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1. 

За вікном був екстер'єр. Погано освітлений і мляво прогріваний січневим місяцем, але від 
цього не втративший архiтектурний шарм. Я сидів на кухні і читав при мерехті двох 
довгастих свічок, одна з яких струмком завмерлої лави спустилася на поверхню столу. Я 
читав щось із класики.

     В екстер'єрі напевно був присутній тер'єр, тому що я постійно відволікався на гавкіт. Я 
перевернув сторінку. Запах друкарської фарби і клею змусив мене притулитися обличчям 
до розвороту і зробити повільний вдих через ніс.

    Безперервний гавкіт за вікном, тривожні думки що супроводжують моє читання і той 
факт, що я нюхаю книжку, а не читаю її, геть-чисто відвели мою увагу від суті розповіді. Я 
глянув на розворот, сторінки були білоснiжнi. Я вдивлявся в палітурку, розмір шрифту, в 
хитромудрі візерунки форзацу. На мить погляд пішов крізь книгу зробивши її нечіткою, а 
потім я раптом вирвав одну зі сторінок на якій вона була розкрита.

     Я поклав вирваний лист перед собою, відійшов до кухонного ящика і за мить повернувся 
до столу, тримаючи в руці пару ножиць. Я почав нарізати лист на дрібні шматочки, але все 
це виходило було бiльш схоже на шредер, ніж на те, що було потрібне менi. Я відклав 
ножиці убік і погладжуючи бороду почав оглядати свою кухню. Після кількох хвилин я 
продовжив подрібнювати сторінку канцелярським ножем. Знов-таки не ідеально, але точно 
дрібніше ніж до цього. Через деякий час переді мною лежав невеликий паперовий кучугур, 
що не піддається прочитанню. Я взяв банківську карту і почав креслити з нього щось 
схоже на доріжку кокаїну, тільки набагато довше і від того, здійснююче поворот на 
дев'яносто градусів. Закінчивши, я кинув погляд на композицію, що вийшла на столі і 
прикусив половинку нижньої губи.

      Я взяв найчистішу з банкнот, скрутив її в трубочку і подумав, що якщо у Господа є 
можливість спостерігати за мною, то нехай у цю секунду він воліє покласти на кожне з очей 
по шматочку огірка.

     Я нахилився, затис праву ніздрю пальцем і обходячи стіл по колу, втягував, що було сечі, 
подрібнені залишки вирваної сторінки. Діставшись до кінця, я випростався і сів. Від різкого 
та глибокого вдиху запаморилося у головi. Трохи згодом я налив склянку води і зробив 
ковток. Папір швидко перетворився на місиво, тому що мені не вдалося його як слід 
подрібнити, вiн раз у раз застрягав, а те, що все-таки проходило через носоглотку в горло, 
прилипало до її стінок. Я налив ще одну склянку води, очі у мене сльозилися, ніс свербіл і 
припікав. Я помучився кілька хвилин, поки не опинився на узліссі. Точніше театральних 
декораціях, що зображують ліс. Мальоване дерево змінювало справжнє, в одному місці 
стояла табличка з написом “Дуб зелений”, підлога була з дерев'яних дощок, але по його 
периметру деiнде розташовувався мох. На одному з таких м'яких острівців була моя 
голова.




2. 

     Я лежав практично не рухаючись, повільно водячи очима по бутафорному пейзажі. 

Як виявилося пізніше стара воєнна кольчуга буквально цвяхнула мене до землі своєю 
вагою. Неподалік потріскували колоди. Невелике багаття було розведене прямо на 
поверхні підлоги, від чого дошки навколо починали тліти. Бiля багатеці сидів старий.

— Такий не спиться? - Усміхнувшись спитав він, бачачи що я прокинувся, паралельно

поправляючи дрова довжиною гілкою.

Я нічого не відповів. Лише повільно спробував упоратися з обладунками і прийняти сидяче 
становище. Цікаво, але за всієї незграбності, в моїх рухах було щось поетичне, як і в рухах 
старого.

     Підібравшись, він почав розповідати мені про свою молодість, кохання, і ще кілька цегли 
свого формування. Я слухав із цікавістю, не перебиваючи, при цьому історія була мені 
чудово знайома. Наче я вже щось подібне бачив чи читав. А остання його репліка, точніше 
слово, яке в ній прозвучало, і зовсім повернула мене до життя. Причому, до всіх життів 
одразу.

—  … а ти, спіймавши Кримовора, не тягни. А то скінчиш, як я – нікому на*уй не

потрiбним чарівником.

— Погодь, батько, Кримовора? - перепитав я повертаючись у свідомість і водночас

оцінюючи успішність адаптації імені в сучасні реалії (у поемі антагоніста звали Чорномор). 
Руслан і Людмила. Ось що лежало на моєму кухонному столі. І ось фрагменти чого, досі, 
знаходилися у мене по той бