вигукнула місіс Скрогг. 
— Я й сам не збагну, — сказав чоловік. — Певне, Енн була дуже хвора, таке 
трапляється з жінками навіть у молоді роки. Вона давно скаржилася на біль у 
животі. Хто його зна, може, то був рак. Тоді це краще для неї. 
Смерть Енн, либонь, не дуже схвилювала його. 
— Коли б господь швидше забрав мене! Це єдине, про що я молюся вдень і 
вночі! — знову вигукнула місіс Скрогг, але без того розпачу, що є 
нестерпним для співбесідника. — Було б неправдою, коли б я сказала, що 
плакала за Джеромом, хоч тридцять років прожила з ним у шлюбі. А смерть 
Енн уб'є мене. Який жаль, що я не можу провести її в останню путь. Лікар 
каже, що нормально ходити я більше ніколи не зможу… 
— Не забувай, що в тебе ще є Лайн і Гайлен… 
— Ти знаєш, які наші стосунки. Енн хоч інколи втішала мене теплим словом, 
а ці дві були б раді побачити мене у труні. Це так. Не супереч, Фіни! 
Фіни! Девіт прислухався, хоч одразу збагнув, хто був співрозмовником місіс 
Скрогг. 
— Воно й справді… Обидві якісь дивакуваті… — погодився Фінніген. 
— Дивакуваті? Вони злі, вони погані, — мовила місіс Скрогг з несподіваною 
переконливістю. — Вони не мають нічого святого в серці, ніякого почуття 
обов'язку. Живуть лише для власної втіхи, до всього іншого їм байдуже. 
Раджу тобі, як синові: не водися з ними! Вони зневажають тебе. 
— Якщо Енн не сама заподіяла собі смерть і я знайду винуватця, зажену 
йому ножа під ребра, бог мені свідок, — заприсягався Фінніген, наче не 
слухаючи старої. 
— Не кажи так, — застерегла його місіс Скрогг. — На твоєму сумлінні і так 
уже стільки всього, що мусиш благати прощення в господа. Тобі не личить 
роль ангела помсти. Облиш, нарешті, контрабанду, живи чесною працею, і я 
поверну тобі гроші, які нібито заборгував тобі Джером. 
— Нібито? — розгнівався Фінніген. — Яка вже там чесна праця, коли треба 
годувати дюжину п'явок, у яких доводиться орендувати землю… Присягаюсь 
тобі… 
— Присягаюсь, присягаюсь! — перервала його місіс Скрогг кволим голосом. 
— Коли саме ти одержиш гроші — вирішую я. І годі про це! 
— Годі чи не годі — визначаєш не ти! — Фінніген ударив кулаком по столу 
або по стільцю і зайшовся реготом. — Ти вже одною ногою стоїш у могилі, а 
вперта, як ослиця. Але затям, Ейліс, — я не з ваших святенників. Так чи 
інакше, до грошей своїх я доберуся! Проте для тебе було б краще 
розплатитися зараз! 
— Ах, дай мені спокій, — з досадою відказала місіс Скрогг. — Я навіть не 
знаю, де сховано гроші. 
— Зате я знаю. Там, де сховано заповіт, який зробить тебе жебрачкою. Десь у 
твоєму власному домі. І можливо, одна з твоїх любих дочок тримає його в 
руках. Це була б таки божа справедливість! 
Унизу, в залі, почулися кроки — певно, вечеря скінчилася. Девітт відійшов 
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од дверей. Чи доречно розмовляти з місіс Скрогт у присутності Фіннігена? 
Ні. — вирішив він. 
Надворі було вже зовсім темно. Девітт оглянув подвір'я притулку. Поряд з 
будинком для прислуги був сарай, до нього прибудували гараж, де стояв 
старий, але ще цілком пристойний форд, між подвір'ям та городом була 
теплиця. 
Повернувшись до головної будівлі, він побачив, що в їдальні все ще 
світиться. Заглянув усередину. Двоє дебелих сільських дівчат відсунули убік 
стіл і встановлювали декорації: зоряний обрій, скеля з пап'є-маше, колони, 
дерева. З'явились і перші актори: дві дами у кринолінах, у білих перуках, з 
чорними косметичними мушками на припудрених старечих обличчях. Вони 
махали віялами, кокетували з чоловіками, які йшли за ними в обшитому 
золотом вбранні з маленькими шпагами при боці. Кожному з них було не 
менше сімдесяти. Мала розігруватись якась містерія, бо на скелю підіймався, 
важко дихаючи, мім у чорній накидці, в чорному м'якому капелюсі з 
червоним пером, а між колонами з'явився старий у білому вбранні. Обидва 
несли в руках картонні маски, які можна купити на новорічному ярмарку, з 
короткими паличками внизу, щоб тримати їх перед обличчям. Маскою 
чорного була потворна сатанинська пика, а білого — миротворний лик 
ангела. Між ними (поки дами і добродії танцювали менует) виринула третя 
символічна постать — Смерть з косою. Убрана в сіре трико з намальованими 
на ньому ребрами, вона тримала перед своїм обличчям білу маску-череп. 
 

РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ  
Повернувшись у Кілдар, Девітт під'їхав до готелю. Лайн зустріла його дуже 
привітно, приготувала для нього найкращу кімнату — велику, затишну, з 
балконом. Стеля вибілена, стіни обклеєні новими шпалерами. Підлогу ще не 
встигли пофарбувати, але ретельно вимили і застелили килимом. У каміні 
палав вогонь, на ліжку свіжа білизна, стіл накритий для вечері. Лайн нагріла 
навіть ванну в кінці коридора. Старомодна ванна, вже пожовкла, 
розмальована голубими русалками, що пустували між водоростей, була 
начищена до блиску; два білих рушники висіли напохваті. 
Кати Девітт помився, Лайн принесла вечерю — випускну яєчню з салом, сир, 
компот і пляшку вина, хоч знала, що Девітт не п'є. 
Він глянув на дівчину. Ясно-голуба оксамитна сукня без прикрас, проста, але 
елегантна, дуже пасувала їй. Світле волосся мінилося золотом у відблисках 
каміна. Зморшки навкола рота й очей були непомітні у м'якому світлі 
настільної лампи. Стомлений, похмурий, Девітт раптом забув про своє 
бажання лишитися на самоті. 
Лайн сіла в крісло біля каміна, а зголоднілий Девітт накинувся на яєчню. 
— О'Брайн ще раз заходив сюди, — сказала дівчина. — Він був надто 
люб'язний, і це мені не подобається. Видно, щось замислив, але ні пари з уст. 
— Пропоную вам, Лайн, — Девітт налив склянку вина і підніс їй, — 
говорити про що завгодно, тільки не про смерть Енн і все, що з нею 
пов'язане. Розкажіть мені краще про себе. 
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— Вона лежить у труні там, унизу, в пивному залі. — Лайн, здавалося, зовсім 
його не слухала. — Під стіл поставлено чан з льодом. Кінець серпня, надто 
тепло… Яка жахлива смерть! Я довго розглядала обличчя Енн. Смерть така 
страшна. Страшнішого нема нічого… 
Вона випила вино і тримала склянку в простягнутій руці, щоб Девітт налив 
знову. 
— Я сьогодні весь день думала про вас. Ви не дуже весела людина, Патріку. 
Та це й не дивно при вашій професії. Одного не розумію: навіщо ви 
морочитеся з отими розшуками? Енн померла, для неї все скінчилося. Невже 
так важливо, хто винен у її смерті, хто вбив її? Це не має вже ніякого 
значення. Правду я кажу чи ні? 
— Ні. 
— Усе в житті не має ніякого значення. 
— Дурниці, Лайн. Та ви й самі в це не вірите. 
Лайн тримала склянку з червоним вином проти вогню, і напій виблискував у 
його мерехтливому світлі. 
— Знаєте, про що я іноді думаю, Патріку, перед сном? Було б чудово, якби 
хтось погасив під час сну свічку мого життя, щоб ніколи вже не прокидатися 
в цьому пустельному Кілдарі. 
— Вам просто треба щось робити або вчитися, тоді ви засинатимете 
спокійно. — Девіт випив компот. — В тому, що ви не вмієте дати собі ради, 
винен зовсім не Кілдар. 
Лайн поставила склянку на підлогу і підвелася. Ніздрі її тремтіли. 
— Надто багато берете на себе, пане з Дубліна! 
— Навпаки. Коли б я повірив, що ви розпалили вогонь у каміні і приготували 
кімнату задля того, щоб порадувати мене, що ви причепурилися тільки задля 
того, щоб сподобатись мені, — тоді б я, пан із Дубліна, був справді 
самозакоханим дурнем. Але я, на жаль, не такий. Я чудово знаю, що не задля 
мене ви хотіли бути гарною; ви керувалися свідомим розрахунком, марним 
сподіванням, що в Дубліні, — якби я взяв вас туди з собою, — ви позбулися 
б тієї порожнечі, котру в собі носите. 
— А коли це й справді так? Що порадите мені робити? 
Девітт знизав плечима. 
— Коли ви одержите свою частину спадщини, виходьте заміж, народжуйте 
дітей, не розглядайте себе надто часто у дзеркалі, заведіть маленький 
садочок, вирощуйте цибулю і троянди. І якщо, незважаючи на це, ви все одно 
не зможете спати вночі, то впадіть навколішки і скажіть сто разів поспіль: "Я 
така щаслива, що на колінах дякую господу!" 
— Щастя може бути і в убогій хатині, еге ж? — Лайн кусала губи. 
— Все цілком залежить од вас! 
— Ви ніби навмисне дратуєте мене. Сподіваєтеся щось вивідати в такий 
спосіб. Так, ви розумні, ви дуже розумні, Патріку. Що ж, гаразд, я справді 
вам дещо розповім. Ви можете мати гроші, можете їздити по різних країнах, 
купувати собі жінок, книги, романтичні місячні ночі, прекрасну музику — 
але все це вам не потрібно. В суті своїй ви такі самі спустошені, як і я. І лише 
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тому граєте роль адвоката бідних, лише тому полюєте на злочинців, мов на 
диких звірів. Справедливість, право? Все це не хвилює ні вас, ні мене. Чи 
винагородяться старання, чи ні — байдуже, головне згаяти час! Його можна 
згаяти на кохання або на те, що зветься коханням; можна — вистежуючи 
убивць або вигадуючи вбивство і пояснюючи його. Ви шукаєте вбивцю Енн? 
Сказати вам, як вона вмерла? Сідайте до каміна, а я примощуся на подушечці 
біля ваших ніг, як молода леді Макбет, що перед першою шлюбною ніччю 
має зробити одне маленьке зізнання. 
Вона поклала на підлогу чорну оксамитову подушечку з вишитим на ній 
букетом жовтих троянд і сіла. Якусь мить дивилась у вогонь, потім 
промовила: 
— Ви повинні знати, що Енн тяжко хворіла, можливо, дався взнаки аборт. І 
коли Фіни порвав з нею, вона хотіла накласти на себе руки. Тоді й написала 
листа, відкрутила газовий кран… Проте їй забракло мужності. Листа я 
забрала собі. Писала його вона сама, але кілька місяців тому… 
— За віщо ви вбили Енн? — спитав Девітт. 
— Може, через Фінна, через гроші. Частина її спадку припаде мені й Гайлен, 
а це майже три тисячі фунтів. І, зрештою, мені могло все так набриднути, що 
я без усякої причини схотіла вчинити щось божевільне. Не вірите? — Вона 
всміхнулася. — Дати вам ще нові докази мого страшного вчинку? Прошу! 
Коли я вирішила вбити Енн, то одразу почала шукати, на кого б потім 
звалити вину. Склянка з відбитками пальців Ерріса, морський вузол — це не 
випадково. Ерріс сам показав мені недавно, як зав'язувати вузол. До речі, він 
знову тут: О'Брайн зловив його у пивничці. 
Девітт лише кивнув, ніби знав про це, і сказав: 
— Перш ніж знову повернутися сюди, я ще раз обійшов дім і перевірив 
віконниці. Ви замкнули їх зсередини, чого раніше ніколи не робили, а в кухні 
засувку на віконниці навіть прогоничем закріпили. Тож боїтеся, щоб убивця 
Енн не добрався й до вас. Сидите тут, біля моїх ніг, не тому, що вам приємно 
зі мною теревенити, а тому, що вам смертельно страшно самій у своїй 
кімнаті. Скажіть же мені правду, Лайн! Кого ви боїтеся? Хто справді забрав 
листа Енн? 
— Не знаю. Він весь час лежав у моєму столі і раптом зник… 
Девітт відчував, що Лайн щось замовчує, і жодного слова правди з неї в 
такий спосіб не витягнеш. Тоді він спробував інакше завоювати її довіру. 
— Припустимо, хтось хоче забратися в будинок, але всі вікна і двері 
замкнено, — почав міркувати уголос — Чи немає іншої можливості 
потрапити в дім? 
— Не знаю. Вікна в льоху заґратовані. 
— Ви перевіряли грати? — спитав Девітт швидко. — Може, десь їх 
перепиляно і знову вставлено? 
— Я над цим теж думала, — призналася Лайн. І потім, майже у відчаї: — Як 
тільки стемніло, я не наважувалася вийти з своєї кімнати. Дякувати богові, 
близько сьомої прийшов Ерріс. Ми вдвох зачинили всі віконниці й обстукали 
молотком грати. Їх ніхто не чіпав. 
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Девітт устав і допоміг Лайн підвестися. 
— Ходімте перевіримо все ще раз. 
Вона мовчки пішла за ним. На сходах другого поверху із свічкою в руках 
стояв Ерріс. Він був дуже блідий. 
— Мені було… я не знав, що це ваші голоси… 
Тіні від свічки стрибали на стіні, — так тремтіла його рука. Девітт засвітив 
свого кишенькового ліхтарика і наказав іти за ними. 
— Цієї ночі теж станеться вбивство? — спитав Ерріс боязко і водночас 
цинічно. — Я хочу нарешті виспатися, чорт забирай! 
Він покірно приєднався до Девітта і Лайн, і вони разом спустились у льох. 
Девітт ретельно перевірив кожен замок, грати, посвітив у кожній шафі, 
заглянув під кожну дошку. Прогоничі на чотирьох заґратованих вікнах ніхто 
не торкав, засув і навісний замок на дверях, які раніше вели прямо з коридора 
повз кухню в прибудований сарай, не відмикалися, напевно, вже не одне 
десятиліття. Засув заіржавів і зовсім не піддавався. 
— Можна зайти до вас на хвильку? — благально спитала Лайн Девітта, коли 
вони вийшли. 
— Я теж не можу заснути, — признався Ерріс і запропонував почитати свою 
сьогоднішню писанину. 
Девітт кинув кілька полінець у вогонь каміна, налив Лайн 
склянку вина. З'явився Ерріс з рукописом і пляшкою коньяку під пахвою. 
Він почав читати уривок з якогось твору, сумного, як пожовклий любовний 
лист, як спогад про нездійснене бажання. 
— "І вчителька мріяла… Вона була не стара, не суха… І очі не згасли… Вона 
бачила свої очі, дивлячись у люстро, зіниці світилися чорними кристалами, і 
вона розчісувала своє волосся, що спадало на її білі плечі, на дівочі груди, і 
вона зітхала від щастя, бо була молода і її любили. І пішла до моря, де він її 
чекав. І вона відчувала, як кохає його, і як пахне він тютюном, і який він 
дужий. І вона сказала: "Це чудово — жити, Свен! Ми поставимо дім там, де 
впадає в море річка, ми матимемо багато дітей — п'ятеро-шестеро-семеро-
восьмеро дітей, і ми будемо й далі тішитися нашою любов'ю". І вона бачила 
дітей, чула їхній сміх, — потім прокинулась. Був похмурий ранок, юрба дітей 
сунула до школи повз її вікна, але то були не її діти. На спинці стільця вона 
уздріла шиньйон, а в кімнаті пахло не тютюном коханого, якого звали Свен, 
бо він ще тридцять років тому разом зі своїм рибальським човном потонув у 
морі. І коли вчителька подивилася в люстро, то побачила, що вона ще жива, 
але очі її ніби припали сірим пилом, і він загасив блиск мрій. Вона встала, 
вмила холодною водою обличчя, жилаву шию, зів'ялі груди, до яких так і не 
приклався ротик жодної дитини. Потім одяглася в чорне — тридцять років 
носила вона жалобу по своєму Свенові — і вийшла з дому. Вона вчила дітей, 
викладаючи ірландську і англійську мови, вчила, що святий Георг був 
ірландець і що на небі є господь — наймогутніший, наймудріший, 
найблагородніший… 
Може, вона й сама в те вірила, наша стара міс Гайг, про яку ніхто в Кілдарі 
більше не згадує. На її забутій могилі росте трава…" 



 170 

Лайн слухала з непорушним обличчям, але видно було, що ще уважніше 
прислухається вона до кроків і голосів надворі. Сидячи на бильці крісла, 
Лайн гладила Девіттове волосся. 
А він не бачив полум'я в каміні, не сприймав слів Ерріса, не відчував дотиків 
Лайн. Перед ним в усіх деталях постала картина насильницької смерті Енн. 
Але вона виглядала надто фантастично і надто неймовірно. 
Нарешті Ерріс, хитаючись, підвівся. Алкоголь розморив його, йому 
захотілося спати. Він пробурмотів щось невиразне, поплентався до дверей і 
зник. 
Лайн дивилася йому вслід. 
— Тепер, либонь, моя черга йти? 
Вона силкувалася усміхнутись, але було видно, що тепер їй стало ще 
страшніше, що вона просто боїться іти до своєї кімнати через неосвітлені, 
покручені, захаращені меблями коридори і там у самоті перебути ніч. 
— Все одно я спатиму там у кріслі, то чи не краще залишитися тут? — 
спитала вона благально. — Те, що я наговорила вам, була нерозумна гра. Я 
думаю зовсім інакше. Мені хочеться жити так, як живе кожна нормальна 
жінка… 
— Скажіть, будь ласка, Лайн, — схопив її за руку Девітт, — чому ви так 
боїтесь? Кого боїтесь? Довіртесь мені, дівчино! 
Вона похитала головою. 
— Я не можу вам цього сказати… Я не знаю… Я нічого не знаю… В домі міг 
бути хто завгодно… Кожен, хто знав Енн… Невже ви цього не розумієте? 
— Коли так, лишається тільки одне, — сказав Девітт рішуче і твердо. — Ідіть 
до своєї кімнати, лягайте в ліжко, як щовечора. Перестаньте гратись у 
піжмурки й уявіть собі, що хтось стежить за вами, скажімо, крізь щілину 
віконниці. Але поводьтеся так, щоб у спостерігача склалося враження, ніби 
ви цілком спокійні, безтурботні. Двері… ні, краще зачиніть їх. 
— Ви гадаєте, хтось спробує… 
— Так. Але це не становитиме для вас ніякої небезпеки. 
— А коли… 
— Коли що? 
— Я не знаю… Певно, ви маєте рацію… Але як може на мене хтось напасти, 
коли вікна й двері надійно зачинені… Все-таки приходьте, Патріку, я вам 
одчиню… 
На порозі вона обняла його і міцно поцілувала. Коли Лайн пішла, Девітт 
прочинив двері. 
Він сів перед каміном, узяв книжку. Але протягом години прочитав ледве 
десять рядків. 
В домі панувала моторошна тиша. Надворі теж не чути було навіть шуму 
прибою. Тільки раз здригнувся Девітт, коли з коридора долинув 
несподіваний звук. Виглянувши у двері, він побачив, як щось сіре шаснуло в 
куток і зникло — напевно, пацюк. Підійшов до вікна. У долині, де пусткою 
стояли халупи колишнього рибальського селища — в одній з них жив старий 
О’Гвінн, — Девітт угледів вогник, що проплив уздовж берега і погас. 
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За чверть друга Девітт саме збирався налити собі кави, як раптом з кімнати 
Ерріса почулася, точнісінько як два дні тому, органна музика Йогана 
Себастьяна Баха… 
Девітт хотів кинутися до Ерріса, але передумав і прокрався вниз, у коридор, 
де була кімната Лайн. Урочисті звуки органа наповнювали весь дім, ніби 
незримі духи грали для Енн заупокійну месу. 
Минуло з чверть години. Але Девітта мучив неспокій. Він підійшов до 
кімнати Лайн і натиснув клямку: двері були замкнені. Він почекав. Ніхто не 
виходив. 
Тоді Девітт нахилився до замкової щілини і тихо покликав Лайн. Тхнуло 
газом. Він щосили смикнув клямку, постукав. Тиша. 
Двері з товстих дощок не піддавалися його зусиллям, напохваті не було 
ніякого інструменту. Він гукнув угору до Ерріса, щоб той негайно спустився, 
але марно. Тоді він побіг до нього. 
Цього разу Девітт не гаяв дорогоцінного часу. Він хлюпнув в обличчя 
п'яного кухоль холодної води, стягнув його з ліжка й поволік униз. 
Сокира, яку Девітт знайшов у кухні, була досить гостра, але надто легка, і 
минуло ще добрих десять хвилин, поки він виламав двері. 
Вскочивши до кімнати, Девітт ривком повідчиняв вікна, закрутив кран 
газового освітлення. 
Лайн лежала в ліжку, обличчя її скам'яніло, серце не билося. 
— Я б ніколи не додумався, що це можна зробити у такий спосіб, — 
винувато мовив Ерріс, ніби це він мав охороняти життя Лайн. 
Одного пильного погляду в бік кухні було досить, щоб збагнути, яким 
приголомшливо простим був задум убивці. Шланг, що вів раніше від 
газового балона до плити, був знятий і настромлений на кран газового ріжка, 
яким уже давно не користувалися. Вбивці не треба було заходити в кімнату 
Лайн. 
 

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТИЙ  
— Це жахливо, жахливо! — зітхнув О'Брайн. Але так, начебто висловлював 
задоволення після ситного обіду. Розпатлане волосся, неправильно 
застебнутий піджак — його серед ночі підняли з ліжка, але на це він не 
скаржився. Проте Девітт помітив одразу — в очицях його причаїлася 
настороженість. І ще одна дрібна деталь: О'Брайн носив сіро-зелене галіфе, 
на правій холоші якого була пошкоджена "блискавка". Але цього разу вона 
була не розсунута, як завжди, а зашпилена вгорі. Девітт знав, скільки треба 
поморочитись, щоб упоратися з пошкодженою "блискавкою". Хіба ж мав 
О'Брайн час і терпіння возитися з нею серед ночі, дізнавшись про нове 
вбивство? 
Отже, О'Брайн прикидався. Коли його викликали, він був напоготові, 
одягнений, але приховував це. Чому? 
— Це жахливо, жахливо, — повторив він, погойдуючись масивним тілом. — 
Краще б вона провела решту життя в дублінській в'язниці. 
— За віщо? — скрикнув Девітт. 
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— За те, що вона, вона і ніхто інший — сама призналася! — взяла гріх на 
душу, на її сумлінні смерть сестри Енн. І сумління, ми бачимо це на власні 
очі, не давало їй спокою. Не чекаючи, поки її засудять, Лайн засудила себе 
сама. 
О'Брайнова брехня була така незграбна, що він, либонь, і сам не сподівався, 
що Девітт повірить у це. Проте він упевнено закінчив: 
— Атож, на жаль, це так. Справу можна вважати розв'язаною. Девітт 
поглянув на мертву Лайн. Б невидющі очі дивилися в стелю так напружено, 
що здавалося, от-от заворушаться повіки і вона скаже щось жахливе. 
— Вона хотіла тихо заснути, так би мовити, забутись уві сні без мук, без 
болю, — солодко-зворушливим тоном проспівав О'Брайн. — Лайн була 
інтелігентна дівчина і знала, що весь будинок, її кімната і вона сама 
перебувають під пильним наглядом, от і придумала таке з газом… 
— Під пильним наглядом? — перервав його Девітт. — Ваші люди чи ви самі 
тримали її під наглядом? 
— А як же інакше? Кому хочеться перед самою пенсією схопити 
дисциплінарне стягнення? Так, так, маєте гостре око, друже. Вас "блискавка" 
цікавить? Поясню — дуже хотілося спати, очі злипалися, тому й ліг о 
десятій, не роздягаючись. 
— Поки я повернувся, ви обшукали дім? — перевірив своє припущення 
Девітт. 
— Від горища аж до льоху. Крім Лайн, вас і наших постових, тут нікого не 
було, не могло бути. Жодної людини, жодної живої істоти. 
— Проте злочинець пробрався знадвору, — заперечив Девітт. 
— Виключено. Навіть кішка не могла б непомітно прокрастися в дім! 
— І все ж таки… 
— Правильно. Або Лайн зробила це сама… 
— Або?.. 
—… один із вас. Я маю на увазі вас і нашого поета. 
— Мотиви? 
— У поета? Хай краще він скаже сам! — О'Брайн глянув на Ерріса, який весь 
цей час мовчки дивився на Лайн. 
— Що я повинен сказати? — спитав він розгублено. 
— З якої причини ви могли вбити Лайн? 
— З ревнощів. 
— Підходить! Цілком можливо, — погодився О'Брайн. 
— А я? — спитав Девітт. 
— Осколок у вашому черепі. Тривале розумове напруження. У всякому разі 
не миші вчинили цей злочин. 
— А як же тоді з Фіннігеном? Ваші підозри проти нього розвіялися? 
Девітт пильно дивився на інспектора. 
— Це просто припущення… А тепер я опечатаю приміщення і надішлю 
повідомлення до Дроеди. Якщо вони й створять комісію для розслідування 
вбивств, то все одно з цього нічого не вийде. 
— Чому ви такі упевнені? 
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— Тому що цих панів я знаю давно… — О'Брайн поблажливо усміхнувся. — 
На що здатні старший інспектор Вестрік, вискочка, найвища втіха для якого 
ганяти вулицями на голубому лімузині, чи його два помічники, одним миром 
мазані зі своїм начальником? Вони перевернуть усе догори ногами, опитають 
кільканадцять чоловік, запідозрять, відкинуть підозру і потім… потім 
старший інспектор Вестрік знову сяде у свій лімузин, а з ним його 
помічники, і вони повернуться з тим, з чим і приїздили сюди. 
Він підійшов до Девітга і по-батьківському поклав йому на плече м'яку, 
велику, як лопата, руку. 
— Ви все ще не зрозуміли, мій любий друже, що ніяка криміналістика не 
дасть вам найменшої користі, бо тутешні люди німі й глухі, на ваші 
запитання вони не кажуть "так" чи "ні", а просто відбуваються бурчанням, у 
яке можна вкласти все, що заманеться. І це, між іншим, добре, бо до чого б 
ми дійшли, якби кожен почав лізти в душу іншого. 
На обличчі О'Брайна якийсь ідіотський оптимізм, і Девітт відчув раптом, що 
інспектор має рацію. Криміналістськими методами, які застосовуються у 
великих містах, нічого не витягнеш ні з отого гробаря з букетом троянд, ні з 
майстра Джойса, ні з місіс Скрогг і навіть з Фіннігена. 
Та цих думок Девітт не висловив уголос. 
Він сказав тільки: 
— Цілком імовірно, що інспектор з Дроеди не зможе одразу виявити 
злочинця. Але в одному ви, О'Брайне, можете не сумніватися: коли він 
повернеться у Дроеду, ви не довго будете інспектором у Кілдарі. Як це 
позначиться на вашій пенсії, підрахуйте на берегах газети. 
— Коли вже ви такі відверті зі мною, — О'Брайн аж сяяв од задоволення, — я 
відплачу вам тим самим. Можна філософствувати про те, чи стає суспільство 
кращим, коли якийсь бідолаха потрапить до в'язниці; можна ставити питання, 
хто взагалі завинив — злочинець перед суспільством чи суспільство перед 
злочинцем. Для Кілдара це не важливо, як не важливо для мене, якої думки 
про мою персону в Дроеді чи Дубліні. Якщо я піду на пенсію, то мої наміри 
сягають трохи ширше, ніж просто жити з неї. Разом з паном бургомістром, 
нашим шановним священиком та деякими іншими особами, зацікавленими в 
тому, щоб Кілдар прокинувся від сплячки, я візьму участь у благородній 
справі. Наше старе романтичне містечко оточене чудовими зеленими гаями і 
луками, має пляж — кращого не знайти навіть на Рів'єрі. Отож ми й поклали 
використати ці чудові місця для відпочинку людей, котрим необхідні тиша і 
спокій. 
Девітт похитав головою: 
— Але в куточку, де люди сподіваються знайти тишу і спокій, не повинно 
бути постійних убивств. Інакше слава Кілдара згасне, перш ніж закладуть її 
підвалини. 
— Прекрасно сформульовано! — мовив О'Брайн. 
— Тоді я дозволю собі сформулювати ще одне запитання, — сказав Девітт. 
— Що, коли вбивця, котрий все ще вільно розгулює у вашому 
високоповажаному Кілдарі серед високоповажаних його мешканців, не 
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спиниться на другій дочці високоповажаного Скрогга, і вам доведеться 
замовляти лід для третьої, Гайлен? 
— Теж прекрасно сказано! — похвалив О'Брайн. — Без перебільшення — ви 
неабиякий конкурент нашому поетові Еррісу. Водночас визнаю доречність 
вашого запитання. Припустимо, вбивця гуляє на волі. Припустимо далі, якісь 
причини спонукають його загнати в могилу всіх трьох дочок Скрогга. Та 
коли це навіть і так, не варто сушити собі голову. Бо Гайлен, яку він тепер 
мав би переслідувати, живе не в Кілдарі, а в Дубліні, вона хоче там учитись. 
Раніш вона не могла цього зробити, бо стара хотіла бачити коло себе 
улюблену дочку. Які сварки зчинялися через це! Тепер дівчина віддалася 
честолюбному намірові — стати доктором філософії… 
Прихід сержанта Албіна перервав розмову. Сержант подав О'Брайнові 
телеграму, і пухке обличчя того скам'яніло. 
Телеграму було адресовано Лайн. Гайлен повідомляла сестру, що вона 
глибоко вражена смертю Енн і завтра вранці приїздить у Кілдар. 
— Все докорінно міняється! — О'Брайн почухав потилицю. Девітт скоса 
стежив за ним. Він був певен, що ця дивакувата поведінка інспектора — 
всього-на-всього майстерна гра. Невже він знає злочинця і боїться, що той 
може розправитися з ним? Чи він занепокоєний, що розкриється якийсь 
вчинок з його минулого? 
Девітт знав надто добре: твердження, що нібито поліція рано чи пізно, але 
неодмінно знайде злочинця, — звичайнісінька легенда, поширювана самою 
поліцією заради зміцнення свого авторитету. Насправді ж в Ірландії добра 
чверть карних злочинців гуляє на волі. Нерозкритим лишилося б і вбивство 
двох сестер, якби він, Девітт, не натрапив, нарешті, на слід, який надав його 
розшукам певного напрямку. 
— Отже, — мовив О'Брайн, — завтра матимемо важкий день. Тому 
пропоную не марнувати сил. Ай-яй-яй! Оце світ! Оце життя! Та ми все-таки 
спіймаємо цього негідника. 
Коли Девітт і Ерріс підіймалися до своїх кімнат, останній сказав, гикаючи: 
— Що за тип цей О'Брайн? Хотів би я проникнути в його думки. На Гайлен 
чекаю з цікавістю. Коли жінка хоче стати доктором філософії, то це сам чорт 
осідлав її. 
І присолив цей дотеп ще непристойнішим виразом. 
Наступного ранку Девітт побачив перед собою молоду жінку, в якій одразу 
впізнав Гайлен. Бліде обличчя з широко поставленими сіро-зеленими очима, 
руде волосся. Повіки ледь почервоніли — певно, вона плакала. 
Девітт не знав, як поводитися з нею. За кавою вони обмінялися лише 
кількома фразами. Коли Гайлен закурила сигарету, Девітт глянув на стіну 
позад неї, де висіла рекламна картинка. На ній був зображений молодик, що 
курив з насолодою, а внизу підпис: "Стрункий, гожий пан курить лише 
Боффін-тютюн". Девітт зняв її і повернувся до столу. Під здивованим 
поглядом Гайлен він витяг з кишені ножика і розрізав картинку на багато 
маленьких чотирикутників. На кожному з них написав поняття або імена, які 
спали йому на думку, коли він обмірковував кілдарську трагедію. Потім 
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струсив ці клапті в попільничку і перемішав їх. Після цього витягнув і 
порозкладав на столі, наче карти під час гри у "дев'ятку". Майже годину 
бавився цим, весь час розкладаючи по-новому, і раптом знайшов разючі 
комбінації. В другому ряду лежали поруч вісім карток, на яких стояли слова: 
"мати", "мародери", "ліхтар", "артисти", "замок", "Лайн", "іржа". 
Схвильований, ніби він уже тримав у руках ключ до розгадки, Девітт зовсім 
забув про присутність Гайлен і аж здригнувся від несподіванки, коли відчув 
за плечима її подих. 
— Що ви робите? 
Девітт обернувся, не підводячись. 
— Хочете відповісти мені на кілька запитань? 
— Охоче, — сказала вона серйозно. — Будь ласка, питайте. 
— Скільки років цьому готелеві? 
— Щонайменше п'ятсот. У нашому краєзнавчому музеї є документи, які 
засвідчують це. 
— Ви не скажете, чому його спорудили так далеко від центру міста, в 
глухому закуті? 
— Скажу, — Гайлен ставала дедалі уважнішою. — Мої предки були завзяті 
мародери. Але всі їхні гріхи їм відпущено, бо грабували вони переважно 
англійські судна, які тут, унизу, розбивались об скелі. 
— А тепер відгадайте, що я весь час пробую знайти? — Девітт зібрав картки. 
— Як саме вбивця проник у дім. 
— Розумію, розумію, — схвильовано вигукнула Гайлен. — Ви, либонь, 
маєте, рацію. Мій старий вчитель, який працював у краєзнавчому музеї, 
говорив, що чув від людей про підземний хід від прибережних скель у 
будинок. Здобич з розбитих кораблів через нього… 
— Ходімо! — Девітг схопився і швидко вискочив у маленький коридор 
поруч з кухнею. В кінці його виднілися оббиті залізними штабами двері, 
заіржавілий замок і засув, які він уже оглядав. 
— Цими дверима, скільки я пригадую, ніколи не користувалися, — 
зауважила Гайлен розчаровано. — Та воно й видно: цій іржі вже, мабуть, не 
одне десятиліття. 
Девітт ще раз перевірив засув, замок, шарніри, але й тепер не знайшов нічого 
підозрілого. Знесилено опустив кишеньковий ліхтарик. І раптом згадав про 
листівку, де старий готель був знятий з боку моря. Побіг до своєї кімнати, 
розшукав її. Стіна будинку на листівці мала четверо вікон, широкий 
надбудований димар. А дверного прорізу не було. 
Він знов вибіг у коридор, знов освітив засув. І тихо свиснув. Засув, близько 
двох дюймів завширшки і три чверті дюйма завтовшки, був точно на скобі 
перепиляний тонкою ножівкою. Так само й язичок замка. Отже, вони не 
становили ніякої перешкоди для того, хто хотів одчинити двері. То чому ж, 
незважаючи на це, двері не відчинялися? Девітт швидко виявив причину: 
внизу на дверях між двома брусами була шпарка, в яку вмонтовано 
непомітно французький замок. Девітт знову побіг нагору і повернувся з 
сталевою дротиною. Проте тільки через півгодини він одімкнув замок. 
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— Тепер можна відчиняти двері, — звернувся до Гайлен, яка весь час мовчки 
стежила за ним. Вона простягла руку і штовхнула двері. Вони безшумно 
відчинилися! Вбивця все продумав — шарніри були свіжозмащені.  
За дверима був лаз, невидимий ззовні, бо він зливався із суміжною шахтою 
димаря. Залізні скоби для спуску і підйому вмуровано в стінки. Девітт 
вирішив піднятися нагору і досить швидко опинився в темному приміщенні. 
Промені ліхтарика вихопили з пітьми спершу купу лахміття, потім розбитий 
ящик, недогарок свічки і багато спалених сірників. Отже, тут хтось ховався. 
Міцно тримаючись за скоби, Девітт спустився на дно шахти. Гайлен ішла за 
ним. В підземеллі було вогко, тхнуло цвіллю. Попереду пробивалося бліде 
світло. 
Коли хід лишився позаду, — він був такий низький, що вперед можна було 
просуватися тільки пригинцем, — Девітт і Гайлен раптом побачили перед 
собою кам'янистий морський берег. Які трагедії розігрувалися тут у 
штормові ночі, коли судна розбивались об прибережні скелі, а сухопутні 
пірати вбивали моряків, яким щастило допливти до берега?! Через хід 
стягували вони награбоване в маленьку печеру-схованку, а згодом 
реалізували свою здобич. 
Відтоді минули століття. Прибій, як і раніш, гримів об скелі, в тумані 
пронизливо квилили чайки, час од часу опускаючись на мокре каміння. Але 
на все це Девітт не звертав більше уваги. Він перенісся думками в минуле й 
ніби став свідком далеких подій. 
Либонь, щось подібне переживала і Гайлен. Після довгого мовчання вона 
сказала: 
— В цій невеличкій бухті, — вона описала рукою півколо, — знайшли собі 
могилу більше людей, ніж на кілдарському цвинтарі. Страшно уявити, що 
наші предки були здатні на таке! 
— Відтоді спливли століття, — сказав Девітт. — А той, хто вбив обох ваших 
сестер, живе серед нас. 
Через потайний хід вони повернулися в будинок. У вітальні Гайлен підійшла 
до столу, де лежали картки з написаними Девіттом словами, і стиха 
прочитала: 
— Мати, двері, мародери, ліхтар, артисти, замок, Лайн, іржа. Девітт 
подзвонив Клаггу і мовчки вислухав його інформацію. 
А потім пішов до Фіннігена. 
 

РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ  
Монастир августинців між Кілдаром і Чезвіком був закритий ще перед 
першою світовою війною. Тепер там містилася пивоварня, продукція якої 
експортувалася навіть у Південну Африку. Маєток святої Варвари, що стояв 
поблизу, клином вгризався в землі августинців. Подейкували, що покійний 
Скрогг придбав його нечесним шляхом. Решта землі довкола пивоварного 
заводу й досі належала августинцям, вони здавали її в оренду бідним 
селянам, стягуючи з них третину всіх прибутків. 
Орендна плата була висока, і селяни бідували. Особливо тяжко жилося 
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батькові Фіннігена. 
Садиба, яку він орендував, мала вісім моргів, тобто приблизно півгектара. 
Частина поля була всіяна камінням. На такій землі можна лише сяк-так 
вирощувати ячмінь. Молока від трьох корів ледве вистачало для власних 
потреб. 
Дім з прибудованими стайнею і сараєм так похилився, що здавалося, от-от 
завалиться. Кілька вікон було позабивано дошками, шиферний дах абияк 
полатано бляхою. На подвір'ї бігали худі й обскубані кури. 
Біля ґанку Девітт побачив гурт дітей різного віку, вдягнених у лахміття. В 
кухні ще кілька дітей з’юрмилися довкола ночов з намоченою білизною. 
Один пацав долонею по воді, інші, на яких падали бризки, голосно вищали. 
Найменше плакало. 
З хатніх сутінок виринула жіноча постать. Кинувшись до дитини, жінка 
помітила Девітта, випросталась і, взявшись руками в боки, спитала, що йому 
тут треба. Девітт сказав, що хоче поговорити з її братом. Вона невдоволено 
відповіла, що брата немає вдома. 
Але тут на порозі з'явився високий чолов'яга, затуливши собою весь 
прямокутник дверей. Його обличчя не можна було розгледіти в напівтемряві, 
але з перших його слів Девітт збагнув, що перед ним сам Фінніген. 
Кімната була захаращена ліжками, посередині стояв стіл. За ним троє 
бородатих чоловіків грали в карти. Фінніген примостився четвертим і, не 
запрошуючи Девітта сісти, гримнув на нього: 
— Ну, кажіть уже! Чого вам тут треба? Пошпигувати прийшли? Тут нема 
чого винюхувати! Тут чесні люди, які заробляють чистими руками! 
— О'Брайн має намір, якщо, звичайно, не знайде справжнього злочинця, 
послати вас на шибеницю. І можете бути певні, він це зробить! — Девітт 
підсунув ногою ослінчика й сів. 
— Чого хоче отой гладкий кабан? — В очах Фіннігена блиснула холодна 
лють. — Мене через Енн і Лайн послати на шибеницю? Це ж просто сміх. 
Він гучно засміявся і ударив кулаком по столу, аж склянки задзвеніли. 
— Коли свіжий бриз гойдатиме вас на шибениці, навряд чи це буде смішно! 
— Ви гадаєте? — Фінніген підвівся і грізно наблизив до Девітта своє 
неголене підборіддя. 
— Безперечно, — запевнив його Девітт. — Єдине, в чому я сумніваюся, — чи 
вдасться знайти мотузку, яка вас витримає. Мабуть, доведеться взяти дріт. 
— Дай йому в пику, — байдуже порадив один з картярів. 
— Справді? — прицмокнув язиком Фінніген. 
— Не раджу пробувати, — сказав Девітт. 
— Мені начхати на твою пораду! — Фінніген розмахнувся. 
Але перш ніж його кулак досяг мети, Девітт висмикнув з кишені ліву руку і 
завдав йому різкого удару в підборіддя. Фінніген витріщив очі від 
несподіванки, але другий удар тут же звалив його з ніг. Фінніген не робив 
спроби підвестися. 
— Хто б міг подумати?! — він стріпнув головою, обмацав підборіддя і з 
подивом звернувся до картярів: — Ви таке бачили? У нього в кулаці 
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вибухівка! 
Фінніген підвівся, лагідно усміхаючись: він пройнявся повагою до гостя. 
— Після такого треба випити по чарці! — Він узяв пляшку зі столу. — Отже, 
поліцейська каналія хоче пришити мені два трупи? Від нього всього можна 
сподіватися! Але мене не залякаєш. Я маю не одне, а цілих три алібі. Ось 
вони сидять усі три. Перше алібі звати О'Келлі, друге — Макгора, а третє — 
Сідней. Правда, хлопці? 
Троє за столом мовчки кивнули. 
— Я б на вашому місці не ставився так легковажно до погроз О'Брайна, — 
порадив Девітт. — Я не знаю, як ви ставитесь один до одного, але всі три 
алібі зрадять вас, варто лиш О'Брайну сердито глянути на них. 
Фінніген вгамував своїх трьох друзів, які почали протестувати, і голосно 
гукнув, щоб до нього прийшли Пат, Кон, Джім і Джек. 
Чотири хлопчики віком від семи до дванадцяти років умить прибігли з кухні. 
— Скажіть панові, що я вчора цілий день працював, — наказав Фінніген. 
— Вчора? Так, так… Ти крив сарай. 
— А позавчора? 
— Цілий день спав, — пропищав найменший. — Ти страшенно хропів, а 
коли я штовхнув тебе, то заревів, як ведмідь… 
— Чуєте — дитячими устами глаголить істина, — Фінніген погладив хлопця 
по білій чуприні, повернув його і легко підштовхнув до дверей. 
— Гаразд, ви там не були. То чия ж це робота? — Девітт узяв колоду 
засмальцьованих карт, вправним рухом пальця витяг одну і поклав перед 
Фіннігеном. То була пікова дама. 
— Безперечно, все зробила ота стара відьма і ніхто інший! — вигукнув 
Фінніген. — А як ви дізналися? 
— Але ж яким чином зі свого притулку місіс добралася до Кілдара? Вона ж 
не може рухатися без милиць. 
— Вона все може, ця стара відьма! — відповів Фінніген переконано. — Бере 
віник, бурмотить щось і — через димар, куди схоче. 
— Можливо, — Девітт не заперечував цієї версії, але додав серйозно: — 
Притулок майже за тридцять миль від Кілдара. Чи не задалеко для подорожі 
на вінику? 
— Справжня відьма за одну ніч до Місяця злітає й назад повернеться, — 
буркнув О'Келлі. 
— Справжня відьма не тільки до Місяця на вінику доїде, — додав Мактора. 
— Вона візьме жменю тіста, зліпить з нього маленького чоловічка, скаже, що 
це ти, кольне тебе голкою в груди, і ти — мертвий! Я знав одну, вона всю 
худобу в нашому селі таким робом знищила. 
Фінніген наморщив лоба: 
— Годі базікати. Джером був веселий хлопець, усіх молодиць до себе 
скликав, мов той півень курей до купи гною, а про господарство дбала тільки 
стара. Вона мучилася, поки не стала спершу калікою, а потім і зовсім 
перевелася. Мій друг Джером віддячив їй, в останній день свого життя 
склавши заповіт, за яким усі гроші відказав дочкам. Любій дружиноньці 
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дісталася дуля. 
— Де ж той заповіт? 
— Десь у схованці в будинку. Там лежать також гроші, які мені винен цей 
волоцюга! В такій ситуації кульгава вдовиця здатна бігти навіть на милицях, 
аби лиш випередити дочок. 
— З усім цим можна погодитися, — промовив Девітт. — Але залишається 
питання, як удова без чаклунства могла потрапити в Кілдар? 
— Цього я не знаю, — знизав плечима Фінніген. — Але я можу заприсягтися, 
що ніхто інший не мав таких вагомих причин звести зі світу Енн і Лайн, як 
вона. 
— Коли ви були в неї у вівторок, — спокійно зауважив Девітт, — то 
розмовляли з нею так ніжно, як син з матір'ю. 
— Цей хлопець знає все! — здивовано мовив Фінніген до трійці за столом. 
— Будь обережний! — застеріг Сідней. — Він знає набагато більше, ніж 
корисно твоєму здоров'ю. 
Девітт кивнув головою. 
— Може, й так. Бо гроші, що їх ваш друг, перепрошую, негідник Джером, 
вам винен, зароблені не на контрабанді віскі. Ви таємно доставляли в 
Ірландію аптечні товари, і це може принести вам додатково щонайменше 
десять років в'язниці. 
О'Келлі аж рота роззявив з подиву: 
— Фінн, цей справді забагато знає. Хоч-не-хоч, нам доведеться його 
спекатись. 
— У неділю ввечері, як ніжний коханець, ви послали Гайлен квіточки, — 
Девітт дивився тільки на Фіннігена. — У неділю вона вже мала бути в 
Кілдарі? 
— Зупинимось на десяти роках в'язниці, — ухилився від прямої відповіді 
Фінніген. — Ви прийшли, щоб мене про це попередити? 
— Нічого подібного. Я просто хочу взяти у вас кілька показань. 
— Ідіть ви під три чорти! Бо дістанете від мене не показання, а синці під очі! 
— злісно прохрипів Фінніген. 
З кухні долинув дитячий галас, потім на дверях стала сестра Фіннігена. Він 
підвівся і підійшов до неї. Сестра прошепотіла йому щось, він вилаявся і 
вийшов до кухні. 
За хвилину повернувся з чотирирічною дівчинкою на руках, яка жалісно 
плакала. Вона прищикнула пальці у дверях, і Фінніген утішав її, роблячи 
нашвидкоруч качечку з газети. 
— Дивіться, шановний всезнайко, — звернувся він до Девітта так голосно, 
ніби хотів, щоб його почули в кухні. — Отаких замазур тут повзає аж 
одинадцятеро. їм треба їсти, пити, вдягатися. А що ми маємо? Дах ось-ось 
упаде на їхні голови, ходять вони в лахмітті, вранці, в обід і ввечері їдять 
пісну картоплю. М'ясо буває тільки на 
. великі свята, та й то лиш тоді, коли щастить потай убити косулю чи зайця. 
Напевне, ви скажете на це: люди ці ледачі, ненажерливі, п'яні, брудні, і 
живуть вони так, як заслуговують… 
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— Я такого не кажу! — рішуче перебив його Девітт. 
— Але таких, у кого це не сходить з язика, тут вистачає! — не вгавав 
Фінніген. Він розпалювався, голос його лунав дедалі загрозливіше. — Заради 
попа череватого вони готові пограбувати своїх братів, вони кровопивці, гірші 
за блощиць! Коли ж хто-небудь не хоче здохнути і попросить допомоги у 
клятого святенника, той йому співає: "Господь поможе, молись йому…" 
— Неправда! Я ніколи так не говорив! — вигукнув, ускочивши до кімнати, 
Джойс. Його кощаве обличчя, вкрите червоними плямами, пашіло гнівом. — 
Ти брешеш і брудниш руку, що хотіла тобі помогти! 
— Погляньте-но на цього прусака, який наважується заявляти, ніби я гудив 
його смердючі лапи! — Фінніген весь тремтів від обурення. — Коли ти хотів 
допомогти нам, коли? Чи не тоді, коли, як-от зараз, приходив стягнути 
оренду для свого череватого попа? 
— Якщо для тебе оренда зависока, можеш заявити про це, ніхто не 
забороняє! — крикнув Джойс. 
— Ти бачиш на моїх колінах дитину, у якої можна полічити ребра під 
лахміттям! Ти знаєш, що з трьох картоплин, котрі ми вибираємо, дві 
потрапляють на горілчаний завод твоїх благочестивих братів! Ви теж не 
кращі! — накинувся Фінніген на Девітта. — Приходите непрохані, як сніг на 
голову… Аптечний товар! Якби я тільки міг, чорт забирай, то напхав би цим 
товаром всіх ледачих панночок у Кілдарі! По саму зав'язку! Вони нудьгують, 
не знають, як згаяти час. От їм і кортить так наковтатися аптечного товару, 
щоб на церковних банях замість лелек побачити танцюючих поросят! А 
тепер згинь, отруйна комахо! — звернувся він знову до Джойса. — Бо інакше 
юшкою вмиєшся! Твоє щастя, що мені треба з паном порозмовляти, — 
показав він на Девітта. 
Джойс ковтнув слину, хотів огризнутись, але передумав і пішов геть. 
Фінніген провів по обличчю рукою і сказав тихо й мирно: 
— Всі знають, що Джером завинив мені гроші, але чи побачу я їх коли-
небудь? 
— Авжеж, ні, — відповів Девітт. — Повішений навряд чи прийде стягати 
свій борг. Я гадаю, ви типовий убивця, із тих, хто чинить умисний злочин. Де 
треба говорити, ви мовчите, де треба мовчати, базікаєте, як стара базарна 
баба. Ви не можете тримати себе в руках, кидаєтесь з однієї крайності в іншу. 
Яку роль відіграє Джойс в історії зі спадщиною? Він рветься до грошей, щоб 
збагатити церкву? А що ви знаєте про наглядачку притулку, де живе стара 
Скрогг? Чи справді така хвора ота місіс Скрогг, що ходить лише на милицях? 
Кажіть хутчій, чоловіче! Зрозумійте, нарешті, так буде краще для вас! 
— Я нічого не знаю. Я справді нічого не знаю. Я тільки чув, ніби наглядачка 
притулку і стара Скрогг — подруги з дитинства, але… 
— Від кого ви це чули? — перебив Девітт. 
— Точно вже не пригадую, — Фінніген потер лоба, — але згадаю… 
— Чи зустрічалися ви з Гайлен в останні дні? 
— Я… Так... 
— Де? 
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— В Реммінгтоні. 
— Чуєш, ти, перш ніж казати, клади кожне слово на золоті ваги, — втрутився 
Сідней. 
— Заткни пельку! — гаркнув Фінніген. 
Він пройнявся незбагненним довір'ям до Девітта і розповів йому щиро все, 
що знав. Це було не дуже багато, але дещо з кілдарських подій стало для 
Девітта зрозумілішим. 
Маленька Енн, яка прищикнула пальця дверима, встигла потоваришувати з 
Девіттом. Вона вилізла йому на руки і не давала спокою, аж поки він не 
зробив їй ще одну паперову качечку. 
 

РОЗДІЛ ОДИНАДЦЯТИЙ  
Перш ніж повернутися до готелю, Девітт зробив короткий візит О'Брайну. 
Від нього він дізнався, що в Кілдар прибула кримінальна поліція з окружного 
міста, яка завтра продовжить розслідування. 
— Повинні ж вони показати, ніби щось роблять, — іронічно зауважив 
О'Брайн, силкуючись приховати своє занепокоєння. Він сподівався, що 
Девітт почне розпитувати про наміри приїжджих, але той, обмежившись 
кількома загальними запитаннями, пішов. 
Коли він дістався до готелю, вже вечоріло. Там його чекали Клагг, Стелла і 
місіс Ейн. Вони сиділи в кухні і пили каву. Нова служниця Бес мила посуд. 
Гайлен була у своїй кімнаті. У пивному залі лежала на помості Лайн, яку 
після розтину в окружному місті одразу ж привезли назад. Біля труни, вся в 
чорному, сиділа сестра ордену урсулінок, тихо бурмочучи молитви запалими 
старечими устами. Чотири товсті свічки дуже коптіли, й від них ішов 
неприємний запах. 
Обличчя Лайн помітно змінилося. Без гриму воно було старішим, шкіра 
набула голубуватого відтінку, але риси випромінювали спокій і гармонію, 
яких вона не знала в житті. 
За Девіттом увійшли Клагг, Стелла і місіс Ейн. Всі постояли біля труни і 
повернулися до кухні. 
Клагг витяг записничок, почухав носа, надів окуляри, що надали його 
червонощокому лагідному обличчю кумедної поважності, і сказав: 
— Спочатку доповім про особу Сліма Джойса, п'ятдесяти трьох років, 
кушніра. 
— Скоротіть вступ, викладайте факти! — наказав Девітт. 
— Фактів обмаль. Ви, напевне, скажете, що змарновано час, але… 
— Слухайте, Клагг, про час поговоримо потім. Отже, Джойс… 
— Я опитав одинадцять осіб, заглянув у церковні книги, порозмовляв з 
адвокатом Беллом — одне слово, витратив одинадцять годин. Джойс, нині 
всіма шанований громадянин Кілдара, глибоко релігійна людина. Він 
жахається навіть порожньої пляшки з-гад вісй. Двадцять років тому лише 
щасливий випадок допоміг йому уникнути суду. Ще бувши дитиною, 
розповідала стара селянка (довелося протеревенити з нею дві години), якось 
у нападі люті він залізякою вбив собаку. Пізніше, коли виріс, його 
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злостивість поглибилась. На весіллі своєї сестри, розповідав церковний 
служка (на нього я витратив півтори години), він ударив одного з гостей 
пляшкою по голові, і так невдало, що бідолаха вмер. Тільки завдяки тому, що 
знайшлися очевидці, які посвідчили, ніби той напав на Джойса з ножем, він 
уникнув в'язниці. Пізніше, коли виріс, його злостивість поглибилась. 
Наступні роки Джойс провів в Англії, повернувся звідти з деякими 
заощадженнями і відкрив власну майстерню. Торговець папером Шеллей (дві 
години розмови) розповів, що вже тоді Джойс удався до релігії. Можливо, він 
утнув щось таке, що мучило Його сумління, тому й вирішив шукати рятунку 
в релігії. Крім того, Джойс заслаб на очі. Коротко і ясно… 
— Добре, що коротко і ясно, — буркнув Девітт. — Але викладайте далі… 
— Отже, Джойс поступово став великим святенником. А зараз ви дізнаєтесь 
про велике відкриття. Хоч коштувало воно мені три години, але річ дуже 
важлива: незважаючи на те, що Джойс присвятив своє життя богові, він і 
тепер піддається нападам раптового гніву, як тридцять років тому. 
— Скільки годин, ви сказали, витратили на це відкриття? Клагт зазирнув до 
свого записничка. 
— Якщо точно, то три з половиною години. 
— Мені для цього вистачило не більше чверті години, — спокійно зауважив 
Девітт. — Люб'язний, віруючий Джойс став ще злостивіший, ніж колись. Але 
свою злість він зганяє тепер не на людях, а на телятах, вівцях та коровах. Він 
убиває їх не гуманним способом, як належить різникові, а так довго мучить, 
що шкура їх перетворюється на сито. 
Клагг знову почухав носа. 
— Треба було сказати одразу, сер. Звідки ж я знав, що вам це відомо. Я не 
ясновидець. 
— Кажіть далі! 
— Цікаве ставлення Джойса до овдовілої місіс Скрогг, котра нічим не 
поступається йому в побожності. 
— Вони добре порозумілись? 
— Дуже добре. 
— І скільки годин вам було потрібно, щоб з'ясувати це? 
— Не менше години, але її я не включатиму в рахунок, — сказав Клагг тихо. 
— Усі, з ким я розмовляв, твердили, що зовні скромний кушнір — насправді 
дуже багата людина, що він привласнив Скроггове майно. 
— Хвилинку. — Пам'ятаючи про небіжчицю в домі, Девітт утримався від 
жарту і мовив, тамуючи усмішку. — Ви сьогодні не на висоті, Клагг. Про те, 
що Джойс зібрав невеличкі статки як посередник в орендуванні церковних 
земель, що на його рахунку в банку 1800 фунтів, цвірінчать навіть горобці на 
дахах. 
— Пробачте, але… 
— Розміри його заощаджень не зовсім точні, але все інше відповідає 
дійсності. Будь ласка, місіс Ейн, тепер ваша черга. 
— Про Скроггів нічого нового, — вона подала йому кілька списаних 
аркушів. — Звичайне патякання, до якого завжди вдаються, коли люди 
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невидимими стежками приходять до грошей. Загалом три години, ніяких 
особливих витрат, ніяких особливих труднощів, ніякої небезпеки для життя. 
Отже, найнижча розцінка — 5 шилінгів за годину, — підсумувала місіс Ейн, 
визивно поглядаючи на Девітта. 
— Те, що ви тут з'ясували, справді дуже цікаве, — мовив він, гортаючи 
аркуші. — Отже, цілком можливо, що стара зовсім не кульгава. 
Він глянув на двері пивного залу. 
— Якби вона змогла відповісти на запитання лиш одним словом "так" чи 
"ні", таємницю було б розгадано. 
— Гадаєте, це робота старої Скрогг? — спитала місіс Ейн, як завжди уїдливо-
агресивним тоном. 
— Гаккетт присягалася, що Скрогг дуже хвора, без сторонньої допомоги з 
ліжка не підводиться, без милиць не ступить і трьох кроків. Але тепер ми 
знаємо, що це вельми сумнівне твердження. 
Місіс Ейн на знак згоди кивнула головою. 
— Так, цілком можливо, що обидві вони діють спільно. І Джойс із ними. 
Стелла, яка сиділа в кутку і звідти стежила за Девіттом, чекала, чи він ще 
скаже що-небудь, потім мовила саркастично: 
— Видно, що ви цілком у курсі справ, Патріку. Але від мене так легко не 
відкараскаєтесь, як від Ейн, — вона з симпатії до вас і щоб подражнити 
нашого шановного шефа, вдає, ніби шпигування — втіха, та й годі, а з себе 
корчить ясновидицю. Певне, з Фіннігеном ви вже розмовляли і, певне, теж 
подумали, що переважна частина жінок липне саме до таких типів. 
— Не філософствуйте, Стелло. За це нам не платять, — перебив її Клагг. 
— Що ж ви цікавого відкрили?.. 
— Дещо є, — відповіла Стелла сухо. — Гадаю, Патріку, те враження, яке 
справив на вас Фінніген, точне. Людина набита суперечностями… Проте 
Фінніген може бути галантним… Він зовсім не дурний. Я просиділа вчора 
вечір у барі "Веселий ірландець" і без особливих зусиль зав'язала з ним 
розмову. 
— Без особливих зусиль ви зав'язуєте з чоловіками не лише розмову, — 
підколола її місіс Ейн. 
— Довелося стільки випити того жахливого джину, що мене аж занудило, але 
справа була варта заходу. Виявляється, Гайлен чотири дні перебувала в 
Реммінгтоні й там часто зустрічалася з Фіннігеном, якщо під цим словом 
розуміти інтимні стосунки. 
— У вас є незаперечні докази? — спитав Девітт. 
— Авжеж. Я покладаюся не тільки на сердечні почуття закоханого богатиря, 
який, наче мала дитина, вчепився у спідницю Гайлен. Він навіть не зробив 
спроби поцілувати мене. Він марить своєю Гайлен. 
— Чи не марив він також і своєю Енн, і своєю Лайн? — кисло спитала місіс 
Ейн. 
— Отже, в той час, коли сталися вбивства, Гайлен і Фінніген були разом? Де 
ж вони зустрічалися? — допитувався Девітт. 
— У готелі "Веселий ірландець". Я розмовляла з його власником, і він 
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присягається, що обоє у неділю ввечері і вночі — тобто тієї ночі, коли 
загинула Енн, — були у своїй кімнаті, в ліжку. Фінніген навіть кілька разів 
спускався вниз по пиво. 
— Але ж господар не бачив Гайлен, — висловив сумнів Клагг. 
— То, кажете, увечері ви розмовляли з Фіннігеном? Довго? — поцікавився 
Девітт. 
— О сьомій вечора я спіймала його на гачок, о дев'ятій ми випили на 
брудершафт, опівночі він признався мені у своєму довічному коханні до 
Гайлен, о першій годині… 
— Шість годин бурхливих виявів сердечних почуттів, — констатував Девітт. 
— А де весь цей час була Гайлен? 
Стелла свиснула. 
— Ви геній, Патріку. Чому я сама про це не подумала? Наш закоханий 
Геркулес багато разів поривався піднятись у своє любовне гніздечко, і коли 
він це, зрештою, зробив, то повернувся назад розчарований. Він сказав, що 
вона, певне, в Коннемарі у своєї тітки, яку вже давно збиралася навідати. 
— Отже, вона має тітку в Коннемарі, — зауважив Девітт і звернувся до місіс 
Ейн: — їдьте туди і довідайтесь, чи є така тітка насправді. Коли так, зберіть 
відомості про неї, щоб я знав, як з нею розмовляти. 
— Загалом, — Клагг зібрав на столі всі записи, — набралася 61 година. Це 
становить 12 фунтів. Крім того, особливі витрати становлять 4 фунти 8 
шилінгів. 
— Клагг, ви типовий персонаж з роману Діккенса, — вигукнула Стелла. — 
Гроші, гроші… Все чисто перетворює на фунти і шилінги! 
— Моя люба Стелло! — відповів Клагг з гідністю. — Я маю четверо дітей і 
мушу піклуватися про сім'ю. Протягом двох років я плекаю надію збудувати 
дім для своєї родини. Але я потрапив до рук шахраїв, негідників, бандитів, 
гангстерів, які звуться архітекторами, і, нарешті… 
— Годі, Клагг, — перебила його місіс Ейн. — Ваше фінансове становище 
нікого не цікавить. Ми всі знаємо, що ви найнужденніша людина у Дубліні, 
та коли ви раптом віддасте богові душу, то залишите своїй вдові 
щонайменше п'ять тисяч фунтів. Але годі про це. 
Вона звернулась до Девітта: 
— Хто, на вашу думку, вбивця? Гайлен? О'Брайн? Джойс? Стара Скрогг? Чи 
приятелька Гаккетт? Чи хтось такий, про кого ми нічогісінько не знаємо? 
— Мотиви є в усіх, — сказала Стелла. — Ми, очевидно, встановимо, що і 
часу для вбивства кожен з них мав аж занадто. 
— Так, убивцею міг стати кожен із цих людей, — погодився Клагг. — Через 
те ми мусимо продовжувати слідство щодо всіх. Ця справа дорого 
коштуватиме! 
— Хоч я ваша підлегла, Клагг, — не на жарт розсердилася місіс Ейн, — але 
скажу відверто: ви страшенно нервуєте мене. Нестерпно! Таку 
низькооплачувану роботу, як у вас, я можу знайти собі і в іншому місці. 
— Вбивцею міг бути кожен з них! — наполягав Клагг. 
— Ні! — відрубав Девітт. — О'Брайн може здогадуватись, хто злочинець, він 
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міг навіть допомогти йому у вбивстві, але сам він не вбивця. 
— Точно, — погодився Клагг. 
— О'Брайн не людина, а вгодований слон. А вгодований слон ніколи не 
зможе спуститися чи піднятись вузькою шахтою по залізних скобах. Вбивці 
довелося зробити це кілька разів. 
— З цим можна погодитися, — мовила місіс Ейн. 
— Я б зосередив увагу на обох дамах з притулку для багатих удів і 
благочестивих мімів, — порадив Клагг. — Віддаленість притулку від Кілдара 
не є перешкодою. Заклад, безперечно, має машину, щоб їздити на базар за 
покупками. Можна припустити, що, скажімо, Гаккетт сама водить машину. 
Запала тиша. Девітт знову пройшовся по кухні й зупинився біля вікна 
Приваблені світлом, знадвору в шибки билися комарі і метелики. 
Позаду Девітта дзижчала звичайна кімнатна муха. Він обернувся, провів її 
очима і мовчки вийшов. 
— Ходімо спати. — Стелла позіхнула. — Я ще й досі не можу видихати той 
клятий джин. 
 

РОЗДІЛ ДВАНАДЦЯТИЙ  
Наступний день Девітт провів у Дубліні. Невідкладний процес вимагав Його 
присутності у Верховному апеляційному суді. Як і передбачав О'Брайн, 
кримінальна поліція з Дроеди, включившись у розшуки, не просунула справу 
ні на крок вперед і доручила, нарешті, дальше розслідування інспекторові. 
О'Брайн, який добре знав звичаї Кілдара, призначив похорон обох дочок 
Скроггів на п'ятницю. Цього дня в Реммінгтоні був базар. З усієї округи 
приводили сюди племінну худобу. Тут збиралися артисти маленьких 
мандрівних цирків, селяни-кустарі зі своїми виробами. 
Про час похорону О'Брайн оголосив лиш у п'ятницю вранці. О десятій годині 
мала початися заупокійна меса, а потім і похорон. Інспектор був певен, що 
мало хто з мешканців прийде на церемонію. 
Але цей розрахунок виявився помилковим. Уже з самого ранку на базарній 
площі почали юрмитися люди, у переповнених шинках схвильовано 
шепотілися, сперечалися. Все це нагадало Девіттові той день чотирнадцять 
років тому, коли було оголошено про початок другої світової війни. 
Кілдарців охопило напружене чекання чогось незвичайного. 
Повернувшись із Дубліна, Девітт вирушив у тривалу ранкову прогулянку. 
Його давній знайомий О’Гвінн мав сьогодні на цвинтарі роботу, і він 
збирався оглянути його халупу за півмилі від старої кілдарської рибальської 
гавані. 
Від Фіннігена Девітт почув про старого гробаря таке, що потребувало 
з'ясування. Але на дверях халупи висів величезний замок, а два маленьких 
віконця були щільно запнуті зсередини. Девітт пішов уздовж берега до гирла 
Інміс, яка, звиваючись між соковито-зеленими луками, впадала в море. 
Незабаром почалася злива, і Девітт мусив повернутись до Кілдара. 
Небо облягли хмари, і з заходу дув поривчастий вітер. З шаленою силою 
кидав він на прибережні скелі гриви прибою. 
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Коли він нарешті дістався до міста, то побачив, що запізнився на добру 
годину: О'Брайн почав похорон раніше, і, коли Девітт прийшов на цвинтар, 
там уже нікого не було. 
Прямуючи до фамільної могили Скроггів, він розглядав старі надгробні 
камені. В один з них було вмуровано чотири гарматних ядра, напис унизу 
сповіщав: "Одне з цих ядер винне в смерті нашого хороброго старшини 
Стівенсона!" На іншому надгробку красувався вирізьблений цап. Напис 
давав пояснення: "Якщо моє ім'я зітреться, цей цап скаже, як мене звали". 
Напис ще зберігся. Померлого звали Теофіл Гоут. Гоут — по-англійському 
"цап". 
Кумедний надгробок розвіяв Девіттові похмурі думки, і він, тихо 
насвистуючи, попрямував до пагорба свіжої землі, але здивовано зупинився 
на півдорозі: хтось, не видимий звідси, порядкував у ямі. Повна піску і 
камінців лопата злітала у повітря. Прислухавшись, Девітт вловив ледь 
чутний скрипучий спів людини, зайнятої своїм похмурим ремеслом. Девітт 
обійшов пагорб і заглянув униз. Там то опускалася, то підіймалася сіра 
потилиця його давнього знайомого О’Гвінна. Біля його ніг лежала торба, 
відома Девіттові ще з першої зустрічі, а на ній два обсипаних піском черепи. 
О’Гвінн помітив Девітта лише тоді, коли обернувся, щоб узяти пляшку з 
віскі. 
— Ти диви! Знову наші дороги схрещуються! — вигукнув старий без 
найменшого здивування. — Що ви тепер хочете від мене почути? 
Чому зморшкувате О’Гвіннове обличчя справляло приємне враження, Девітт 
не міг пояснити. Гробар був напідпитку, хміль пожвавлював і звеселяв його. 
— Знов шукаємо черепи? — спитав Девітт, ховаючи усмішку. 
— Не завадило б ще кілька викопати, — одверто відповів О'Гвінн. — Але ж 
черепи, як ті гриби в лісі, — більше знайдеш, коли не шукаєш. 
— Авжеж, — сказав Девітт, хоч ніколи в житті не збирав грибів. 
— День у день стає важче заробляти на хліб насущний, — зітхнув О'Гвінн. — 
Раніш я знаходив їх на глибині двох метрів, тепер і трьох не досить. 
— Щось на зразок пошани до померлих, мабуть, ніколи не прокидалось у 
вас? — Девітт присів навпочіпки над ямою. 
— Тридцять років тому мене аж нудило від цієї пошани, — промовив 
О’Гвінн з кумедною серйозністю. — Не кривіться, вельмишановний. Я був 
тоді молодий і в цій справі недосвідчений. Сьогодні я кажу, що в людини 
безсмертна лише душа. А все інше — брехня. Мертві речі, до яких тільки 
невиправний дурень може відчути пошану. 
— Ось який у вас на все це погляд, — підсумував Девітт. 
— Скажіть, нарешті, чого ви хочете від мене? Не для того ж ви прийшли 
сюди, щоб просто побалакати зі мною. 
— А чом би й ні? Я охоче розмовляю з людьми, які розповідають мені 
неймовірні речі. У житті так багато дивного! 
— Наприклад? 
— Наприклад, справа з чудовим букетом троянд. Один з моїх працівників 
розпитував торговця квітами, і той нічого не знає про троянди. 
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— Він бреше, бо боїться. 
— І не бреше, і не боїться. Справа в тому, що п'ять шилінгів, які дав 
Фінніген, аби ви купили букет троянд і передали Гайлен, ви пропили. Потім 
"купили" на могилі старого Джерома троянди і продали їх мені. Кожна 
порядна людина сказала б, що це свинство. 
— Тоді йдіть собі своєю дорогою, щоб я міг працювати далі. Девітт кинув у 
ямку кілька камінчиків і коротко спитав: 
— Хто це був? 
— Про що це ви питаєте? 
Девітт знову кинув у яму камінчика. 
— Майте на увазі, друга з молодих жінок, похованих сьогодні, не загинула б, 
якби ви не вирішили нажити на деяких своїх спостереженнях капітал. 
Нажити — це надто м'яко сказано. Ви, старий негіднику, через свою 
пожадливість дали можливість убивці вчинити ще один злочин. Можете 
клеїти дурника, розповідаючи про порожні черепи і вкрадені з могил квіти, 
але не тоді, коли йдеться про людське життя. Смерть Лайн на вашій совісті, і 
якщо ви не розповісте мені зараз про все, я подбаю, щоб останні роки свого 
життя ви провели у в'язниці. 
Але О’Гвінн не збирався ні в чому зізнаватися і тільки сердито шкірився з 
ями, і Девітт, охоплений раптовим гнівом, жбурнув йому в обличчя жменю 
піску. 
Старий схопив лопату і замахнувся на нього. Але Девітт вирвав її з його рук. 
Від ривка круто насипана купа піску почала сповзати, і частина її обвалилася 
вниз. О’Гвінн опинився по пояс у піску. Вираз обличчя Девітта нагнав на 
нього страх. Він тільки пробелькотів, що все, в чому звинувачує його Девітт, 
неправда, що він ніколи нікого не шантажував і все це сталося зовсім 
випадково. 
— Кого ви бачили? — крізь зуби спитав Девітт. 
— Я не бачив… Я не міг бачити… Був туман, дощ… 
Девітт знову схопив лопату, встромив у пісок, і він знову посипався в яму. 
Тепер О’Гвінна засипало аж до грудей. 
— Якщо ви й тепер не скажете, — пригрозив Девітт, — я засиплю яму, і 
нікому навіть на думку не спаде шукати вас тут. Гадатимуть, що ви п'яний 
упали в море або втекли з Кілдара. А коли мине років п'ятдесят чи сто, 
можливо, ваш наступник викопає ваш череп, вишкребе гарненько в теплій 
содовій воді і вмонтує в лоба будильник. А душа ваша буде вічно каратися, 
старий дурню! Отже, кого ви бачили? 
Девітт збагнув нарешті, що погрозами старого не візьмеш. 
Він кинув лопату вбік, сів на піщану кучугуру. Дивлячись, як О’Гвінн, ніби 
велетенська мураха, борсався в піску, вигукуючи богохульні прокляття, 
Девітт зайшовся реготом. 
— Ну й вигляд у вас! Коли б тут були діти, вони б спитали: "Що робить 
унизу цей дідусь?" 
— Проклятий шпигун! Якщо я виберуся, то потрощу вам усі кістки! Я 
перегризу вам горло! Я вирву вам очі! 



 188 

— Ви й справді кровожерний тип. Тож мій святий обов'язок подбати, щоб, 
вибравшись із цієї нори, ви опинилися в іншій… 
— Скажений собако! — вигукнув О’Гвінн, коли йому вдалося нарешті 
витягнути одну ногу з піску, хоч і без черевика. Поворушивши пальцями, він 
заходився видобувати черевика. — Потрібні мені ваші вбивства! Нашого 
брата, що мусить тут колупатися за півтора фунта на місяць, цікавить тільки 
одне — як прожити! Гляньте, не шкарпетки, а самі дірки… 
— Це я вже давно бачу, — співчутливо мовив Девітт і вийняв гаманець. — 
Скільки, ви кажете, заробляєте за місяць? 
— Копання могил — лише побічне заняття, на думку церковної служби. І 
забирає всього кілька годин на тиждень… 
— Не дуріть мене, О’Гвінне, цим ви тільки шкодите собі… 
— Півтора фунта на місяць. Лише в березні та квітні, коли весна забирає на 
той світ сухотних, мій заробіток зростає до двох фунтів. Та це не щороку. 
— Гаразд, два фунти на місяць… Отже, за рік ви заробили б двадцять чотири 
фунти, — Девітт відкрив гаманця, витяг з нього кілька асигнацій і сунув під 
ніс О’Гвінну. — Тут ваш річний заробіток. Але ви б мали ще більше, якби не 
шахраювали! Відповідайте: кого ви бачили? 
— П'ятдесят фунтів. 
Девітт поклав банкноти назад у гаманець. 
— Тоді бувайте здорові! 
Не зробив Девітт ще й десяти кроків, як старий покликав його. Він, мовляв, 
бідний ірландець, і злидні примусять його навіть матір божу за безцінь 
продати… 
— Кого я бачив? — перепитав О’Гвінн, ховаючи гроші в кишеню. — Цього я 
не можу сказати. Але я можу показати щось варте уваги, коли підете зі мною. 
Воно вам дещо прояснить. 
Девітт допоміг старому вибратися з ями, і той хутенько подріботів до 
сарайчика поблизу каплички, де зберігалося його знаряддя. Він відкрив ящик, 
дістав спершу два мішки, потім жорстку маску на дерев'яній ручці. Девітт 
одразу ж згадав містерію в притулку і впізнав маску: це була та сама, яку 
старий мім, що грав ангела, тримав перед обличчям. Тиснені з пап'є-маше 
риси приваблювали добротою, мудрістю. 
— Де ви знайшли її? 
— На Шулічих скелях, неподалік од входу до тунелю. 
— І хто ж тримав її перед носом? 
— От саме цього я й не знаю, — промимрив О’Гвінн, — Коли б я знав, мав 
би за це не кілька фунтиків, а разів у десять більше. 
— Але хоч що-небудь в особі, яка прокрадалася до шахти, впало вам в око? 
То був чоловік чи жінка? Рухи її були скуті чи жваві? 
— У всякому разі то був не чоловік. Скуті рухи? Ні! Зовсім навпаки. Аби ви 
бачили, як вона мчала і стрибала по скелях! Швидше за сарну! 
— Ви бачили, коли вона вийшла з підземного ходу? 
— Так. Я хотів наздогнати її, але про те годі було й думати. 
— І все ж таки, хто, на вашу думку, була ця жінка? 
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— Я думаю те саме, що й ви… — О’Гвінн ухилився від прямої відповіді. — 
Але що з того, коли немає жодного доказу. Маска — це ще не доказ. Я вже 
скрізь нишпорив, передусім у притулку, де мій знайомий служить 
садівником. Нічого не пощастило довідатись! 
— А що, по-вашому, вона шукала потай в будинку? 
— Не інакше, як заповіт! І тут вона натрапила спершу на Енн, а другого разу 
на Лайн. Як усе сталося в старій кам'яниці, знає тільки вона сама. А оскільки 
навіть найспритніший суддя не витягне з неї ні слова, то вся справа 
залишиться таємницею. 
Девітт сховав маску під свій твідовий піджак. 
— Чи вмієте ви тримати язик за зубами, О’Гвінне? Коли ви це доведете, 
матимете щодня по п'ять шилінгів додатково. Подумайте про мою 
пропозицію, надто після третьої склянки віскі. 
Вийшовши з цвинтаря, Девітт попрямував до старої гавані. Він пройшов повз 
готель, звернув на стежку до Шулічих скель, сів там на камені. Було тепло й 
туманно, хоч дув різкий вітер. Невеликий вітрильник виринув з-за скелястого 
берега і перетнув бухту, борючись із хвилями. З повитого туманом морського 
простору долинали приглушені крики чайок. Поступово різкі пориви вітру 
переросли в шторм. 
Девітта огортала тиха млість, якої він так боявся. Як завжди в таких 
випадках, заболіла ліва частина голови. Чинити опір напливу болю він не міг, 
і його охопило чуття безнадії: всі його намагання — зрештою, пусті ілюзії. Із 
сотень розслідуваних злочинів він добив лиш один висновок: більшість 
людей від природи ні злі, ні добрі, ні надто дурні, ні надто розумні, 
надзвичайно обдарована людина така ж рідкісна річ, як і абсолютно 
безсовісний насильник. Але що саме формує людей так по-різному — одного 
робить убивцею, іншого — благодійником, більшість — невдоволеними? 
Коли Гайлен сіла біля нього на гостроребрий камінь і Девітт відчув тепло її 
плеча, йому видалося, ніби він весь час чекав тут на неї. Вона заговорила 
одразу, без ніякої передмови: 
— Я ніколи не любила Енн, а Лайн і зовсім терпіти не могла. Інколи ж я її 
навіть ненавиділа. Вона вважала, що покликана для чогось вищого і це вище 
впаде їй манною з неба. Все робила під жалібний акомпанемент: "Ох, навіщо 
старатися, навіщо напружувати сили?" Та коли я побачила, як їх обох 
опускають у могилу, все погане відлетіло, пішло в небуття. Обидві вони 
з'явилися мені в зовсім іншому світлі… Я втратила двох найближчих людей. 
Незважаючи на те… 
— Так, — бездумно мовив Девітт. 
— Енн була вульгарне і дурнувате створіння. На жаль, тут нічим не можна 
було зарадити. Одне-єдине хвилювало її: швидше лягти в ліжко з будь-яким 
чоловіком! 
— Навіть з Фіннігеном? 
Гайлен пропустила цей натяк повз вуха. Вона втупилася в море, обличчя її 
пересмикнулося, за хвилину почулося гірке ридання. 
— Мені страшно, що Енн і Лайн більше немає в живих. Я весь час бачу їх 
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там, унизу, в могилі. Мене так мучать докори сумління, ніби це я винна в 
їхній смерті. 
— Не треба докоряти собі, Гайлен! 
— Не можу! Хоч і розумію, що ні самокатуванням, ні самозвинуваченням 
нічого не зміниш! 
— Авжеж, нічим тут не зарадиш. 
— То чому ви вже дві години сидите тут під мжичкою і мокнете? Про що ви 
думаєте? Про них? 
— Я повинен мати в руках усі докази, довести, як і чому вбито Енн та Лайн, 
дізнатися, хто це зробив, послати вбивцю на шибеницю, хоч хто б він був. 
— Я розмовляла з Лайн по телефону. Ви справили на неї сильне враження. 
— Дощ припускає, — сказав Девітт. — Між іншим, вам відомо, Гайлен, що 
всі гроші, які мали успадкувати три сестри, тепер належать вам? 
— Не турбуйтеся, Девітт, я зумію їх використати! Під час телефонної 
розмови Лайн, сміючись, розповідала (хоч це був силуваний сміх), нібито 
вона запропонувала вам узяти її з собою до Дубліна. Це правда? 
— Коли ви повертаєтесь до Дубліна? 
— Ще не знаю. Якщо й повернуся, то ненадовго. Я не люблю Ірландії, її 
міста мертві — вони живуть лише минулим. Оселюся в Англії, куплю собі 
будинок серед густого саду і житиму між простими людьми. Ви б узяли Лайн 
з собою до Дубліна? 
— Ні. 
— А коли б я вас попросила? — її сіро-зелені очі блищали, великі м'які уста 
всміхалися водночас глузливо й спокусливо. Краплини дощу яскріли в 
рудому волоссі. 
— Коли ви в середу прибули в Кілдар, то сказали, що прийшли прямо з 
поїзда? — спитав Девітт. — Це неправда. Вже кілька днів ви були тут, 
поблизу. 
— Так, я збрехала, — відповіла вона щиро. — Я разом з Фіннігеном була в 
Реммінгтоні. Це вас влаштовує? 
— Не зовсім. 
— Чому? 
— З Фіннігеном вас і справді нічого не зв'язує, крім любощів? 
Гайлен злісно засміялася. 
— Побачили б ви його влітку, коли він стоїть на березі моря у самих плавках. 
Чисто бог! Тоді б ви зрозуміли бідолашну, самотню жінку. Але з цим 
покінчено. Я вірю, ви захистите мене і візьмете з собою до Дубліна! 
— Якщо ви успадкуєте всі гроші, а також материну половину, — я чув, вона 
дуже хвора і довго не протягне, — то станете багатою жінкою. А багата, 
молода, вродлива жінка може мати в житті все, чого забажає… 
Гайлен сміялася, і якісь холодні, жорстокі нотки бриніли в її сміхові. 
— Коли мою матір навіть паралізує, вона і в дев'яносто літ стрибатиме на 
своєму костурі. Вона жорстока, вона переживе всіх нас… 
— Чи всіх, це ми ще побачимо, Гайлен. 
Вона швидко повернула голову до Девітта, очі її розширились і дивилися 
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непорушно, по-гадючому. Спитала голосно і неквапливо; 
— Гадаєте, це я вбила Енн і Лайн? 
— Напередодні смерті я просив Лайн розповісти все, що вона знала про 
загибель Енн. Я попереджав її, що йдеться не тільки про виявлення злочинця, 
а передусім про її власне життя. Вона вперто мовчала. Через день Лайн була 
мертва. Ви зараз точнісінько в такому становищі, Гайлен. Ідеться про ваше 
життя… 
— Що ви хочете цим сказати? 
— Якщо це були ви, Гайлен, то я не дам вам утекти. Якщо це не ви, то 
скажіть, що вам відомо, бо вбивця все ще па волі і ви станете його третьою і 
останньою жертвою… 
— Отже, ви не дасте мені втекти? 
— Ні. — Девітт підвівся. 
— Але чому? Хіба це справедливо? — Гайлен теж підвелася. — І що таке 
справедливість? Уявіть собі: ми б відгородилися від сучасності. Обоє, як і 
зараз, стояли б край стрімкого скелястого урвища, глибоко внизу вирував би 
прибій, і я була б не Гайлен Скрогг, а одна з жінок, які всемогутньо, божою 
милістю панують над землями й океанами; а ви були б убогий дворянин, і я 
звеліла б стратити двох своїх підданих, котрі розгнівили мене. Чи вимагали б 
ви тоді справедливості від мене? — Вона гірко засміялася. — Якби ви знали, 
як мені набридло належати до тих, що там, унизу, як я прагну звільнитись від 
буденного життя! Та може статися, вбивця добереться й до мене, але, мій 
любий апостоле справедливості, все одно від мене ви не дізнаєтесь нічого. 
Девітт потер рукою лоба. 
— Я не належу до тих мисливців, які, прикриваючись законом, влаштовують 
облави на беззахисну дичину. Багатьом людям, яких закон називає 
злочинцями, я допоміг урятуватися з лабетів несправедливого закону. Чи не 
зміг би я й вам допомогти? Але ви мусите сказати мені правду. Без цього про 
підтримку навіть мови не може бути. 
Він схопився за голову, Гайлен співчутливо спитала: 
— У вас болить голова? 
— Трішки, — мовив Девітт спокійно, хоч від болю на очі наверталися 
сльози. 
— Я, напевне, була несправедлива до вас. Вибачте, будь ласка! 
— Зараз мені конче треба йти, щоб з'ясувати те, що ви приховуєте від мене. 
Увечері я повернуся, — сказав він і, спробувавши усміхнутися, додав: — 
Саме такого вечора Лайн потурбувалася, щоб у моїй кімнаті горів камін, 
поставила на стіл світильник і сама причепурилася. 
— Мені теж причепуритися? 
— До вечора. — Він одвернувся і швидко попростував стежкою. 
 

РОЗДІЛ ТРИНАДЦЯТИЙ  
Містечко Коннемар стоїть миль за двадцять від Кілдара, проте дорога туди 
надовго запам'ятається Девіттові. Спочатку вона йшла між розкішних 
пасовиськ з острівцями дерев — буки, дуби, горобина. Потім ландшафт став 
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непривабливий: поля вкривало каміння дедалі більшого розміру, нарешті 
з'явилися скелі… Лише зрідка зустрінеш тут людину, що йде за плугом чи 
пасе худобу. Зелений острів — це пустка. 
Девітт думав про суперечності тутешнього життя, про народ, який століттями 
знав тільки лихо та злигодні. 
Коннемар, містечко по дорозі до Дубліна, — найкрасномовніший свідок 
цього. Колись містечко разом із двома тисячами гектарів найкращої землі 
належало лорду Річмонду. Для того, щоб на цих велетенських угіддях 
тримати в покорі нужденних і бунтівних ірландців, які, крім лорда, мусили 
годувати ще понад сто землевласників, в Коннемарі спорудили замок. Ця 
фортеця з високими зубчастими мурами мала загрозливий вигляд. Кам'яне 
громаддя паралізувало жахом всю округу і водночас будило в ірландських 
селян жадобу помсти. Озброєні косами та вилами, вони не раз марно 
штурмували її. Кожен камінь муру був политий їхньою кров'ю, а з підземелля 
й досі, здається, чути їхній стогін. Ірландці Й досі співають старі балади про 
фортецю сатани Коннемара, у підвалах якої ірландську свободу прикуто до 
кам'яної стіни, віддано на поталу ворогам Зеленого острова. 
Зовні мало змінившись, ще й нині височіла над приземкуватими 
будиночками похмура фортеця, але колишня її зловісна сила була зламана. 
Вона стала лише романтичною бутафорією для туристів. Заржавілий 
рицарський обладунок по закутках, старі зазубрені мечі, келихи в скляних 
шафах, мідні кухлі на полицях величезних камінів — все це тільки 
романтичне, вкрите пліснявою часу минуле. 
Місіс Дорогі Девін, маленьку, товсту й привітну сиву даму, орендаторку того 
замку, страхітлива історія цікавила лише як тема лекцій, що їх вона читала 
допитливим туристам. Вона захоплювалася сучасним живописом, про що 
свідчили репродукції на стінах її схожої на підземелля кімнати. Серед 
зібраних нею митців Пікассо був найстриманішим. 
Місіс Девін (вона гойдалася у старому кріслі-гойдалці) помітила, що Девітта 
вразила її колекція, і зауважила з теплим усміхом, що молодою дівчиною 
цікавилася всім новим і мріяла про романтичну професію льотчиці. 
—…Тоді ці крилаті машини називалися біпланами, монопланами, планерами, 
і кожен, хто мав жмуток дроту й кілька шматків клеєної фанери, міг таке 
диво техніки власноручно збудувати у своєму сараї. І коли хтось забирав собі 
в голову, що тільки у повітрі може позбутися земних турбот, він міг це легко 
зробити. 
— І все ж таки ви стали вчителькою, а не льотчицею? — спитав Девітт. Він 
сказав старій дамі, що прибув сюди у справі заповітів Скрогга, і обмінявся з 
нею кількома ввічливими фразами. 
— Так, але я завжди була за нове. Те, що я мешкаю на схилі віку саме тут, — 
справжнісінький курйоз, з якого я сміюся не менше, ніж з того, що мелю 
туристам, аби заробити гроші. 
Одним поглядом Девітт окинув кімнату: дібрані зі смаком меблі, дорогі 
репродукції на стінах, книжкові полиці. Серед книжок не лише брошуровані 
видання, а й солідні, в гарній оправі томи, які колишня вчителька навряд чи 
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могла придбати за свою пенсію. 
— Цікавитесь, де я все це дістала? — спитала місіс Девін з тонкою 
усмішкою. — Я могла б розповісти, що кілька років тому виграла в лотерею 
п'ятсот фунтів, і вам довелося б довго спростовувати це. Але я люблю 
правду. Картини і більшу частину книжок принесла мені моя небога Гайлен. 
Вона знає антикварний та інші магазини, де тямуща людина може купити 
дещо варте уваги не дуже дорого. 
— Мабуть, ви з Гайлен у добрих стосунках? 
— О, звичайно! 
— А як ви ставились до інших двох своїх племінниць? 
— Я їх терпіти не могла, — призналася місіс Девін щиро. 
— Чому? 
— Енн була дурнувата і нічого, крім чоловіків, у голові не мала. Лайн — 
розумніша, але безвільна. Своїми скаргами і скигленням вона так мене 
нервувала, що я не знаходила в своєму серці ні крихти співчуття до неї. 
Гайлен зовсім інша! Де в чому вона схожа на батька і водночас успадкувала 
тверду вдачу матері. 
— А покійного Скрогга ви любили? 
— Ще як! Коли вдома у нього були неприємності, — а мав їх зі своєю 
жінкою кожного другого дня, — він часто навідувався до мене. Скільки 
радісних годин провели ми разом! Він співав, розповідав, жартував! У його 
присутності навіть така стара жінка, як я, могла забути про свій вік. Так, він 
був негідник, але вартий любові! — Крісло її знову розгойдалося. 
— А вам відомо, що цей негідник, вартий любові, займався контрабандою 
героїну? 
— Це правда? — Гойдалка зупинилася. — Я нічого про це не знала. 
Вона вставила сигарету в довгий мундштук і закурила. Потім простягнула 
руку і взяла візитну картку Девітта. 
— Ви адвокат, сер, і я гадаю, що ви прийшли сюди не для того, щоб зі мною, 
старою жінкою, марнувати час зайвою балаканиною. Викладіть мені все 
одверто, і я одверто відповім. 
— Гаразд. Скажіть, будь ласка, в ніч з вівторка на середу Гайлен була тут і, 
якщо була, то чи довго? 
— Невже ви припускаєте, що вона має якесь відношення до вбивства Лайн? 
— Місіс Девін зовсім не збентежило запитання Девітта. 
— Припускаю. Але Гайлен не єдина, на кого падає підозра, і я сам був би 
радий, коли б щодо неї ця підозра виявилася безпідставною. 
— Так воно і є. Гайлен прийшла до мене у вівторок після обіду і лишилася 
ночувати. 
— Вона спала тут? — Девітт подивився на тахту. 
— Ні, коли вона залишається в мене, то завжди спить у кімнаті нагорі, — 
місіс Девін показала у вікно на бічну башту замку. — Там я обладнала їй 
кімнатку, з якої вона може милуватися прекрасними краєвидами. 
— Отже, Гайлен ночувала у баштовій кімнатці? Ви можете заприсягтися? 
Місіс Девін завагалась, потім енергійно кивнула головою. 



 194 

— Якщо потрібно, я поклянуся на біблії. За всіма законами! Майже до 
півночі я бачила, що вгорі світилося, і кілька разів промайнула тінь Гайлен за 
фіранками. Години через дві мене розбудила гроза, і по фіранках, які 
метлялися, я зрозуміла, що Гайлен не зачинила вікно. Я піднялася нагору. 
Вона спала, мов убита, не чуючи ні грози, ні мого приходу. 
— Отже, ви ходили нагору зачиняти вікно і бачили, що Гайлен спала? — 
перепитав Девітт. 
— Так. Тож коли ви гадаєте, ніби Гайлен має якесь відношення до вбивства 
Лайн, ви глибоко помиляєтеся, сер. Гайлен надто розумна, щоб вплутатися в 
таку справу. Та коли б вона й пішла на це, ви б ніколи не запідозрили її, 
настільки майстерно все було б зроблено. Вона завжди знала, чого прагнула в 
житті, завжди. Ось історія, що сталася років два тому. Гайлен познайомилася 
з багатим земельним маклером Баддоком. Він ходив за нею, мов тінь, хотів 
розлучитися з дружиною. Але Гайлен сказала коротко і ясно: ні! Вона досить 
твереза людина, щоб плекати ілюзії і наївно вірити у щасливий шлюб з цим 
чоловіком. Баддок — не тільки страшний деспот, недовірливий, ревнивий. 
Він нестямно любить обох своїх дітей, його доньці сповнилося сімнадцять, і 
вона ненавиділа Гайлен. На цьому місці, де ви тепер сидите, сиділа моя 
небога, коли розповідала мені цю історію. Я дивилась на все це досить 
легковажно і намагалась обґрунтувати доцільність такого шлюбу, більше 
того — вигідність. Але Гайлен залишилась при своєму "ні". І вона мала 
рацію! Не минуло й півроку, як Баддок, розгнівавшись, скалічив свою 
коханку і мало не потрапив до в'язниці. 
— Безперечно, ваша небога — розумниця, — погодився Девітт. Він підвівся і 
підійшов до книжкових полиць. — Отже, ви готові заприсягтися, що ніч на 
середу Гайлен провела нагорі, у баштовій кімнатці? 
— Ясна річ, адже я вже сказала. — В голосі місіс Девін бриніло нетерпіння. 
— Мені добре відомо, що фальшиві свідчення обертаються багатьма роками 
в'язниці і що взагалі фальшива клятва — гріх перед богом. 
Рішучий тон старої дами, яка загалом викликала симпатію, здався Девіттові 
трохи запальним. Несподівано він подумав, чи не підготував її хтось до його 
відвідин. Якщо так, то хто саме? Він уже збирався обернутись і пояснити 
місіс Девін, в яку халепу втягне вона Гайлен, коли показання її виявляться 
фальшивими, як погляд його зупинився на корінці однієї з книжок. То був 
тонкий томик поезій Ерріса. Девітт витягнув його і розгорнув. 
Місіс Девін, яка пильно стежила за кожним його рухом, ніби між іншим, 
сказала: 
— Це вірші одного молодого поета. Але я з більшою охотою читаю романи. 
Девітт перегорнув кілька сторінок і помітив, що хтось читав поезії з великим 
хвилюванням. Про це свідчили не лише позначки нігтем біля різних віршів, а 
й загнуті кутки сторінок. Девітт уже хотів закрити томик, коли зробив ще 
одне відкриття: між двома останніми сторінками лежав згорнутий удвоє 
папірець-закладка. Верхній кінчик його був обгорілий. Девітт розгорнув 
папірець. То був аркуш зі старого календаря, на якому надруковано 
кольорову репродукцію Ревоккіо "Марія Магдалина, що оплакує Спасителя". 
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— Знайшли щось цікаве? — спитала місіс Девін. Її крісло знову спинилося. 
Девітт сів і поклав розгорнутий томик разом з обгорілою на кінчику 
репродукцією на стіл. 
Вперше місіс Девін не змогла приховати свого занепокоєння. Вона хапливо 
вставила в мундштук нову сигарету. Девітт підніс їй вогню. 
— Якщо ви мене обманюєте, то допускаєте помилку, — сказав спокійно. — 
Є люди, просто не здатні брехати, бо брехня — то мистецтво, і такі люди, як 
ви, зовсім не можуть опанувати його. У брехні так само важливо про щось 
змовчати, як і про щось сказати, і тут ви припустилися першої помилки. Я 
навіть не питав, чи любите ви поезію і хто автор цього томика. Ви 
наговорили багато зайвого, і саме це дозволило мені зробити висновок, що ви 
мені збрехали. Ви любите вірші, й Еррісову поезію читали з особливим 
хвилюванням. Про це свідчать сліди нігтів на папері і загнуті сторінки. Не 
перебивайте мене, — спинив він стару даму, яка хотіла щось сказати. — Це 
велика помилка, — вважати, ніби речі німі. Нерідко вони розповідають про 
людину більше, ніж може почути її сповідник. Щойно ви казали тоном 
побожної людини, що ніколи б не дали фальшивої клятви. Але… — він 
показав на обгорілу репродукцію, — щиро побожна людина ніколи б не 
використала релігійну картину як закладку чи як папір для запалювання 
сигарет. Отже, ваша віра і ваші твердження про чесність мало чого варті. 
Заради Гайлен ви порушите не Одну клятву. Це не докір, це вимога! Відтепер 
ми мусимо розмовляти відверто. 
— У вас блискучий розум, проте мушу зауважити, що всі ваші міркування 
ґрунтуються на самих припущеннях, — не здавалася стара вчителька. І що 
Девіттові сподобалося — вона не вдавала ні розгніваної, ні ображеної, а ледь 
помітна усмішка зробила її не торкнуте старістю обличчя ще 
симпатичнішим. 
Зітхнувши, Девітт підвівся. 
— На когось іншого я міг би розсердитись, — признався він. — Але на вас… 
не можу. Допустимо, мої аналітичні судження ґрунтуються лише на 
припущеннях, а ви й далі заприсягаєтесь, ніби Гайлен провела всю ніч у 
баштовій кімнатці. Тоді, на жаль, мені доведеться попросити вас, щоб ви 
провели мене до тієї кімнатки. 
— А коли я не пущу вас туди? — схиливши голову набік, спитала місіс 
Девін. — Тоді вам доведеться відступитись, і навряд чи ви зможете 
провадити далі свої аналітичні судження. 
— Правильно. Та на моє місце прийдуть поліцейські чиновники, які можуть 
виявитися дурними і впертими. Вони напосідатимуть на вас, аж поки про все 
не дізнаються. 
— Гаразд, гаразд. Ваша взяла. З поліцією я не хочу мати нічого спільного. 
Якось узимку під час ожеледі я не додумалася посипати вулицю біля замку 
піском. Кларр, старий п'яниця, послизнувся і зламав собі ногу. І зовсім не 
тому, що я не посипала бруківку піском, а тому, що був п'яний як чіп. Він би 
й на килимі послизнувся. Але поліція і слухати мене не схотіла. Навіть коли 
Кларр заявив, що сам винен у нещасті. Отож ходімо. 
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Вона жваво підхопилася зі свого крісла і взяла в'язку ключів. Девітт пішов за 
нею в коридор, а звідти в залу. Проходячи мимо двох схрещених 
велетенських мечів, що висіли на стіні, місіс із гумором сказала: 
— Коли хтось у давні часи зазіхав на чиєсь життя, все було набагато 
простіше. Бачите мечі? Кожен з них важить мало не центнер. Завдати удару 
можна було тільки обома руками. Правда, був тут один скажений барон, 
такий дужий, що однією рукою вимахував таким мечем, наче хлібним ножем. 
І одного разу, коли інший барон одурив його під час гри в карти, розлючений 
богатир розрубав шахрая на дві половини. Смішно, еге ж? 
Девітт усміхнувся. 
— В цивілізованому суспільстві убивство втратило свою романтичність, 
стало негідним людини. Раніш про такого барона складали балади, його 
вчинки оспівували. А нині він через місяць гойдався б на шибениці. 
Місіс Девін засміялася. Був то приємний, ясний сміх людини, яка багато в 
своєму житті передумала і знає, що навіть найгірші речі не слід сприймати 
надто серйозно. 
Девітт вирішив підтримувати знайомство з старою дамою. Від неї можна 
почути багато цікавого. 
Баштова кімната була свіжовибілена, барвисті гардини висіли на вікні. Біля 
нього стояла кушетка, перед нею лежав килимок. Крім цього, були тут 
маленький стіл, два стільці, шафа на одяг. На столі лежало кілька зошитів та 
книжок, що належали Гайлен. Про її перебування тут свідчили і деякі інші 
дрібнички. 
Девітт підійшов до вікна, потім по рипливій підлозі попрямував до порога і 
став там навколішки. Витягти кишенькового ножа, встромив лезо в щілину 
між дошками, кивнув сам до себе і підвівся. 
— Знову знайшли якийсь доказ, що я збрехала? — лагідно спитала місіс 
Девін. 
— Мусите мені щиро дякувати. 
— За віщо? 
— За те, що врятував вас принаймні від двох-трьох років тюрми. 
— Припущення, все припущення, сер! 
— Що це? — Девітт простягнув їй брудного ножа. 
— Я б назвала б це грязюкою, — грайливо промовила місіс Девін. — Але з 
цього не можна судити про неохайність Гайлен. Тут, між цими дошками, 
лежить пил століть! 
— Справді! Пил століть! — засміявся Девітт. — Цей бруд і досі вологий. Я 
поясню чому. Тому, що, незважаючи на грозу, у вівторок ви міцно спали і 
вам навіть не снилося піднятися сюди, щоб зачинити вікно. Воно лишилось 
відчиненим, отож сильний дощ залив усю підлогу. Дошки висохли, але не в 
щілинах. Навіть килимок перед вікном ще вогкий. А тепер судіть самі, що 
все це означає. 
— Боже мій! Про це я не подумала! Але ж ви не поліцейський, ви порадите, 
що ми маємо робити? Повірте, Гайлен не винна. 
— Останнім часом Ерріс навідувався до вас? Тільки, прошу, кажіть правду. 
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— Так, він приходив сьогодні вранці й попередив мене, що ви, очевидно, 
завітаєте. Він і порадив говорити те, що я вам сказала. 
— Він кохає Гайлен? 
— Гадаю, так, але для Гайлен це нічого не важить. 
— Коли він кохає її, то правдами і неправдами вигороджуватиме її, робитиме 
й далі такі ж дурниці. 
— Що ж тепер? Прийде поліція, спитає мене… Сказати правду? Чи 
спробувати обманути? Поліція, певне, не така розумна, як ви, і якщо ви 
порадите, як викрутитись… 
— Ви знаєте інспектора О'Брайна? 
— Авжеж, дуже добре. Він навіть якийсь мій далекий родич. 
— Коли він з'явиться тут і поставить вам те саме питання, що і я, скажіть… 
Ну, заплутайте його… Але скажіть, що Ерріс приїздив сюди і ви з ним 
розмовляли, менше про Гайлен, більше про його вірші. 
— А що робити з грязюкою між дошками? 
— Візьміть відро води і вимийте підлогу. Ще й відро перекиньте. Цілком 
вичерпне пояснення. 
— Ви така розумна людина — захоплено вигукнула місіс Девін. Коли Девітт 
попрощався з нею, Гайлен ще довго не йшла йому з думки. 
 

РОЗДІЛ ЧОТИРНАДЦЯТИЙ  
У Кілдар Девітт повернувся після обіду. Дзвонити йому не було потреби, бо 
Гайлен дала ключ від готелю. Вже переступивши поріг своєї кімнати, він 
побачив, що в кінці коридора відчинилися двері й показалася скуйовджена 
голова Ерріса. Поет, напевне, зіскочив з ліжка, почувши кроки на сходах. 
Девітт знаком запросив його до себе. 
Кімната була прибрана, у каміні горів вогонь, на сніжно-білій скатерті стояла 
ваза з трояндами і вечеря. 
— Ну, що ви з'ясували? — глухо спитав Ерріс. — Спіймали вбивцю? 
Цього безвільного, розчарованого, завжди п'яного чоловіка гнітила 
безглуздість такого життя, але йому бракувало сил змінити його. 
Девітт зупинився перед каміном і сказав, не обертаючись: 
— Іноді йдеться не стільки про те, щоб схопити злочинця, скільки про те, 
щоб зрозуміти його. 
— Ви надто широко розумієте справедливість, — саркастично зауважив 
Ерріс — Боюся, що присяжні, коли одного чудового дня убивці Енн і Лайн 
стане перед ними, будуть не такі тямущі й чуйні. 
Девітт не відповів нічого. 
Погода стояла м'яка, вогонь у каміні палахкотів, і Девітт одчинив вікно, щоб 
впустити прохолодне повітря. Обернувшись, побачив, як жадібно дивиться 
Ерріс на карафку з вином. 
Девітт налив склянку і поставив перед ним. Ерріс ухопив її і підніс до уст. 
Руки його тремтіли, аж склянка стукала об зуби. Одним духом Ерріс вихилив 
вино і одразу заспокоївся, в очах зник гарячковий блиск. 
— Я припускаю, що ви підозрюєте всіх, навіть мене, — мовив Ерріс 
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серйозно. — Але ви помиляєтесь, дуже помиляєтесь. І знаєте чому? Тому, що 
я не здатен на таке. Гляньте на мене, що я? Купка попелу, привид, алкоголік, 
який не може витримати навіть півгодини без спиртного. 
— Можливо, все це так, — відповів Девітт. — Проте статистика свідчить, що 
велику частину злочинів чинять люди з порушеною алкоголем чи 
наркотиками психікою. Між іншим, що ви шукали в Коннемарі? 
— Ах, ви вже й це знаєте? Ну й ну! Я оглядав там фортецю. Мета 
туристських екскурсій відома. Але, бачу, ви мені не вірите. І справедливо. 
Можна ще скляночку вина? 
— Налийте самі. 
Знов одним духом вихиливши склянку, Ерріс витер губи й признався: 
— Я навідувався в Коннемар, щоб поговорити з місіс Девін, тіткою Гайлен. 
Вона ладна заприсягтися… 
— Я теж розмовляв з нею, — перебив Девітт. — І навіть якби вона все ще 
ладна була заприсягтися, що Гайлен ніч з вівторка на середу провела в 
баштовій кімнаті, навряд чи її свідчення зможе відвернути шибеницю, яка 
загрожує Гайлен. 
— Але Гайлен цього не зробила! Ні! — гаряче вигукнув Ерріс. 
— Ви були у місіс Девін, бо так само добре, як і я, розумієте, що Гайлен, 
потрапивши на лаву підсудних, опиниться у надзвичайно складному 
становищі. Доведуть, що вона в ту саму ніч могла бути тут, що вона мала 
мотиви для вбивства сестри, і всі побічні докази свідчать про те, що тільки 
вона, і ніхто інший, вчинила злочин. Можливо, адвокат, який має потрібні 
зв'язки, витягне її. Але ж підозра завжди лишатиметься на ній, навіть і тоді, 
коли її виправдають за недостатністю доказів. Та йдеться, зрештою, не про 
те. Ідеться про те, чи вбила вона Лайн, чи ні. 
— Невже так важливо знати, що там трапилось? 
— Якщо вона цього не зробила, їй треба допомогти; якщо зробила — наша 
допомога потрібна їй ще більше. 
— Мусимо допомогти їй втекти або щось інше придумати? 
— Не можна нікому сприяти у втечі. Тим більше тому, хто вчинив убивство, 
— сказав Девітт. — Його треба притягти до відповідальності. Так, притягти 
до відповідальності, але не метатися… Коли б ви хоч раз заглянули у камери 
в'язниці, ви б зрозуміли мою думку. 
— Хіба я не можу уявити собі, хоч і не бачив цього! Гайлен у в'язниці! Як на 
це піде, я назву злочинцем себе! — нетерплячим рухом Ерріс наказав 
Девіттові мовчати. — Не турбуйтеся, я все зроблю правильно. Я не буду 
вдаватися ні в які деталі. Я тупо бурмотітиму під ніс — психопат, внаслідок 
зловживання алкоголем… Цю комедію зіграти неважко, бо це лише 
наполовину буде комедія. Знаєте, що то є поет? Знаєте, чому Шекспір зміг 
створити образи недолюдків, кровожерних королів і катів? Тому, що всі ці 
люди жили в ньому! 
— Вам треба менше пити, — мовив Девітт. — А якщо все-таки це зробила 
Гайлен… — Він замовк, швидко підійшов до дверей і прочинив їх. За 
дверима стояла Гайлен. 
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— Заходьте, — запропонував Девітт. — Хіба обов'язково стояти під дверима, 
щоб почути нашу розмову. Так буде значно зручніше. 
Він підсунув їй крісло. 
Її обличчя, облямоване густим рудим волоссям, було сьогодні надто бліде. 
Цього вечора Гайлен ніби належала до якихось далеких часів, а не до 
сучасної дійсності з літаками, ядерними реакторами й електричними лініями. 
Ерріс висловив це по-своєму. 
— Ви сьогодні, Гайлен, красива, як молода відьма. В добу середньовіччя вас 
спалили б на вогнищі. 
Погляд Девітта зупинився на важкому срібному ланцюжку, що прикрашав 
шию Гайлен. Такий самий ланцюжок носила вона й на зап'ясті. Девітт раптом 
згадав про перлину; він зовсім забув спитати Гайлен, чи відома їй ця річ. 
Вийнявши перлину із шухляди, він підніс її до світла, і вона заяскріла 
червоними відблисками. Але Гайлен байдуже мовила: 
— Ефектна дрібничка… 
— Оскільки ви, напевне, чули все, що ми про вас говорили, — сказав Девітт, 
ховаючи перлину в конверт, щоб передати О'Брайнові, — то чи не хочете 
поділитися своїми міркуваннями! 
— Я не вбивала своїх сестер — ні Енн, ні Лайн! — відповіла вона гостро. 
— А як ви оцінюєте намір Ерріса в разі небезпеки для вас взяти вину на себе? 
— Йому не треба так багато пити, тоді він не молотиме дурниць, — 
відпарирувала Гайлен холодно. 
— Вчора я написав свої найкращі вірші, — сказав Ерріс — Я міг це зробити 
лише завдяки тому, що всі свої роздуми втопив у віскі. О, ваша 
розсудливість! Я повісився б від такого життя! 
— То повісьтеся — принаймні перестанете верзти дурниці. Ерріс підвівся. 
— Я починаю вірити, що це була ваша робота. — Він зачинив за собою двері. 
— Бідолаха, — похитав головою Девітт. 
— Недоумкуватий хлопчисько, бридкий п'яниця! — Гайлен здригнулася. — 
Навіщо такі люди по світу ходять?! — Він ладен до в'язниці йти замість вас! 
— Коли дійде до діла, він полінується навіть листа у скриньку вкинути! 
Вигадувати, мріяти, обіцяти, поринати у світ фантазії — тут він геніальний. 
А при першому ж зіткненні з дійсністю від його благородства й сліду не 
лишиться! 
— Ви кохали його колись? 
— Дуже. Коли він уперше тут з'явився, я була ним зачарована. Але далі 
почалася пиятика до нестями, свинство, і все це зображалось як багатство 
душі… 
— Було б чудово, якби ви справді виявилися непричетною до всієї цієї 
справи! — Девітт обійняв її за плечі і довго дивився їй в обличчя. Уста її ледь 
затремтіли, і Девітт відчув глибоку вдячність до неї. Це бувало з ним завжди, 
коли він зустрічав жінку, здатну викликати в ньому приплив життєвої сили. 
Щось подібне траплялося з ним і тоді, коли щастило прочитати цікаву книгу, 
прослухати фортепіанний концерт чи побачити прекрасний краєвид. Без 
усього цього життя перетворилося б на сумну плетеницю днів і ночей. Девітт 
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несподівано збагнув, що Гайлен могла б стати для нього чимось більшим, 
аніж просто однією з багатьох жінок на його шляху. 
— То не я, — мовила нарешті вона. — Присягаюсь тобі, не я. 
— Якщо це правда… 
— Якщо, якщо! Ти не віриш мені? Чого варте довір'я, яке ґрунтується тільки 
на доказах і здоровому глузді? 
— Дурниці, — відповів Девітт спокійно. — Ми не маємо нічого іншого, крім 
розуму, щоб судити про людей і речі. Сліпе довір'я, віра, яка зберігається 
всупереч розумові, — це наробило вже досить лиха. Я знаю, тобі важко це 
збагнути. 
— А якщо не важко, якщо я можу зрозуміти, і дуже добре? — пожвавішала 
Гайлен. — Не думай, що тільки ти розчаровувався… Та все ж, кажу ще раз, 
то не я. І знаєш чому? Мені не було потреби влаштовувати весь цей 
спектакль. Ще кілька днів тому ми з Лайн гуляли на крутому березі бухти 
Слайго. Прямовисні скелі височать майже на сто метрів над морем. Огорожа 
— не вище колін. Якби я хотіла вбити Лайн, найменшого поштовху було б 
досить… Ніхто й ніколи не зміг би нічого довести. Не виникло б навіть 
підозри… 
— Можливо. 
— Бачу, ти не віриш мені. Гаразд. Тоді облишмо розмову. Хто ти такий, 
власне кажучи, щоб я тебе переконувала? — її зелені очі гнівно блищали. — 
Не розігруй із себе господа бога! — Вона зупинилася перед дзеркалом у 
дверцятах шафи. — Хоч ти й маєш гроші, буваєш у вишуканому товаристві, 
але нічим не відрізняєшся від інших! 
— Чого ти шукала у вівторок увечері в підземному ході? Що ти там робила? 
Навіщо ти сюди пробралася? 
Гайлен скам'яніла від несподіванки, проте не сказала й слова. 
— Може, хочеш заперечувати, що була тут? 
— Я… Я не була в будинку, — прошепотіла вона. 
— А це тобі відоме? — Девітт витяг з-під подушки на дивані маску і 
простягнув її Гайлен, яка все ще стояла обличчям до дзеркала. Вона тихо 
зойкнула і відскочила назад. 
— Це… Де ти?.. Що це таке? 
— Дехто бачив тебе внизу, в підземеллі, з цією маскою в руці. 
— Неправда! Я ніколи раніше її не бачила! — вигукнула Гайлен голосно. — 
Ніякого уявлення про хід я не мала! Це ти сам знаєш! 
Щирий тон Гайлен розвіяв сумніви Девітта. Він бачив, як вона вся тремтить 
од хвилювання, і, незважаючи на те, що поклав собі не давати волі почуттям, 
Девітт пригорнув її. 
…Настала ніч, у кімнаті повіяло холодом, і Гайлен встала з ліжка, щоб 
зачинити вікно, потім підійшла до столу і зробила собі бутерброд: сміючись, 
призналася, що зголодніла. 
Показавши на червоні троянди, мовила: 
— Я ходила за ними аж в оранжерею. 
Девітт згадав перший вечір у Кілдарі, О’Гвінна з букетом троянд при виході з 
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цвинтаря й усміхнувся. 
З коридора линула церковна музика. Ерріс, самотній у своїй кімнаті, знову 
заливав сумні думки міцним віскі. 
 

РОЗДІЛ П'ЯТНАДЦЯТИЙ  
Гайлен ще спала, коли Девітт прокинувся. Він почував себе щасливим. 
Відколи Гайлен заснула, її сон був глибокий і спокійний. Людина, яка 
вчинила вбивство, не могла так спати. Клятвам він вірив лише наполовину, її 
міцний сон був переконливішим за будь-які слова. Він погладив її по голові, 
вдягнувся і пішов униз, у пивний зал. Звідти зателефонував Клаггу й 
умовився з ним про зустріч у готелі "Червоний бик". 
За годину вони зустрілися. Як звичайно, перед Клаггом лежали розкритий 
записничок та кілька аркушів з колонками цифр. Клагг зібрався був 
доповідати, як з'явилася місіс Ейн (Стелла вже повернулася до Дубліна). її 
воскове обличчя під чорним капелюхом неначе ще більше змарніло, колючий 
погляд, міцно стулені уста виказували злостиве презирство до всього на світі. 
Тільки той, хто знав її так добре, як Девітт, розумів, що то тільки захисна 
оболонка доброї і вразливої душі. 
Клагг розповів насамперед про стару Скрогг та її подругу Гак-кет і одразу ж, 
як завжди, почав підраховувати витрати. 
Місіс Ейн зауважила: 
— Ваші розслідування, мій любий, не варті й трьох шилінгів. Старість, 
старість, мій любий! 
— Прошу не робити мені таких зауважень! — вибухнув Клагг, але вона не 
вгавала: 
— Ах, що ви можете мені заборонити! Я завжди знайду роботу. — Вона 
спокійно пила каву. — Ну й часи настали! Довкола злодійство, обман, 
подружні зради, розбійницькі напади. Візьмімо лише кількість 
зареєстрованих злочинів. Вони зросли майже в п'ять разів! Про 
незареєстровані нема чого й говорити. Хіба раніше були оці безсоромні 
номери із стриптизом! — Вона повернулася до Клагга. — Що там казати! 
Навіть такі доброчесні батьки сімейства, як ви, захоплюються цими 
непристойностями. Ви ж не будете запевняти, ніби цілу ніч займалися 
розслідуванням поведінки сера Джонсона у цих домах розпусти? Та й не 
тільки це. Хоч і цього не слід приховувати від вашої нещасної дружини. Коли 
я побачу її, то дам зрозуміти, яка важка ваша так звана нічна роботи. 
Незабаром Девітт довідався, що цього разу злостивість Ейн викликала 
Гайлен. Коли він спитав, що вона дізналася про останню з трьох сестер, її 
обличчя скривилося, наче від зубного болю. 
— По-перше, це зарозуміла гуска! — відказала Ейн. — Уже в середній школі 
вона пише твір про Катерину Другу, де твердить, що людині, обдарованій 
більше за інших, все дозволено… Своїх ближніх вона взагалі зневажає, не 
терпить матері так само, як обох сестер. До них Гайлен ставилась, як до 
нікчем… 
— Але ж усе це загальні твердження, — перебив Клагг. 
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Ейн зупинила його таким рухом, наче відганяла муху. 
— Не перебивайте! 
— Прошу факти, — в свою чергу зупинив її Девітт. Вона перевела дух, і 
голос її зазвучав майже вороже: 
— Електромонтер, який перевіряв у Скроггів електропроводку, мав 
ліквідувати старе газове освітлення в усьому будинку. Але з півмісяця тому 
до нього прийшла Гайлен і наказала лишити газові ріжки на нижньому 
поверсі. У кімнаті Лайн мали збудувати газовий камін. 
— Чудово! — радісно вигукнув Клагг. — Та коли Гайлен заздалегідь 
підготувала вбивство, чому вона так грубо поводилася з сестрами? Чи не 
логічніше було примиритися з ними про людське око? 
— Можливо, це було б логічніше, але психологічно правильнішим здається 
мені шлях, обраний Гайлен. Кого підозрюють більше: того, хто раптово 
мириться зі своїм ворогом і грається в дружбу, чи того, хто перед усім світом 
заявляє, що він переріже горло своєму супротивникові? Мені здається 
вірогіднішим, що Гайлен обрала другий варіант. 
— А як же монтер? — спитав Клагг. — Вона мусила враховувати, що їхня 
розмова рано чи пізно стане відома. 
— Можете робити свої висновки, — відрубала Ейн. — Я не слідчий, не мені 
визначати, чи зітнуть Гайлен Великій голову, чи ні. Ось ще одна дрібничка. 
Скрогг займався контрабандою героїну. Гайлен знала про це півроку тому. І 
не лише знала! Вона допомагала батькові, розповсюджувала цей чортів 
товар. І, нарешті, проблиск божої справедливості: не так давно Гайлен сама 
стала наркоманкою. 
Девітт підвівся: 
— Тепер мені ясно, звідки отой дивний блиск в її очах, — від уживання 
героїну! 
— Мені дуже шкода, — місіс Ейн зняла свій жахливий капелюшок, — але 
залишити цей факт поза увагою не можна. Є й дещо інше. Подейкують, що 
перед самою смертю Скрогг сховав не лише духівницю, а й більше тисячі 
фунтів новенькими банкнотами. 
— Оце так! — не витримав Клагг. — Від кого ви дізналися? 
— Зв'язані в пачки гроші Скрогг заховав у підвалі, щоб помучити свою 
дорогу дружину. В будинку сила-силенна пацюків, і думка про те, що вони 
можуть своїми гострими зубками попсувати п'яти- і десятифунтові купюри, 
справді могла позбавити сну стару даму. В усякому разі, так розповідають. 
— Хто? 
— Я чула, наприклад, від дружини О'Брайна. Вона купувала капелюшок, я 
дала їй кілька порад — отак і розговорилися. 
— Мені б не хотілося нагадувати, — почав Клагг, — але розслідування уже 
коштує вам, сер, сімдесят чотири фунти. Чи не надто дорогою стає ця справа? 
До того ж попереду ще цілий ряд труднощів. Розслідування у притулку дало 
досить суперечливі факти. Там діються дивні речі, які варто вивчити 
ґрунтовно, інакше все лишиться недоведеною підозрою. 
— Що ж там діється? — поцікавився Девітт. 
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— О'Брайн годинами кудахкає біля старої Скрогг, до них приєднується 
побожний містер Джойс. Іноді в цих збіговиськах бере участь і Гаккетт. 
— Що ж тут особливого? — допитувався Девітт. — Троє з них родичі, і всі 
прагнуть одержати спадщину. Ну, а Гаккетт… 
— Гаккетт — колишня акушерка, вона вісімнадцять років тому піймалася на 
абортах і попала під суд. Скрогг з допомогою адвоката потурбувалася, щоб 
деякі дівчата відмовились від своїх показань, і Гаккетт відбулася лише 
півтора роками тюрми. 
— Ваше відкриття може повернути хід усієї справи, — доброзичливо 
заговорила Ейн. — Якщо Гаккетт завдячує старій Скрогг, то цілком можливо, 
що вона бреше, ніби ця бідолашна паралітичка ніколи не залишала притулку. 
А що, коли це Гаккетт відправила обох сестер на той світ? Стара Скрогг 
ненавидить своїх дочок, вона радиться з Гаккетт, з братом Джойсом. Під 
розп'яттям, що висить над столом, народжується задум злочину, а здійснює 
його Гаккетт. 
— Так воно могло бути, — погодився Клагг. — І тому згадка перед цим про 
витрати, сер… — Він збентежено кахикнув. — Якщо ми будемо вести 
розслідування далі… 
Девітт вийняв чекову книжку і виписав чек на п'ятдесят фунтів. 
— Ми будемо розслідувати справу до кінця. Стежте за притулком і 
спробуйте дізнатися, чи справді паралізована місіс Скрогг. Потім — як 
швидко можна дістатися з притулку до Кілдара. Нарешті, розслідуйте історію 
з маскою. 
— А що робити мені? — спитала Ейн. — Я вам більше не потрібна? Тоді я 
пощу додому, моя небога захворіла на свинку, і сестра мусить відриватися 
від роботи, а цього вона собі не може дозволити. 
— Для вас — особливе завдання. Потоваришуйте з гробарем, який за 
сумісництвом грабує могили. Він краде черепи та свіжі квіти і потай 
перепродує їх любителям, бо, каже, церква платить дуже мало, і він 
змушений вдаватися до побічних заробітків. 
— Цікавий тип, — зауважила Ейн сухо. — Що я маю робити? Допомагати 
йому в розкопках? 
— Ні. Ви з його допомогою в разі потреби доставите мені труп дорослої 
людини. 
— Зроблю, це дрібниця, — погодилася місіс Ейн. — Якщо йдеться лише про 
один, а не про цілий вагон. Цікаво, навіщо вам потрібен такий реквізит? 
— Хочу відчути страх, — спробував пожартувати Девітт. — Гробар — 
веселун і ласий на гроші. Йому однаково, яку саме казку ви для нього 
вигадаєте. На мій знак все повинно бути готово. Але можете витратити на це 
не більше тридцяти фунтів. 
— Тридцять фунтів! — жахнувся Клагг. — За такі гроші ми можемо 
притягти з дублінського моргу стільки трупів, скільки заманеться. Хіба ми 
гірші за університет? А він не платить і десяти фунтів. 
Девітт підвівся. 
— Я зателефоную вам завтра в цей самий час. Щасливо! 
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— Яке вже там щастя з таким дорученням! Та коли старий осквернитель 
могил і справді веселий дивак, то буде не так уже й погано, — сказала Ейн. 
Вона здогадувалася, що між Девіттом і Гайлен щось є. А за Девітта вона 
ладна була у вогонь і воду. 
 

РОЗДІЛ ШІСТНАДЦЯТИЙ  
Другого дня, повернувшись із Дубліна, куди він повинен був навідатись у 
службових справах, Девітт застав Гайлен мовчазною і пригніченою. Вона 
лежала в його кімнаті й читала. 
Коли він сів біля неї, на його запитання вона спершу відповіла дуже коротко, 
потім підвелася й гірко промовила: 
— Я сама себе ненавиджу. Як я могла закохатися в тебе! Ти підозрюєш мене, 
ти вважаєш мене впертою, зарозумілою… Ми, жінки, просто дурні, слабкі 
істоти! Досить нам переспати з чоловіком, і ми ладні обманути самих себе: 
те, що вчора ми вважали правильним, втрачає своє значення. Я ненавиджу 
тебе, Патріку! 
— Мені треба ненадовго відлучитися. — Девітт переодягнувся. — За одну-
дві години я повернуся, і ти зустрічатимеш мене, як вірна дружина, з теплими 
хатніми черевиками та щирою прихильністю. Прошу тебе тільки — не 
запалюй вогню в каміні. Надворі тепло, і ми задихнемося. 
— Але ж минулої ночі тут було досить холодно. 
— Коли в будинку знову з'являться майстри? — Девітт повернувся спиною 
до Гайлен. — Треба в деяких кімнатах обладнати каміни газовим опаленням. 
Він почув, як рипнула пружина кушетки. Гайлен підхопилась і боса стала 
біля нього. 
— На що ти натякаєш? 
— Натякаю? 
— Не обманюй! Навіщо ти обманюєш мене? Ти не просто підозрюєш — ти 
певен, що я винна. І впадаєш коло мене, тільки щоб вивідати всі мої 
таємниці, щоб у твоїх обіймах я втратила обережність і розповіла те, чого ти 
не знаєш. Ти, Патріку, негідник, підлий негідник! 
Вона призналася, що мала багато таких зв'язків, як з Фіннігеном, але жоден з 
них не залишив у її душі глибокого сліду. Вона говорила щиро, Девітт бачив, 
що це не гра. Але чому такий раптовий спалах хвилювання? Докори 
сумління? Страх перед в'язницею? 
— Один з моїх працівників довідався, що ти розмовляла з майстром, коли він 
хотів ліквідувати газове освітлення, і що Лайн була проти встановлення в и 
кімнаті газового каміна. Поясни, що все це означає? 
— Абсолютно нічого! — вигукнула вона майже істерично. — Лайн, мати і я 
говорили, що в найкращих кімнатах треба обладнати каміни, і Лайн сама 
запропонувала використати для цього стару систему газового освітлення. Та 
коли склали попередні підрахунки, стало ясно, що все це коштуватиме надто 
дорого, і ми відмовились. 
— Ще хто-небудь знає про це? 
— Моя мати, — сказала Гайлен уже спокійніше. — Давай біжи туди, спитай 
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у неї. Мені ти все одно не віриш! 
— Ерріс у себе в кімнаті? 
— Не знаю. Він мене не цікавить! Я спакую валізу і пощу з Кілдара. Це 
смердюче гніздо остогидло мені. І ці плітки, і це патякання! 
— Можеш пакувати валізу і, коли хочеш, замовити квиток на літак. Але я не 
думаю, що далеко заїдеш. Уже на аеродромі тебе схоплять і відпровадять до 
слідчої в'язниці. 
Гайлен тихо зойкнула.  
— Але ж я нічого не зробила, нічого! За віщо ж до в'язниці — У її очах застиг 
переляк. Вона відчувала себе на краю прірви. 
— Я їду до твоєї матері, — сказав Девітт. — Там зустріну О'Брайна, тоді все 
скажу тобі. А ти повинна терпляче чекати тут. Спроба залишити Кілдар 
розглядатиметься, як втеча, і коли дійде до судового розгляду, твій адвокат 
буде в незавидному становищі. 
Вона опустилася на стілець. 
— Якщо справа зайде так далеко, я накладу на себе руки. Мені так страшно, 
Патріку! 
І знову він подумав, що вона не причетна до вбивства, але тут-таки сказав 
собі, що не повинен піддаватися настроєві хвилини. 
— Ти знаєш, що твій батько займався контрабандою героїну? Кажуть, ти 
допомагала йому і сама стала наркоманкою. 
— Патріку! — вона схопилася зі стільця. — Як ти можеш таке говорити! 
Така мерзенна брехня! 
Це звучало непідробно й щиро, і Девітт відмовився від дальших розпитів. До 
того ж він поспішав. 
— Найпізніше о восьмій я буду тут. — Біля дверей він обернувся: — Візьми 
себе в руки, Гайлен, незабаром усе з'ясується. 
 

РОЗДІЛ СІМНАДЦЯТИЙ  
Жовтаве світло надвечірнього сонця мовби сіяло якийсь тихий смуток на 
краєвид, що пропливав обабіч Девіттової машини. Це враження посилилось, 
коли перед ним виринула самотня будівля з крутими дахами, багатьма 
димарями і зарослими плющем стінами. Вигляд старовинного будинку, де 
старі напівживі люди проводили свої останні дні, навіяв настрій, що виникає, 
коли бачиш речі, які давно вийшли з ужитку і зберігаються тільки як спомин 
про минуле, — древній олив’яний кухоль, майстерно виготовлена гасова 
лампа, пожовкла гравюра. 
Проїжджаючи повз ворота парку, Девітт помітив там деяких мешканців 
притулку. Вони дріботіли непевним кроком, важко спираючись на палиці, 
стомлено опускалися на лави. 
Біля під'їзду Девітт зупинив машину і зайшов до залу. Гаккетт, напевне, 
побачила його здалеку і вийшла назустріч. Коли він висловив бажання 
зустрітися з місіс Скрогг, вона, завагавшись, сказала, що зараз у старої дами 
сидять гості. Девітт саме тому й квапився сюди, тож попрохав Гаккетт 
передати місіс Скрогг, що він приїхав у справі спадщини. 
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Гаккетт пішла. Незабаром вона повернулася й запросила Девітта йти за нею. 
Кімната місіс Скрогг була простора і світла, вельми затишна. Гарні шпалери, 
оббивка меблів витримана у світлих тонах, абажур сучасний. Стара Скрогг 
лежала у ліжку в нічній байковій блузі. Сиве волосся було дбайливо зачесане, 
схожі на пазури кістляві пальці мирно лежали поверх ковдри. Праворуч неї 
сидів на стільці майстер Джойс, вбраний у чорне, бундючний, похмурий. З 
протилежного боку на плетеному стільці вмостився інспектор О'Брайн. Він 
тримав у роті велику незапалену сигару. 
О'Брайн привітався до Девітта без своєї звичайної грайливості. 
— Бачу по вашому обличчю, що ви принесли нам добру звістку, — сказав 
інспектор. — Пора, пора нарешті розплутати цю прикру справу з 
духівницею. На нашого доброго Джерома, хоч він і чудово співав, у 
грошових справах не можна було покластися. 
Джойс повідомив: 
— Ваша шкіряна сумка вже давно готова і чекає на вас. Не забудьте — 
робота виконувалась на замовлення! 
Місіс Скрогг розглядала Девітта незвичайно жвавими очима й мовчала. 
Гаккетт, стоячи біля одвірка, уважно стежила за всіма, не втручаючись у 
розмову. Після короткої умисної паузи Девітт сказав: 
— Сьогодні вранці, переглядаючи батькові папери, міс Скрогг знайшла 
проект духівниці, за яким Джером Скрогг відписав усе майно своїм трьом 
дочкам, а вам, місіс Скрогг, лише ренту — 250 фунтів на рік. 
— Яка несправедливість! — обурено скрикнув Джойс. Очі його ніби ще 
більше звузились, голос звучав ще пронизливіше, ніж завжди. Він намагався 
приховати тремтіння рук. 
— Ми подамо в суд, Ейліс! Нехай процес тягтиметься хоч десять років, нехай 
скликають Верховний суд — ми не відступимося, поки не переможе 
справедливість! Ти одна, лише ти одна нажила всі гроші, ти працювала з 
ранку до пізньої ночі! То чому ж ти мусиш отримати якісь жалюгідні крихти? 
— Заспокойся, Сліме, — спробував утихомирити його О'Брайн. — Проект — 
це ще не духівниця! 
— На проекті Скрогг зазначив, що бере за свідків служницю Бес та містера 
О’Гвінна, — брехав далі Девітт. — Я розмовляв із гробарем, і він підтвердив, 
що підписував духівницю. А що місіс Бес і містер О’Гвінн люди нічим не 
заплямовані, їхня правдивість не підлягає сумніву… 
— О’Гвінн незаплямований? Від цих слів може обвалитися тюремний мур! 
— крикнув майстер. — Богохульник він! Осквернитель могил! Він… 
— Спокійно, — спинив його О'Брайн. — За такий тон тебе можуть 
оштрафувати на шість фунтів. Обуренням тут не зарадиш. Якщо ж міркувати 
спокійно, то навіть добре, що все з'ясувалось і Ейліс зможе нарешті зробити 
все, аби довести свої права. 
— Гайлен — безбожна повія! — не вгавав Джойс — Вона вже обдумала, що 
брехати судові. 
— Свідки тут, свідки там, а де ж духівниця? Покажіть нам її! — мовила 
раптом стара Скрогг спокійним голосом. 
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Руки вона сховала під ковдру, і Девітт не сумнівався, що стисла їх там у 
кулаки. Він сказав підкреслено сухо: 
— Духівниця знайдеться! Позначка на проекті не лишає сумніву, що ваш 
чоловік сховав її у будинку. 
— Покажіть мені проект. 
— Я надіслав його до нашого головного бюро, — пояснив Девітт. — Якщо 
дійде до судового розгляду… 
—…мій адвокат легко доведе, — перебила стара, — що для мого чоловіка 
складання духівниць стало манією — він навіть склав духівницю на користь 
Товариства собак. А є закон, який, при доведенні душевного розладу 
заповідача, дає право оскаржити кожну духівницю. 
— І ми оскаржимо її, можете бути певні! — гаркнув Джойс. 
— Ви вважаєте нас дурнішими, ніж ми є, — вступила в розмову Гаккетт. Її 
рішучий тон свідчив, що вона має тверду вдачу і пречудово знає, як 
поводитись. — Про що ви розмовляєте з Гайлен, нікого не цікавить. Та коли 
ви твердите, ніби Гайлен знайшла духівницю, за якою усе майно припадає їй 
одній, тоді я скажу вам — шукайте дурнів в іншому місці. Отже, чого ви 
прийшли сюди? Чого хочете від місіс Скрогг? 
— Вас це не обходить, — відказав Девітт. — Наскільки мені відомо, ви з 
місіс Скрогг не родичі. 
— Я її подруга і користуюсь правом її довіреної особи. Чому ви не 
відповідаєте на моє запитання? 
Девітт засміявся їй в обличчя. 
— Не дуже пишайтеся дружбою з місіс Скрогг. Мені відомо, як ця дружба 
зав'язалася… 
— Ви натякаєте на те… 
— Так, саме на те. 
— Я виправдалася тоді в усіх пунктах, крім одного, — не здавалася Гаккетт. 
— І цей один пункт… 
— Ви дістали тільки півтора року за недостатністю доказів. 
Місіс Скрогг подбала, щоб кілька свідків говорили на суді не те, що на 
слідстві. Але ще дещо про духівницю, — звернувся Девітт до Скрогг. — 
Ваша дочка запросила на завтра муляра і теслярів, щоб вони ретельно 
оглянули будинок, і я прийшов дістати вашу згоду на це, як співвласниці… 
— Не погоджуйся, Ейліс! Гайлен безбожна повія, і кожне її слово — брехня! 
Придивіться до неї, якщо ви справді хочете знайти вбивцю! — знову почувся 
верескливий голос Джойса. Змінивши тон, він з покірливим і водночас 
підступним усміхом додав: 
— Вся ця морока з духівницею чистісінька комедія, хоч вона коштувала двох 
жертв. Я знаю Гайлен з дитинства, і знаю, що з цієї дитини — хай бог милує! 
— вийшло! Ви створите для себе додаткові труднощі, пане адвокат, якщо 
будете вірити теревеням Гайлен. Ще більші труднощі вас спіткають, коли ви 
діятимете заодно з Гайлен і допомагатимете їй одержати майно, на яке вона 
не має ніякого права. 
— Поки він не покаже духівниці, я б на твоєму місці, Ейліс, і розмовляти не 
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стала, — порадила Гаккетт. 
— Ви щойно твердили, — спокійно звернувся Девітт до Джойса, — ніби 
Гайлен вбила своїх сестер. Гаразд! Але як вона проникла в дім? Про це ви 
подумали? 
— Не маю жодного уявлення, — відповів Джойс неохоче. 
— А ви, місіс Скрогг? — спитав Девітт. — Ви знаєте, як можна непомітно 
проникнути в дім? Або ви, Гаккетт? 
Обидві жінки тільки знизали плечима. О'Брайн задоволено смоктав свою 
ситару. 
— Що я казав? Такою тактикою допиту нічогісінько тут не доб'єшся! 
Відповіді, які ви щойно дістали, найкращий доказ. Кожен з присутніх знає, 
що є можливість потрапити в дім, не користуючись дверима. Я маю на увазі 
старий хід. Але, наприклад, нашого любого Джойса можете допитувати хоч 
до страшного суду — все одно нічого не дізнаєтесь. Чи не так, старий 
пророче? 
Джойс з овечою покірливістю кивнув головою. 
— Я взагалі не скажу більше нічого. Хіба що перед судом, і лише під 
присягою! 
— Тільки так, — підтвердила Гаккетт. — Адже Йдеться не лише про гроші, а 
про два вбивства! 
— Кожен з нас, включаючи мене, знав про хід, кожен з нас так чи інакше 
зацікавлений у спадщині. Отже, кожен з нас міг бути вбивцею, — підсумував 
О'Брайн самовдоволено. — Якщо ви мали на меті тільки це з'ясувати, то не 
варт було так далеко їхати: Лемерт, шановний директор краєзнавчого музею, 
багато років тому відкрив отой підземний хід. 
Девітт зрозумів, що О'Брайн розгадав його план. Він підвівся і сказав 
зневажливо: 
— Гаразд, нехай суд розбереться, як пов'язані між собою підземний хід і 
вбивства. Але все це не стосується духівниці. Вона знайдеться і буде визнана 
законною. 
— Мій чоловік, як я вже казала, склав кілька духівниць, — стояла на своєму 
Скрогг. 
— Це нічого не важить, — заперечив О'Брайн. — Якщо заднім числом його 
не оголосять божевільним, суд може стати на бік Гайлен. 
— То була б страшна несправедливість, — сказала Гаккетт. 
О'Брайн казав правду: докопатися до справжніх думок присутніх було 
неможливо, але нехай вони вірять, що Гайлен знайде духівницю і доб'ється 
свого. Девітт був певен, що таку думку він нав'язав їм. Вже зібравшись іти, 
він раптом кинув погляд на нічний столик біля ліжка. Там лежав молитовник 
з тисненим хрестом, стояли кілька слоїків з таблетками, будильник і 
настільна лампа. Поряд з нею — обрамлене чорним крепом фамільне фото, 
вже знайоме Девіттові: огрядний, життєрадісний Скрогг і маленька, висохла, 
вся в чорному жінка, позад яких стояли з награними усмішками три дочки — 
Енн, Лайн, Гайлен. Таке фото є майже в кожній сім'ї. Але місіс Скрогг 
поставила його на своєму нічному столику, та ще й облямувала чорним 
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крепом, і це раптом відкрило Девіттові всю брехливість її і всіх тих, хто 
називав себе її довіреними особами. Стара ненавиділа свого покійного 
чоловіка, ненавиділа своїх дочок, які зі свого боку платили їй тим самим, і 
все ж вона поставила фамільне фото на нічний столик, щоб всім показати, яка 
дорога для неї її сім'я. 
Тут йому сяйнула нова думка. Він знав, що місіс Скрогг не подасть йому 
руки, та незважаючи на це, підійшов до неї і простягнув руку. Поки, як він і 
передбачав, стара розглядала його руку, він ногою відхилив дверцята 
тумбочки. Побачивши там нічну посудину, переконався, що не помилився. 
Симулюючи зніяковіння, він щось промимрив і вийшов з кімнати. Але, ще не 
дійшовши до сходів, почув позад себе кроки О'Брайна. Девітт зупинився. 
— Ви хитрий, мов диявол, — почав з компліменту О'Брайн. — Тепер ви 
думаєте, що загадку розв'язано і вже відомо, хто спровадив на той світ обох 
сестер? Але раджу не поспішати. Те, що ви побачили, є лише побічний доказ. 
А побічні докази завжди можна витлумачити по-різному. Спроможність місіс 
Скрогг, яка Нібито ледве ворушить пальцями, користуватися нічною 
посудиною*, — ще далеко не доказ того, що вона здатна дістатися Кілдара, 
прокрастися через підземний хід в будинок і одну із своїх дочок повісити, а 
другу отруїти газом. Навіть якби стара могла бігати, навряд щоб хтось в 
Кілдарі не побачив би її й не впізнав. А літати вона не може, це вже напевне. 
— Хто його зна, — промовив Девітт і пішов од спантеличеного інспектора. 
По дорозі до Кілдара Девітт так заглибився в роздуми, що не помітив, як 
праве переднє колесо потрапило у вибоїну, і машину так трусонуло, що 
мусив мерщій натиснути на гальма. Він вискочив з машини і побачив, що 
переднє колесо стоїть на ободі. Аж ось коли довелося гірко пошкодувати, що 
весь час відкладав придбання запасного колеса! Тепер треба була самому 
латати камеру. Ця кропітка робота ускладнювалася ще й тим, що він забув 
інструмент для зняття шин і мусив користуватися незручною викруткою. 
Незабаром і вона зламалася, і якщо спершу, лаючи себе, Девітт все-таки 
сприймав аварію з гумором, то тепер він серйозно занепокоївся. Темніло, а 
йому після всього побаченого і почутого в притулку конче треба ще завидна 
прибути в Кілдар, бо там може статися-те, що він мусить попередити. 
Уламком викрутки Девітт лише зламав ніготь на пальці, а шини так і не зняв. 
Єдине, що він міг зробити, це якось відсунути машину вбік, щоб на неї не 
наскочило інше авто. Проте, незважаючи на всі його зусилля, "ягуар" не 
зрушив з місця. 
З боліт густою завісою підіймався туман, місцевість здавалася вимерлою. 
Девітт уже втратив всяку надію, коли раптом вдалині з боку Чезвіка 
спалахнули вогні фар. Він стояв посеред дороги і вимахував руками, щоб 
привернути увагу водія. Коли машина наблизилася, Девітт упізнав той самий 
старий форд, що стояв у гаражі притулку. А за вітровим склом він побачив 
непорушне воскове обличчя… То була маска, за якою водій сховав своє 
обличчя. Девітт ледве встиг відскочити вбік: машина звернула праворуч і, 
мало не зачепивши "ягуара", зникла в долині. 
Девітт не мав права гаяти ні хвилини: якщо йому не вдасться вчасно прибути 
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в Кілдар, цієї ночі трагедія дістане своє жахливе завершення. Ввімкнувши 
стоп-сигнал і підфарники, він покинув машину на дорозі і мерщій подався 
пішки до Кілдара. 
 

РОЗДІЛ ВІСІМНАДЦЯТИЙ  
Годинник на церкві святого Томаса вибив чверть на дев'яту, коли Девітт, 
украй стомлений, дістався готелю. 
Гайлен запалила камін у пивному залі і сиділа біля вогню разом з Клаггом та 
Еррісом. Впадала в око її надзвичайна схвильованість, хоч вона й намагалася 
приховати її. Ерріс виглядав збудженим, незважаючи на те, що випив 
небагато. 
Лише Клагг був зовні спокійний. 
— Ну, що ти дізнався у Чезвіку? — поцікавилася Гайлен. 
— По дорозі назад у вас трапилась аварія? — спитав Клагг. — І, мабуть, на 
чималій віддалі від Кілдара? — Він кивнув самовдоволено. — Так, так, 
автомобіль — чудова річ, але я завжди кажу своїй дружині, що, маючи таку 
річ, ніколи не знаєш, як далеко на ній заїдеш. Варто загубитися лиш якомусь 
одному шурупчику, щоб міцно засісти. 
— Ви помічаєте геть усе, — пробурчав Ерріс. — Навіть мертва муха, що 
лежить між віконними шибками, розповіла б вам, напевне, про власника 
квартири, який дивиться у це вікно. Якби ви могли робити правильні 
висновки з усіх спостережень, то стали 6 найбільшим генієм розшуку. А так 
ви тільки шпигун, що визбирує порошинки, — грубо закінчив він. 
Клагг захихотів: 
— Щоб приховати свою нервозність, не обов'язково бути таким колючим, 
любий друже! 
— Я зовсім не ваш друг. І тим більше не любий. Коли я кажу, що ви мене 
дратуєте, це не має нічого спільного з нервозністю. 
— Облиште гризтися! Що ж там, у Чезвіку? 
Девітт скинув черевики і випростав ноги перед каміном. 
— Ерріс, ідіть до себе. Цим ви зробите приємність і мені, і передусім самому 
собі. І ще одне. Не зачиняйте дверей вашої кімнати і віконниць. Клагг вам 
пояснив, що може статися цієї ночі. 
— Ви й справді гадаєте… . 
— Тримайте двір під наглядом. Якщо туман розвіється, ніч буде місячна, і 
навряд чи хтось зможе прокрастися до будинку непомітно. 
— Я зварю собі міцну каву і буду чатувати, — пообіцяв Ерріс і пішов. 
— Гідна співчуття людина, — зауважив Клагг. — Моя дружина завжди каже, 
що надмір фантазії, особливо у митців, веде до переоцінки своїх 
можливостей, а оскільки для світу самопереоцінка нічого не варта, такі люди 
шукають втіху у пляшці віскі. У моїй слідчій практиці я сто разів 
переконувався, що люди, які забагато п'ють… 
— Все, що я вам доручав, зроблено? — перебив Девітт. 
— Само собою! Місіс Ейн, хоч і має гострого язика, зате надійна людина. — 
Клагг вийняв записничка, вирвав звідти списаний цифрами аркуш і 
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простягнув Девіттові. — Тут все підраховано якнайточніше — 17 фунтів 9 
шилінгів 9 пенсів. 
— Отже, все готово, і я можу не турбуватися більше про справу? — 
перепитав Девітт. 
— Все готово, все у зразковому порядку, — підтвердив Клагг і захоплено 
додав: — Першокласна пастка, сер! 
— Про що ви? Яка пастка? — Гайлен підійшла до Девітта ззаду і поклала 
руки йому на плечі. 
Клагг кахикнув і підвівся. 
— Я, мабуть, піду. Якщо не випогодиться і задощить, буду, як умовились, під 
навісом, звідти можна чудово оглядати місцевість. 
— Коли це затягнеться, йдіть тихенько до кухні, — там на плиті стоятиме 
кавник. Склянка кави в такій ситуації не завадить. 
Біля дверей Клагг зупинився. 
— Ще одне, сер! Чи не краще було б юному поетові ночувати в кімнаті на 
нижньому поверсі? Бо коли він знову набереться, може статися… 
— Ні, це може викликати підозру. В разі потреби, я подбаю про нього. 
Залишившись з Гайлен, Девітт узяв її за руку і посадив собі на коліна. Вона 
прошепотіла: 
— Ти щось приховуєш, Патріку. Про що ти довідався у Чезвіку від матері? З 
нею щось трапилось? Чи вона… 
— Ні, нічого не трапилось. Вона почуває себе добре, як завжди. Є дещо інше, 
Гайлен. Тепер я знаю, хто винен у смерті Енн і Лайн. 
— Ти дізнався нарешті? — скрикнула Гайлен. — Хто ж? -- Хтось із цих двох 
або трьох, Гаккетт, твоя мати… 
— Божевільний! Мати ледь підводиться з ліжка! Як же їй подолати тридцять 
миль до Кілдара? 
— Я не кажу, що це була саме вона. Хоч балачки про те, що вона не може 
рухатися, безпідставні. 
— А хто ще? Я, напевно? Навряд чи ти зняв підозру з мене. — Гайлен 
вивільнила руку з його долонь. Пальці її були холодні, як лід, а щоки пашіли, 
немов у гарячці. 
— Що не ти, я тепер твердо знаю, — промовив він тихо. 
— Ах Патріку!.. 
Вона дихала важко й швидко. На запитання, чи залишиться він цієї ночі у неї, 
Девітт через силу відповів: "Ні!" 
— Послухай-но, Гайлен, — він одвів її руки від своєї шиї. — Через кілька 
годин ми знатимемо все. Може статися, що це прикро вразить усіх нас, а 
особливо тебе. Але будемо мужні, бо інакше ніколи не знайдемо спокою. 
Тож слухай мене уважно, я поясню, що ти маєш робити у найближчі 
години… 
У коридорі почулися кроки, двері відчинились… Це був Ерріс. І хоч він 
побачив Гайлен на колінах Девітта, не визнав за потрібне вибачитися, що 
зайшов, не постукавши. 
— Я повинен зробити повідомлення, капітане! — він приклав долоню до 
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уявного кашкета. Видно було, що Ерріс встиг уже добряче хильнути. 
— Яке повідомлення? — спитав Девітт. 
— Дике повідомлення, капітане. Довкола нашого готелю ходить привид. 
Душі померлих мародерів крадуться у свої старі розбійницькі нори. Світло 
спалахує і гасне там і тут — але це не світляки. Можу заприсягтися, що бачив 
на причалі ліхтар, потім стало зовсім темно. 
— У вашій кімнаті світилося? — спитав Девітт. 
— Ні. 
— А ви певні, що це вам не привідилось? 
— Виключено, капітане. Навіть враховуючи те, що моя фантазія схильна 
легко змішувати вигадку з дійсністю. 
— Може, до бухти зайшов рибальський катер, — висловила припущення 
Гайлен. 
Ерріс глянув на неї і раптом сказав: 
— Можливо, мені привиділося. Але річ не в тім. Одна думка непокоїть мене: 
що, як убивця не один, а їх багато? Це може перешкодити вашому планові — 
сьогодні вночі остаточно з'ясувати справу. 
Засунувши руки в кишені штанів, широко розставивши ноги, він стояв перед 
кріслом, в якому сиділи Девітт з Гайлен. 
— Чого ви на мене витріщилися? — не витримала нарешті Гайлен. — Я теж 
здаюся вам привидом? 
Ерріс не відповів. Він згадав вираз її обличчя, коли Девітт дістав чорну 
перлину і тримав її проти електричного світла. Чому вона не сказала тоді, що 
знає, кому належить перлина? Адже видно було, що вона таки знала. Чому ж 
мовчала? Це питання весь час не давало йому спокою, навіть у найкращі 
години самоти, коли із плутаних, туманних, підсвідомих марень 
вимальовувались образи людей, яких він примушував плакати, радіти, 
скаржитися, співати, якими він населяв світ, у котрому сам собі здавався 
могутнім творцем. 
Але сьогодні нічого цього не було. Раптова думка пришпорила фантазію, 
малювала нові версії вбивства обох сестер. 
Ерріс повернувся до своєї кімнати. Він дивився у вікно, але не бачив ні 
місяця, що зайшов, ні чорних штормових хмар, які сунули з півночі. Він не 
побачив навіть, як Клагг, скрадаючись, перейшов двір перед його вікном. 
Поклавши голову на руки, Ерріс заснув. Поруч лежала перекинута пляшка з-
під віскі. 
…Разом з Енн, Лайн і Гайлен він заплив на човні далеко в море. Всі три 
сестри любили його і належали йому. Він узяв Гайлен на руки, легко ступив 
на поверхню води і пішов до берега. Між двома горбами білого піску він 
опустив Гайлен на пісок і пригорнув, але вона кістлявими пальцями, 
схожими на пазури, як у старої Скрогг, схопила його за горло і почала 
душити. Дихати ставало все важче. Розпечена куля сонця запалила небо, і 
смолисто-чорні стовпи диму здіймалися з усіх боків. 
Ерріс скрикнув і прокинувся. В перші секунди навіть не знав, де він. 
Підхопився, зачепив ногою ніжку стола і впав. 



 213 

В кімнаті було повно їдкого диму. Вогняно-червоне світло за вікном 
витісняло ніч — більша частина готелю палала. Дим випав очі. Ерріс ледве 
знайшов двері і, спотикаючись, вибрався в коридор. Заточуючись, спустився 
по сходах до кімнати Гайлен. Тут дим був густіший. За рогом коридора він 
побачив вогонь. Жарота стала нестерпною. Почувся тріск, потім глухо 
обвалилася перегоріла балка. 
Поповзом добрався він до кімнати Гайлен, намацав клямку. Двері були 
замкнені. Як божевільний, він гатив кулаками у двері, голосно кликав 
Гайлен, але марно. Ступив кілька кроків назад, схопив стілець і спробував 
ним висадити двері. Але вони не піддавалися. 
Пізніше Ерріс ледве згадував те, що було далі. Він ударився головою об 
дерев'яний стовп, відчув різкий запах гасу, потім перед ним знову замиготіло 
червоне світло. "Це вже кінець", — подумав він і впав, але хтось підняв його 
і виніс з палаючого будинку. 
Опритомнівши, побачив, що лежить кроків за сто від вогню на покривалі, 
розісланому долі. Високе полум'я шипіло, штормовий поривчастий вітер 
кидав його в різні боки. Воно злизало старий будинок до підмурків. Люди 
бігали туди-сюди, лунали крики, накази. Тоненька цівка води з одного 
пожежного шланга нічого не могла змінити. Над полум'ям гойдалися чорні 
тіні. Ерріс не міг збагнути, що то за тіні, й знепритомнів. 
Коли він знову прийшов до тями, то все ще лежав на землі. Хтось прикрив 
його ковдрою, і підклав щось під голову. Вже сіріло, високе полум'я над 
кам'яною стіною готелю зникло. Гостро тхнуло холодним згарищем. 
Ерріс відкинув ковдру і відчув, що може рухатись. Опіки були незначні, 
лише костюм пропалений у кількох місцях. Біля почорнілих мурів він 
побачив О'Брайна, якогось незнайомця і Девітта. Останній рушив йому 
назустріч. 
— Навіщо ви встали? Зараз прибуде машина медичної допомоги, — сказав 
Девітт співчутливо. — Вам холодно? 
Ерріс показав на спалений будинок і спитав: 
— Вона лишилася там? Девітт кивнув і відвернувся. 
— Я намагався врятувати її, але двері були замкнеш. 
— Не можу збагнути, — промовив Девітт, — чому вона всупереч моїм 
вказівкам зачинила на засув двері й віконниці. 
— Як все це могло статися? 
— Клагга побили, палій облив майже весь нижній поверх гасом, — пояснив 
Девітт. — А пожежники прибули тільки через три чверті години. Хтось 
умисно викликав їх до іншого місця. 
Отже, Гайлен згоріла живцем у своїй кімнаті — це був страшний удар для 
Ерріса. 
Коли О'Брайн і незнайомий, що відрекомендувався інспектором поліції 
Вестріком, підійшли до нього, Ерріс звернув увагу на те, що товсте, з трьома 
підборіддями обличчя інспектора мало незвичайно серйозний вигляд. 
— Я пізніше вислухаю вас, Ерріс, — сказав О'Брайн. — Приходьте до мене в 
бюро. Пан інспектор теж хоче дещо з'ясувати. 
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— Вона там? — знову спитав Ерріс, показавши на згарище. О'Брайн ствердно 
кивнув головою. 
— Але від неї лишилося дуже мало. 
Ерріс стояв похитуючись. Нарешті приглушеним голосом видушив: 
— Я хочу її побачити. 
— Там нема на що дивитися, — невдоволено протягнув інспектор. 
О'Брайн щось прошепотів інспекторові на вухо, і той, важко зітхнувши, дав 
згоду показати труп Гайлен. Ерріс у супроводі Девітта ступив на руїни. З 
вулиці почувся шум мотора — то під'їхала машина. 
Ерріс нічого не чув і нічого не бачив, окрім якоїсь обгорілої маси біля 
колишнього вікна. Це все, що лишилося від Гайлен! 
— Пробачте… Я не можу, — прошепотів він, неспроможний відвести очі від 
обвуглених решток людського тіла. 
— Боже мій! Як це могло статися? Як тільки це могло статися? 
— машинально белькотів він. 
З'явився Фінніген. Його обличчя змарніло, наче він щойно підвівся після 
тяжкої хвороби, в очах відбивався жах. Фінніген марно намагався щось 
сказати. Він кинувся до обгорілого трупа, впав ва коліна і, не тямлячи себе, 
заридав. Підійшов Джойс. 
— Гайлен! Не може бути! Я не знав! — застогнав він, схопившись за стіну. 
— Клянуся господом богом, я не знав, не знав… Інакше я б ніколи не пішов 
на це, ніколи, ніколи! 
— На що не пішли? — кинувся до нього інспектор. 
— Арештуйте мене, закуйте в кайдани, але я не знав цього, не знав! — Джойс 
плакав, як мала дитина. Він бив себе кулаками по обличчю, скреготав 
зубами, мов мандрівний актор у трагедійній виставі. Але це була не поза. 
— Так-так, Джойсе. Не лише небесна несправедливість, а й земна зуміють 
оцінити відверте зізнання. Це буде пом'якшуюча обставина, — сказав 
О'Брайн єлейно. Проте надто ясно було, що він приховує подив. 
— Пом'якшуюча чи ні, я хочу в усьому зізнатися, — повторив Джойс уже 
спокійніше. — Це я отого шпигуна… 
— Заткни пельку, Джойсе! — пролунав різкий голос позаду О'Брайна. 
Інспектор з несподіваною жвавістю відскочив убік. Вся в чорному, висячи 
між двома милицями, стояла стара Скрогг. Витріщеними очима вона вп'ялася 
у майстра. — Заткни пельку, Джойсе! Інакше буде погано! 
— Я… я лише хотів сказати… 
— Цить, бовдуре! — просичала стара. — Пізніше можеш признатися в 
усьому, що тобі забагнеться, та коли це зробиш зараз, усе звалять на тебе. 
Хіба не бачиш, що вони хочуть відігратися на тобі? Як потрапиш в їхні сіті, 
можеш стати навіть убивцею Енн і Лайн. 
— Ейліс, місіс Скрогг, я забороняю таке втручання! — О'Брайн говорив сухо 
й офіційно, але це не справило ніякого впливу. 
— Не мели дурниць, Вільяме! — місіс Скрогг повернулася до інспектора. — 
Я теж мушу полегшити свою совість і можу розповісти не дуже приємні для 
тебе речі. Джойс нехай розкаже, що знає, але спершу він мусить прийти до 
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тями. Коли він заспокоїться і матиме свого адвоката, можеш з ранку до 
вечора допитувати його, але не зараз! — повторила вона і грюкнула 
милицею. 
Джойс закліпав очима, облизав губи й сказав, заникуючись, що було б краще, 
коли б він порадився зі своїм адвокатом. Він хоче зізнатись у всьому, але не 
тепер і не тут. Побачене — показав рукою на труп біля вікна — так вразило 
його, що він не здатен зібратися з думками. 
— Ну, гаразд, якщо ти не хочеш полегшити своє становище, твоя справа. — 
О'Брайн, обмінявшись швидким поглядом з інспектором Вестріком, подав 
сержантові Албіну знак. Той наклав на Джойса наручники і повів його геть. 
З неймовірними зусиллями переставляючи милиці, місіс Скрогг теж 
подибала з двору. Купа кісток і попелу, що лишилася від Гайлен, не вивела її 
з рівноваги. На превеликий подив Ерріса, ніхто її не затримав. 
На вулиці на неї чекав старий форд, за кермом якого сиділа Гаккетт. Вона 
допомогла Ейліс Скрогг сісти в машину, і вони поїхали. 
О'Брайн стояв, бурмочучи щось незрозуміле. Ерріс скулився і тремтів од 
ранкової холоднечі. 
Минула хвилина, друга — мовчанка ставала нестерпною. 
Аж тут прокукурікав півень. 
— П'ята година, — порушив мовчання О'Брайн, глянувши на годинник. 
— Пани з Дубліна примушують довго чекати на себе, — зауважив інспектор 
Вестрік. Він, либонь, не полюбляв чиновників з управління так само, як 
О'Брайн — поліцейських з Дроеди. 
Ерріс дивився на сірі хмари. 
— Дощ припускає. 
Для О'Брайна ці слова стали ніби поштовхом до дії. Він одійшов убік і за 
хвилину повернувся з брудною попоною, якою старанно прикрив обвуглений 
труп. 
— Треба зберегти кожен слід, — пояснив він і звернувся до Ерріса: 
— Ви, юначе, зовсім закоцюбли, ще застудитесь. Ідіть випийте чогось 
гарячого, а потім чекайте у відділку, поки почнуться допити. І не робіть 
ніяких дурниць. Справа надто серйозна! 
Ерріс хотів заперечити, але інспектор Вестрік узяв його під руку і повів на 
вулицю. Ерріс ішов покірливо, мов сновида. О'Брайн зітхнув: 
— Це наївне дитя гадає, що світ обвалився над його головою, як стеля цього 
будинку. Але ж світ так швидко не обвалюється, правда ж? 
— Шкода старого готелю, — промовив Девітт. — Кілдар, ваш майбутній 
курорт, втратив одне з визначних місць. 
— Дуже шкода, — погодився О'Брайн. — Але тепер ми будемо розумніші. 
— В тому разі, якщо продовжимо розслідування, — зауважив Девітт. — 
Коли Вестрік поставить Джойсу кілька запитань і натякне йому про 
шибеницю, то, напевне, про дещо дізнається. 
— Натякне про шибеницю — чудово сказано! — похвалив О'Брайн. — Та 
коли ви гадаєте, що Джойс, котрий підпалив будинок і залишив Гайлен у 
вогняному пеклі, вчинив оті вбивства, то ви на хибному шляху. Настав час 
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закликати до порядку осквернителя могил, покласти край його витівкам! — 
додав він раптом без усякого зв'язку. — Що старий пройдисвіт регулярно 
цупить квіти з могил, з цим ще можна якось миритися, на його торгівлю 
черепами я теж дивлюся крізь пальці, але буквально вчора, я чув, О'Гвінн 
потягнув зі цвинтаря труп. Це вже занадто! Зрештою, ми всі християни і 
віримо у вищу справедливість, чи не так? 
— Безперечно, — погодився Девітт. 
— А тепер скажіть мені, — раптом спитав О'Брайн, — де ви сховали Гайлен? 
— Сховав? 
— Слухайте, Девітте! — засміявся інспектор. — Ви великий хитрун, але 
навряд чи вдасться вам одурити такого стріляного зайця, як я. Можу навіть 
сказати, скільки коштував вам цей спектакль — не більше сімнадцяти 
фунтів! Але придумано блискуче! 
— Ідентичність цих останків з Гайлен буде встановлено. 
— Ліззі Брентон була сирота, трохи недоумкувата, але жила вона не на 
місяці, — сказав О'Брайн з підкресленою серйозністю. — Роздивляючись 
труп, я дещо знайшов. Для певності загляну ще до зубного лікаря. Ця дівчина 
була, мабуть, така ж ледача, як я. Зуби… У неї майже не залишилось зубів. І 
це в дев'ятнадцять років! А Гайлен має чудові зуби! Але скажіть мені, де ви 
сховали Гайлен? 
— У тітки, в Коннемарі. 
— Так я й думав, — вигукнув О'Брайн. — Але поговоримо потім. Не треба, 
щоб Вестрік одразу про все дізнався! 
 

РОЗДІЛ ДЕВ'ЯТНАДЦЯТИЙ  
Коли близько одинадцятої Девітт з'явився в бюро, черговий полісмен 
повідомив йому, що інспектор О'Брайн хотів би поговорити з ним у себе 
вдома. 
Місіс О'Брайн відчинила Девіттові й провела його до вітальні. 
О'Брайн був не сам. Біля столу сидів чоловік приблизно його віку, але в 
сутані. 
Обидва товстуни мали кумедний вигляд: ніби за командою, обидва складали 
руки на животах і крутили пальцями. Впадала також у вічі схожість 
фізіономій. Маленькі масні очиці гостро поблискували. Побачивши Девітта, 
вони одразу замовкли. 
— Добре, що ви нарешті прийшли, — перерви інспектор коротку мовчанку. 
— Я вже давно чекаю на вас. 
Він одрекомендував Девітта священикові, його превелебності патерові 
Томасу. 
— Радий познайомитися з вами. — Патер простягнув м'яку руку й 
усміхнувся, хоч було видно, що ніякої радості не відчуває. 
Девітт озирнувся. Все дихало затишком: глибокі крісла, килими, багато 
подушок на канапі, на стінах дешеві олеографії. На одній зображено альтанку 
із закоханою парою у саду, на іншій — млин біля зарослого ставу. На столі 
між О'Брайном і патером на аркуші паперу лежала чорна перлина, знайдена 
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Девіттом на дні скрині. Поряд стояла скляна банка, напхана погризеними 
зеленувато-голубими папірцями. 
— Я справді дуже радий, — повторив священик. — Я стільки чув про вас, що 
мені вже не терпілося побачити вас на власні очі. 
Він знову покрутив пальцями і сказав м'яким, але наполегливим тоном: 
— Пан інспектор сказав мені, що майже немає сумніву в тому, хто вчинив оті 
злочини у готелі Скрогга. Я зробив йому одну пропозицію: як духовний 
пастир, я можу умовити місіс Скрогг, щоб вона, пам'ятаючи про спасіння 
душі, зізналася добровільно і відверто перед владою могутньої церкви. 
— Розумію, — мовив Девітт. — Адже після неї залишаться гроші 
— Нічого ви не зрозуміли, — заперечив священик. — Щодо земних благ 
церква теж багата і могутня, їй не потрібні кілька талерів старої жінки. 
— Тобто десь понад десять тисяч фунтів. Всемогутня церква буде вдячна 
вам. Чи не так?.. Але з цього нічого не вийде. Не сьогодні завтра ваша 
грішниця опиниться за ґратами і вже не зможе лишити по собі навіть 
шилінга. На її майно прокуратура накладе арешт і після вироку конфіскує 
його. Врахуйте це, ваша превелебність. 
— Ай-яй-яй, ви сьогодні не в настрої! — О'Брайн спробував звести все на 
жарт. 
З гідним подиву самовладанням священик стримався і сказав: 
— На жаль, як і багато інших вельми розумних людей, ви почали з 
упередженості. Навіть церкву і її святі діяння осуджуєте. Так робить часто і 
світська влада, а потім усі дивуються, чому дух людський втрачає чистоту. А 
ці жахливі події в Кілдарі дають поживу всім, хто нападає на церкву. З цим 
треба покінчити! 
Він вихопив з-під сутани газету. То був лондонський "Івнінг пікчерс", 
бульварний листок. На першій сторінці красувалася майже гола дівчина, 
напис над нею величезними жовтими літерами сповіщав про гастролі 
ансамблю французьких дівчат. Внизу повідомлялося про страту гангстера, а 
праворуч містився репортаж про події в Кілдарі під заголовком "Ірландська 
трагедія", з фотографіями Енн, Лайн і Гайлен. 
— За вісім останніх років у Кілдарі не вчинено жодного тяжкого злочину, — 
наголосив патер. — Навіщо ж таке писати! 
— Ясно, — розлютився Девітт. — Це заважає вашим намірам перетворити 
Кілдар у містечко-курорт! Але того, що сталося, нікому не вдасться 
приховати! 
— Мені час іти. Я ще хочу сказати дещо інспекторові Вестріку. — Патер 
підвівся. — Ми ще поговоримо, Вільяме, пізніше. 
Він кивнув Девіттові і вийшов. 
О'Брайн похитав головою: 
— Ай-яй-яй, маєте неабияку здатність наживати ворогів! А наш добрий брат 
Томас дуже лагідна людина, він передусім дбає про добробут Кілдара. Ви б 
хоч раз відвідали молодіжний клуб, яким він керує. Навіть хулігани, 
побувавши там кілька разів, стали нормальними хлопцями. Добрий панотець 
Томас уміє підібрати ключик до сердець. 
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— Слухайте, О'Брайн, я втомлений і прийшов сюди не для того, щоб 
теревенити. Ви чудово знаєте, як стоїть справа з підпалом. Злочинець 
замислив його як убивство. 
О'Брайн глянув на картину з тихим ставом та млином і зітхнув: 
— Який ви нетерплячий! Але, з іншого боку, це добре… 
— О котрій годині приїде комісія з Дубліна? — спитав Девітт грубо. 
— Не знаю. Тепер тут командує мій шеф. А комісія нам, власне кажучи, не 
потрібна. Адже все ясно. 
— Ясно! Та чи маєте ви достатні докази, щоб посадити стару відьму? 
Із удаваним переляком інспектор підняв руки вгору. 
— Девітте! Навіщо ви хочете мене, старого чоловіка, знеславити? Я ж нікому 
не роблю зла. Хіба ви не помітили, що я найлагідніша людина у світі й 
потрапив до поліції лише через нещасний збіг обставин? А моє справжнє 
покликання — бути садівником або придбати зоомагазин і продавати 
черепах. 
— Хай вам чорт, — вилаявся Девітт, але не міг приховати усміху. — Одного 
не розумію — як ви могли двадцять років працювати поліцейським 
інспектором у Кілдарі? 
— Я ніколи не завдавав начальству такого клопоту, як оце ви мені. Ви як 
літак, а я… лагідний лелека… 
— Якби щось таке товсте могло ширяти у повітрі, то й бегемот навчився б 
літати. До речі, там, у банці, либонь, частина майна веселого негідника 
Скрогга? 
— Джером, щоб тільки дошкулити родині, переховував частину своєї готівки 
у погребі. І що сталося? Пацюки випробували свої зуби на п'яти-, 
десятифунтових банкнотах! Комедія, та й годі! Тепер, коли я все знаю, мене 
часом бере сумнів… 
— Отже, вам все ясно? — спитав Девітт з викликом. — Це мене радує. 
— Я дійшов до всього сам, тільки сам! Я не міг, як ото ви, заплатити понад 
сто фунтів за розслідування. Інспекторів держава не балує. Навіть проїзд на 
таксі я не можу включити у службові витрати. А мої помічники? Ви ж 
розмовляли з сержантом Албіном. Знайшовши мертву курку, він навряд чи 
визначить, переїхала її машина чи загризла лисиця. А знаєте, чому я одразу 
збагнув, що Енн вбито? 
— Чому? 
— Два пальці на її ногах були подряпані. 
— Енн протягом кількох днів шукала духівницю і гроші. Того вечора, коли я 
прибув до Кілдара, вона гадала, що напала на слід, незадовго до смерті 
батько приносив у свою кімнату драбину, — про це Клагг довідався від 
служниці Бес, — і Енн вважала, що духівницю заховано десь між кроквами і 
стіною. Драбина все ще стояла в кімнаті, де вмер старий Скрогт. Енн полізла 
вгору, і в цю мить зайшла мати. Зустріч кінчилася серйозною сваркою, мати 
дряпала — хоч це смішно — голі пальці на нозі Енн, та впала з драбини, і 
вони почали душити одна одну. Хвора на серце дочка не могла чинити 
серйозного опору й знепритомніла. Стара схопила її під пахви, потягла до її 
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кімнати. Потім забрала прощального листа Енн. Що трапилось далі, ясно. 
Запитання будуть? 
— Ні, тут все зрозуміло. 
— Але довести нічого не можна, — підкреслив Девітт, кинувши погляд на 
перлину, яка при денному світлі здавалася чорною. — Можливо, мати вже 
була в будинку, коли я прийшов. Енн, щоб впустити мене, вийшла в коридор, 
і стара сховалась у великій скрині Тут вона й загубила оцю перлину. 
— Так, саме так, — погодився О'Брайн. — Ця чорна вдень і червона при 
штучному світлі перлина! Якби ви її не знайшли, Лайн була б жива! 
— Можливо. Але ж Лайн і без перлини могла підозрювати матір? 
— Могла. Та коли ви показали їй перлину, яку мати знімала тільки на ніч, 
вона зрозуміла, що стара була тут, у будинку. Лайн почала загрожувати 
матері. Що ж тоді лишалося робити старій? 
— Може, за її дорученням діяв хтось інший — Гаккетт чи Джойс? — спитав 
Девітт. — Проте вона занадто недовірлива, щоб поставити себе у залежність 
від когось. Отже, вбила вона сама. З другого боку, якщо й справді стара знає 
щось таке, що компрометує Гаккетт чи Джойса, могло бути, що один з них 
насадив шланг на газопровід. 
— Це зробила стара, — відрубав О'Брайн. — Але ж немає жодного доказу. 
— Коли ви знайшли цю поживу для пацюків? — показав Девітт на погризені 
гроші. 
— Коли обшукував будинок після смерті Лайн. Ви теж скрізь нишпорили, 
але не здогадалися, що Джером міг понабивати грошима свої старі черевики, 
— тріумфував інспектор. — А вигаданий проект духівниці — теж блискуча 
ідея! 
— Хто учора ввечері у форді прикривав обличчя маскою? — спитав Девітт. 
— Це була стара. 
— А вона може водити машину? 
— Ще й як. їздить, як гонщик! Раніше у Скроггів було вантажне авто, і вона 
блискавкою гасала по вузьких провулках Кілдара. 
— Гаразд, припустимо, це була вона, — міркував Девітт. — Але ж пожежу 
готувала стара не сама. Джойс допомагав їй. 
— На жаль, в цьому випадку, Девітте, ви зіграли вельми двозначну роль. — 
О'Брайн посварився на нього пальцем. — Ви знали, що може статися, і не 
зробили ніяких приготувань, коли поставили Клагга охороняти будинок. 
Навіть не визнали за потрібне попередити мене! А за ваше незрозуміле 
довір'я до кілдарської пожежної охорони вас треба покарати! 
— Не базікайте так багато, ближче до справи. 
— Я не базікаю, друже. Якщо наш добрий патер дійде до такої думки і 
повідомить страхове товариство, то вам доведеться потрусити гаманець. 
Девітт засміявся. 
— Отже, розкриваючи злочин, я став його співучасником. Ще які запитання 
будуть? 
— Найголовніше ми ще маємо зробити: викрити злочинця. Бо де ж тоді 
справедливість, коли стара Скрогг вільно роз'їжджає у кріслі на колесах! 
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Девітт відкинувся на спинку крісла і пильно розглядав інспектора. Людина, 
вдоволена собою і життям! У вільний час він поповнює свою колекцію 
поштових марок, випорожнює банки з повидлом, щоб товстішати далі, а в 
неділю мирно дрімає у церкві. 
Девітт підвівся, ступив кілька кроків і зупинився перед олеографією, на якій 
зображено старий сад, затишну альтанку і закохану пару. 
— Ви тямущий чолов'яга, О'Брайн, — промовив він, обертаючись. — Ви 
розумні. І незважаючи на це, я не второпаю, як ви, покладаючись лише на 
самого себе, стільки дізналися про кілдарську трагедію. 
— Пригадуєте, при першій нашій зустрічі я сказав, що треба знати тутешніх 
людей, аби знайти підхід до них. Мабуть, я їх таки знаю. 
— Тепер я в цьому переконався. Це той священик? — спитав Девітт. 
— Частково, — відповів О'Брайн ухильно. — Так уже в нас ведеться, що 
церква має велику владу над душами і звичаями людей. Це не означає, що всі 
наші любі громадяни надто побожні люди. Ні в якому разі. Але деякі, — 
наприклад, стара Скрогг, Джойс, — вірують щиро. А побожна людина 
сповідається… 
— А отець-сповідник не мовчить, хоч повинен мовчати… 
— Повинен, повинен! Кожен із нас багато що повинен. Якби ми жили за 
євангелієм, то не повинні були б заздрити своїм ближнім, брехати, 
зраджувати дружин, не повинні… Ах! Біс його знає, що ми повинні і чого не 
повинні. І все одно ми робимо те, що мусили облишити, і полишаємо те, що 
мусили зробити. Думаєте, патер не із того самого тіста і не в одній з нами 
печі печений. Звісно, мій друг Томас не прибіг до мене, щоб виказати 
таємницю сповіді. Але одна чарочка викликає другу, друга — сьому. І хто не 
розбалакається, вливши в себе сімнадцять чарок вишневого лікеру? Навіть 
глухонімий розповів би мені дещо, якби я мав намір щось вивідати в нього. 
— Заздрю вам, О'Брайне, — пожартував Девітт. — Коли я повернуся додому, 
в Кейп-Флур, то почну жити по-новому. Наберу кілограмів тридцять жиру, 
почну дистилювати лікерчик, повішу на стіни отакі олеографії. Чом би й ні, 
коли це приносить щастя? 
— Звідки ви знаєте, що я щасливий? — вихопилося в інспектора. 
— А хіба ні? 
— Так, звичайно… Але я думаю про докази… Ви маєте рацію, у нас ціла 
купа побічних доказів. Та коли навіть сам інспектор схоче особисто піддати 
стару чи Джойса, Гаккетт чи Фіннігена найгострішому перехресному 
допитові, він не витягне з них жодного зізнання. Як примусити вбивцю 
відчути, що на світі є коли не божа, то людська справедливість? Ну, кажіть 
же, що ми можемо зробити? 
— А йдіть ви під три чорти! — процідив раптом Девітт крізь зуби, вийшов з 
кімнати, грюкнувши дверима, і, не прощаючись з місіс О'Брайн, яку зустрів у 
передпокої, подався геть. 
Місяць, який учора зник за хмарами (це вельми сприяло появі на голові 
Клагга чималої гулі і спаленню готелю), сьогодні світив так ясно, що в 
маленькій кімнатці так званої Перцевої башти туристського замку місіс Девін 
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можна було читати газету. Гайлен розсунула фіранки, і місячне сяйво 
намалювало на підлозі голубувато-білий чотирикутник з чорним хрестом. 
Девітт лежав на канапі. 
— Чому ти мовчиш? — Гайлен схрестила голі руки під головою, її молоді 
повні груди біліли у місячному світлі. 
— Я міркую, — сказав Девітт. Він трохи змерз і натягнув ковдру до 
підборіддя. 
— Про що? 
— Про те, що твоя мати — найхитріша жінка з усіх, яких мені доводилося 
зустрічати. 
— Так, вона жорстока людина, — погодилася Гайлен. — Нам, трьом 
дівчатам, вона ні в чому спуску не давала. За найменшу провину била і не на 
жарт. 
— Ти й справді не знаєш більше того, що розповіла? — спитав Девітт, не 
повертаючи голови. — Скажи мені все, бо надалі твоє мовчання нічим не 
можна буде виправдати, навіть тим, що вона твоя мати. 
— Але ж, Патріку, як ти можеш думати, ніби я щось замовчую! — Гайлен 
натягнула ковдру до плечей, ніжно погладила Девітта і зітхнула. — Дивне 
відчуття! Люди вважають, що я мертва, а я лежу тут, дихаю і розмовляю з 
тобою. 
Девітт подумав, що коли О'Брайн чи священик справді повідомлять страхове 
товариство про його причетність до пожежі, це обійдеться йому надто 
дорого. 
— Що ж буде далі? — спитала вона, прикро вражена його байдужістю. — 
Ах, Патріку! Коли б ти тільки знав, як мені хочеться жити гарно, щедро, 
цікаво! 
Девітт глибоко співчував їй. Він розумів, як гнітило її все дотеперішнє життя. 
Пізніше Гайлен сказала те, що, очевидно, весь час не давало їй спокою: 
— Як одержу гроші, то ніколи не повернусь у Кілдар. І після тривалого 
мовчання: 
— Що мені робити, коли ти мене справді кохаєш, Патріку? 
— Ти повинна ближче зійтися з місіс Девін. Вона весела, життєрадісна 
людина, хоч має більше причин, аніж ти, скаржитися на життя. Вона стара і 
самотня… 
— Я теж самотня, — вигукнула Гайлен, стрибнула з ліжка і підійшла до 
вікна. її мертвотно-бліде у світлі місяця обличчя, мідно-червоне волосся та 
блиск зеленуватих очей нагадали Девіттові зауваження Ерріса, що в середні 
віки її спалили б як відьму. 
Він сказав: 
— Лягай під ковдру, бо застудишся! 
— Облиш мене! Може, було б таки краще для мене лежати замість тої 
дівчини під попоною. 
— Іди сюди, бо застудишся, — повторив Девітт заспокійливо. 
Вона плакала біля нього, аж поки не заснула. А Девітт ще довго крутився в 
ліжку. Місяць уже сховався за лівою кутовою вежею. Лиш вузенька смужка 
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світла ще падала в кімнату, в ній рухалася на підлозі маленька чорна цятка — 
муха чи павук. 
Він обережно погладив Гайлен по спині. Чомусь пригадалися слова з 
Еррісового твору: "…І не знав, що людина — купка зоряного пилу, обтягнута 
чудовою оксамитною, теплою шкірою богів…" 
Наступного ранку місіс Девін принесла сніданок: грінки, масло, джем, яйця, 
гарячу каву. 
Вона невимушено зайшла до кімнати, підсунула стіл до канапи і сіла 
скраєчку. 
— Про мене, можете спати хоч до обіду — молода любов стомлює. Це мені 
відомо з французьких романів, — сказала вона. — Але ж ви самі просили 
мене, Патріку, збудити вас о дев'ятій. Попереджаю: до яєць треба 
принюхатись. Вони ніби й свіжі, але від тривалого перебування в 
морозильнику майже кожне третє має неприємний присмак. 
Девітт, якого присутність місіс Девін настроїла на радісний лад, сміючись, 
схопив яйце і розбив його ножем. Воно таки мало не дуже приємний запах, і 
він задовольнився грінкою з маслом і джемом. А Гайлен попалося свіже 
яйце, і вона заявила, що це треба сприймати як визнання її переваги. 
Через годину обоє сіли в машину і виїхали зі старої розбійницької фортеці. 
Гайлен умостилася так, щоб її ніхто не бачив. 
 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТИЙ  
— Це був один з найпрекрасніших днів у моєму житті — призналася Гайлен, 
тепло глянувши на Девітта, коли вони пізнього полудня їхали до Чезвіка. 
Сонце стояло вже низько, години через півтори воно торкнеться верховіть 
дерев; прозорі промені освітлювали непривітний краєвид: курна, вибоїста 
дорога, сірі громадини стрімчаків, дерева і далеко на обрії будівлі притулку з 
багатьма димарями. 
— Чому так не може бути завжди? — спитала Гайлен більше саму себе, ніж 
Девітта. — Чому незабаром посутеніє, кольори згаснуть, і все, що ми 
сприймаємо зараз як первісну істину, як вінець краси, як свою власну суть, 
стане спершу близьким, а потім далеким минулим? 
Девітт не піддався мінорному настроєві Гайлен: 
— Чекай на мене в машині за сараєм. Дивись, щоб тебе ніхто не побачив. Це 
головне. 
— Хоч тепер скажи мені, що буде далі? Що ти робитимеш з моєю мамою? 
Чому ти приховуєш від неї, що я тут? 
— Я тобі все поясню. 
Девітт поставив машину за сараєм, оддалік від головної будівлі, ще раз 
суворо наказав Гайлен чекати, поки він повернеться, і подався до каплиці, що 
стояла за кілька сотень метрів од притулку в кипарисовому гаю. За каплицею 
був цвинтар, старий мур ховав його від очей, щоб відвідувачі каплиці не 
мали перед собою цього сумного видовища. 
Ще здалеку Девітт побачив О'Брайна і Ерріса — вони походжали біля 
каплиці. Кумедна пара! Інспектор був щонайменше вчетверо ширший від 
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маленького виснаженого поета. Було видно, що прогулянка ця О'Брайнові не 
подобалася. Він пирскав, як морж, тоді як Ерріс, жваво жестикулюючи, щось 
говорив йому. 
— Слава богу, що ви прийшли! — вигукнув інспектор, побачивши Девітта. 
— Цей клятий хлопчина хоче переконати мене, що всі наші теорії фальшиві. 
— Джойс ще ні в чому не признався? — спитав Девітт. 
— Ні. Він заперечує все, твердячи, що тоді, на місці пожежі, не тямив себе. 
— І ніяких показань свідків, якими можна приперти його до стінки? 
-Ні. 
— А стара? 
— І з старої відьми не видобудеш і слова! 
— Вона там? — показав Девітт на каплицю. О'Брайн кивнув. 
— Боюся, що ви дозволили собі забагато. Якщо справа скінчиться погано, я 
чи не назавжди зіпсую стосунки з патером Томасом. 
Але все це я вже казав. Ви самі взяли на себе повну відповідальність. Отже… 
— Ви старий фарисей, — буркнув Ерріс, який невідомо чому був у чудовому 
настрої. — Навіть негідник Понтій Пілат порівняно з вами людина порядна. 
— Я приведу Гайлен. Уявляєте, як все піде далі? 
— Нічого не знаю, — замахав руками О'Брайн. — Я тут випадково і не маю 
найменшого уявлення, що тут розігрується. 
— Старий донощик, — лагідно мовив Ерріс. 
Коли Девітт повернувся з Гайлен, вони вже зникли. 
— Кажи, нарешті, Патріку, що я мушу робити, інакше я поверну назад! 
— Іди! — Він міцніше стиснув її руку і повів дівчину до каплиці. 
Там, як і годиться, обабіч стояли лави, в кінці середнього проходу містився 
вівтар. Горіло кілька свічок, перед образом богоматері лежав букет зів'ялих 
гладіолусів. Перед вівтарем, до якого вели три сходинки, зігнулась жінка в 
чорному. Справа і зліва від неї лежали милиці. 
Девітт, який стояв позад Гайлен, злегка штовхнув її в серединний прохід і, 
ховаючись за однією з колон, так сильно хряпнув дверима, що стара Скрогг 
здригнулася й обернулась. її обличчя з неприродно великими очима було 
вкрай стомлене. Стару змучили страх, думки про смерть Гайлен. 
Поява Гайлен у білій з легким візерунком сукні посеред напівтемної каплиці 
смертельно вразила стару. Вона простягла руки, ніби захищаючись, якісь 
гортанні звуки вирвалися їй з горла. Не чіпаючи милиць, вона зробила кілька 
кроків до проходу і впала на коліна. Певне, вона дуже забилася, бо голосно 
застогнала. Нескоро її заціпенілі губи вимовили перші осмислені слова: 
"Боже мій… Боже мій… Це неправда… Цього не може бути!" 
Гайлен, наскільки Девітт міг роздивитись у тьмяному світлі, стала така ж 
біла, як її плаття. Вона кинулась до матері, щоб допомогти їй підвестись. 
Стара намагалася сама стати на ноги, але послизнулася на кам'яних плитах. 
— Ні… ні… Я не хотіла цього… Я не знала… Боже мій, змилуйся наді мною, 
допоможи мені! — вигукнула вона не своїм голосом. 
І тут сталося те, чого не врахував Девітт. Надворі було тепло, і там Гайлен у 
своєму легенькому платтячку не мерзла. А в каплиці було набагато 
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прохолодніше, і Гайлен кілька разів чхнула. У порожньому приміщенні, 
підсилене луною, чхання прозвучало особливо гучно. 
Мати застигла, недовірливо витріщившись на дочку. Потім, наче великий 
павук, поповзла і кинулася на Гайлен, вхопила її обома руками за ноги, 
підвелася, чіпляючись за неї, і глухо зойкнула: "Ах!" 
Гайлен схлипнула: 
— Я не витримаю більше… Я поверну тобі гроші… Я скажу все… Навіть 
про героїн… Мені все одно, що зі мною станеться… Я признаюся… 
Девітта наче хтось штовхнув у спину. Треба вийти, припинити цю сцену! Та 
було пізно. Він не єдиний свідок очної ставки — Ерріс і О'Брайн теж чули 
кожне слово. А інспектора не примусиш мовчати! 
— В чому ти хочеш признатися? — оскаженіла раптом стара. — Що ти 
скажеш? Що ти сама — вбивця? Ти сама, безбожна повіє, ти сама! 
Кощавими руками вона схопила дочку за горло, а та, інстинктивно 
обороняючись, уп'ялася у матір нігтями. 
Щось подібне діялося тоді, коли Ейліс Скрогг стояла проти Енн, і тоді вона 
теж виявилася дужчою. Хватка Гайлен ослабла, дівчина знесиліла, 
заточилась і, коли мати відпустила її, впала на кам'яні плити. Стара, ніби 
скликаючи свідків, верещала: 
— Ти хочеш говорити? Гаразд, говори! Кажи все, що знаєш! Що ти одержала 
шістсот фунтів за своє мовчання — гроші, які знайшла Енн і які я забрала 
собі! Ти мовчала, бо ти, підла брехухо, боялася, що я тебе викажу. Ти 
мовчала б навіть тоді, коли б хтось замордував пів-Кілдара! Може, ти сама 
вбила Лайн? Ти сама? 
Девітт розумів: останнє питання було розраховане на те, щоб збити з 
пантелику тих, хто, як здогадувалася стара, стояв за колонами. Все інше була 
правда. Незважаючи на всі його умовляння бути щирою, Гайлен весь час 
обманювала його. Вона мовчала про смерть Енн, бо мати тицьнула їй гроші, а 
потім шантажувала, знаючи про її участь у збуті героїну. Але ж Гайлен знала, 
що мовчання може привести до небезпечних наслідків, знала, що мати не 
стерпить шантажистських натяків Лайн і піде на новий злочин. 
Девітт вийшов у прохід, тоді з'явились О'Брайн і Ерріс. 
— Ай-яй-яй! Оце несподіванка! — інспектор похитав головою. — Хто б 
повірив, що наша люба Гайлен здатна на таке! 
— Я ж казав, що вийде не гаразд, — сказав Ерріс хрипко. — Але ж ви, сер, — 
накинувся він на Девітта, — ви знали це краще за інших! 
— Тепер можете забрати обох, інспекторе, — сказав Девітт похмуро. 
— Патріку, я тобі все поясню! — Гайлен неначе не розуміла, що сталося. — 
Я тобі все поясню… 
— Іди, йди! Тут більше нема чого пояснювати, — буркнув О'Брайн. — Ми 
знаємо, що ти не вбивала Лайн. Отже, носитимеш свою гарну голівоньку на 
плечах. Одержиш років три-чотири, вони пролетять непомітно. Тож годі 
прикидатись, іди за мною сама. Ти ж знаєш, я принципово проти насильства. 
Він витяг з кишені наручники й помахав перед очима Гайлен. Вона знітилась 
і мовчки пішла до дверей. О'Брайн повернувся до старої Скрогг: 
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— На жаль, мушу і тебе взяти з собою, кузинонько. Тут уже не зарадять ні 
бог, ні патер. 
А коли та озирнулася на свої милиці, додав сміючись: 
— Нехай милички тут полежать! Те, що ти бігаєш і стрибаєш, мов той олень, 
тепер відомо всім. 
— Я завжди не терпіла тебе, Вільяме! — проказала Ейліс Скрогг спокійно. 
— От і гаразд, кузинонько. Тепер іди до машини, бо я хочу до вечері бути 
вдома. У нас сьогодні фарширована форель, яку я страшенно люблю. 
За три місяці Девітт одержав через канцелярію адвокатської контори 
"Редстон, Клабб і Девітт" листа від Ерріса. Він був написаний на 
пожмаканому клаптику паперу і коротко повідомляв, що Гайлен засуджено 
до двох років і трьох місяців з конфіскацією майна. Фінніген дістав півтора 
року за контрабанду. Джойс — два за підпал. 
Судити місіс Скрогг відмовилися: її поклали у тюремну лікарню для 
душевнохворих. 
Після цього Девітт довгий час не знав більше нічого, аж поки одного вечора 
не ввімкнув приймач і почув радіопостановку "Мрійники Кілдара". Вона 
тривала півтори години. Девітт слухав, як розмовляли люди, що жили у 
вимріяному світі й не мали нічого спільного з дійсністю. 
Ця радіовистава і ще один томик поезій швидко зробили Ерріса популярним 
далеко за межами Ірландії. Проте для нього це було вже запізно. Незабаром 
він помер у лікарні від алкогольного отруєння. 
До Гайлен у в'язницю Девітт писав не раз, але відповіді не одержав. 
 

РОЗДІЛ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ  
Це ж несерйозно, сказав сам собі Девітт, нервуватися через таку дрібницю, як 
несправність "двірників" на вітровому склі, проте вона отруїла йому всю 
поїздку. Ще й погода видалася поганюща. Дощ і туман, мокре шосе не 
давали можливості розвинути швидкість, вищу за вісімдесят кілометрів. Щоб 
позбутися похмурого настрою, який, власне, спричинився до цієї 
несподіваної подорожі у свят-вечір, Девітт увімкнув радіо і шукав на шкалі 
так довго, поки не зловив концерт класичної музики: передавали третю сюїту 
Баха. Завжди, коли він вмикав приймач або телевізор, його проймало 
відчуття таємничості навколишнього світу. Але цього разу навіть звуки 
фортепіано не могли відвернути його від думок про Гайлен. 
Минуло чотири з половиною роки після трагедії у портовому містечку. 
Довідавшись, що стара Скрогг знов оселилася в притулку, Девітт вирішив 
побачитися з нею. 
У притулку світилися тільки високі вікна їдальні, де мешканці зібралися на 
свят-вечір. Тихо відчинивши двері залу, Девітт побачив яскраво освітлену 
ялинку, обвішану ліхтариками та блискучими кулями. Довкола неї сиділо 
чоловік п'ятнадцять, нерухомо втупившись у полум'я свічок. Девітт мав 
чудову пам'ять на обличчя і одразу помітив, що серед них було лише чоловік 
зо два з тих, кого він бачив тут колись. Решта, певне, спочивала вже на 
цвинтарі. 
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Якийсь дідок виступив наперед і притиснув підборіддям скрипку. Він заграв 
різдвяну мелодію, і кволі голоси почали підспівувати. 
Ейліс Скрогг у залі не було. 
Служниця провела Девітта нагору. Стара Скрогг нерухомо сиділа в кутку 
своєї кімнати в чорному шкіряному кріслі, неначе спала з розплющеними 
очима. 
Девітт підійшов ближче, і стара захихотіла. 
— Ніхто не вірить, що оця, на картині, — показала вона пальцем на 
богоматір, — кожного вечора натирає мої подагричні ноги мурашиною 
кислотою. Але, їй-богу, вона це робить! І чого це вона була така дурна і 
вішалася на Фіннігена! Чіпляла в коси білу гвоздику і чепурилася, але 
чоловіки тільки сміялися з неї. Отакий світ, мій пане! Любий господь 
прислав вас по мене? 
Девітт сів і грубо обірвав її. 
— Годі прикидатися! Було б добре, якби ви справді збожеволіли. Але це так 
малоймовірно, як і все інше! 
— Де ми бачились? 
— Ви прекрасно знаєте, коли й де ми бачились! 
— Що б, на вашу думку, зі мною сталося, якби я не була така розумна, — 
сказала раптом місіс Скрогг цілком нормальним тоном. — Бачите, як вчасно 
я сховала свої гроші в гарному зеленому полив'яному горщику і закопала 
його під опалим листям у потаємній місцині. Я не така дурна, щоб довіряти 
свої гроші банкам, — додала вона і знов захихотіла: — Кожен сподівається, 
що гроші залишу саме йому. Та я роблю так, як мій Джером — усіх дурю! 
— Скільки ж ви закопали? — спитав Девітт. 
— Вісім тисяч фунтів, — відповіла стара без вагання, неначе їй кортіло 
висловитися хоч раз без усяких викрутів. — Вони хотіли забрати в мене всі 
гроші, бо ви сказали, що ці фунти нажиті на контрабанді отрутою. Але я не 
дурна! Нехай спробують знайти їх. Не знайдуть ніколи! Тепер усі плазують 
переді мною, доглядають і підглядають, а я роблю точнісінько так, як 
негідник Джером, точнісінько! 
— Ви знаєте, де Гайлен? — спитав нарешті Девітт. Але стара наче й не чула. 
— Коли я вийшла за Джерома — ах! тоді я була щаслива! — Очі її ожили. — 
Знаєте, тоді була я на голову нижча за всіх дівчат, мала криві зуби, а з носом 
своїм не змогла б виграти на конкурсі краси навіть череп'я від квіткового 
горщика. Але я мала невеличку спадщину — двісті фунтів. Це були неабиякі 
гроші на той час, і це вирішило мою долю. Красень Джером одружився не на 
Марії і не на Бессі, а на мені, чесно кажучи — на моїх двохстах фунтах. А я, 
дурна гуска, місця від щастя не знаходила. Для нього ж я була крива 
смердюча ґава, годна тільки чоботи з нього стягувати. Порпалася з ранку до 
вечора, щороку ходила вагітна, щороку народжувала дитину, але тільки ці 
три дочки лишилися. А він собі розважався… Але тепер його вже нема, 
давно нема, а я живу і житиму до дев'яноста років. І всі вони будуть про мене 
піклуватися, будуть мене доглядати, мріючи добратися до чудового 
полив'яного горщика, повного грошей. Але навіть після смерті я їм таке 
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встругну! До грошей не доберуться! До моїх грошей! 
— Де Гайлен? Що вона робить? — повторив Девітт. 
Стара мовчала хвилин п'ять, потім, ніби прокинувшись, сказала тихо: 
— Бідна дівчина! Як тяжко жилося їй у перші роки після в'язниці! 
— Чому ж ви їй не допомагаєте? Вона в Кілдарі? Скрогг пильно подивилася 
на нього, примружила очі: 
— Ви здавалися мені дивною людиною ще тоді, коли я вперше вас побачила. 
Я їй допомогла, але не питайте чому. Зрештою, через неї я мало не загинула, 
та незважаючи на це… Не повірите, але якби ви побачили Гайлен сьогодні, 
то переконалися б: вона щасливіша за нас. Вони з Фіннігеном побралися, 
мають у Лондоні аптеку чи, здається, пральню, — весь час забуваю… 
Девітт підвівся. Кімната видалася йому раптом не такою похмурою, доля 
старої Скрогг не такою жахливою. Він спромігся навіть пожартувати: 
— Ви скажете мені, де закопано той зелений полив'яний горщик з вісьмома 
тисячами фунтів? 
Вона думала довго й серйозно, потім усміхнулася: 
— Гаразд, відкрию вам свою таємницю, але дайте слово, що не прохопитесь 
нікому. Жодного пенні не одержить від мене ні церква, ні мій побожний 
Джойс, ні О'Брайн, ні Гаккетт, ні будь-хто! Все візьме Гайлен! А вони нехай 
хоч луснуть від злості. Вона єдина нічого не випрохувала в мене, вона єдина 
навіть сьогодні у святвечір, не прийшла сюди, щоб здобути мою 
прихильність. Отож… Підійдіть до мене, нахиліться, я скажу вам на вухо, — 
звеліла стара. А коли він нахилився до неї, сказала: 
— Ти теж дурник! Якщо тоді з мене нічого не витягли, гадаєш, що тепер я не 
зможу тримати язик за зубами? 
За півгодини Девітт зупинив машину на базарній площі Кілдара. Хоч свят-
вечір був у розпалі й на вулиці можна було зустріти тільки випадкову 
людину, він помітив, що містечко вже не таке занехаяне, як раніш. Сяяли 
нові вуличні ліхтарі, над магазинами миготіли неонові реклами, чисті вітрини 
були зі смаком декоровані. 
Перша стежка привела до будинку О'Брайна — вийшовши на пенсію, він жив 
тепер у провулку Лінкольна. Девітт хотів був подзвонити, аж тут в одній з 
кімнат першого поверху спалахнуло світло. Крізь прозорі гардини все було 
добре видно. 
О'Брайн стояв посеред кімнати, неначе вагався, до чого насамперед взятися. 
Потім сів за стіл, на якому стояла різдвяна ялинка з вигорілими свічками. 
Запоміж різноманітних подарунків перед ним лежав альбом з марками. 
О'Брайн з радісним обличчям розгорнув його. Він сяяв, мов той хлопчик, 
котрий одержав нарешті довгождану іграшку. Боязко зиркнувши на двері, 
шугнув раптом до письмового столу, де стояла таріль з печивом. Одне він 
поклав до рота, кілька запхав у кишеню. Потім спокійно вимкнув світло і 
вийшов з кімнати. 
Вибравшись на вулицю, що вела до старої рибальської гавані, Девітт уже 
здалеку побачив відбудований готель "Блідий місяць". Нові мури мали 
пісковий колір, чотиригранні балки пофарбовані у зелене. Будинок справляв 
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приємне враження. Але Девітт не мав бажання заходити туди. Він уже хотів 
повернутися назад, як почув кроки. Це йшов од своєї халупи О’Гвінн з 
мішком за плечима, і Девітт вловив брязкіт металу. Коли ж О’Гвінн, як 
завжди напідпитку, наблизився, бурмочучи пісеньку, Девітт вийшов із 
затінку і гукнув його. Старий перелякано впустив мішок, наповнений 
поламаними металевими вінками, за які О’Гвінн сьогодні, у свят-вечір, 
сподівався дістати трохи віскі. 
Впізнавши Девітта, старий усміхнувся: 
— Ну й служба у вас — чесних людей серед ночі лякати! Невже вам не 
можна, як іншим, у таку пізню пору грітися в ліжку? 
Відчинилися двері готелю, на вулицю вийшли молодик з дівчиною. Акцент 
свідчив, що вони не ірландці. Молодик сказав: 
— Бридка волога холоднеча та й більш нічого! У нас, в Осло, тепер лежить 
сніг. 
Дівчина зітхнула: 
— Зате тут все чарівне, мов у казці. Коли вони відійшли, О’Гвінн промовив: 
— Ех, якби замість старого бляшаного мотлоху та був букет троянд! Мав би 
тоді якусь пару шилінгів! 
Девітт поклав йому в долоню кілька монет і пішов до своєї машини. 

 
З німецької мови переклали Станіслав Реп’ях і Тамара Майданюк     
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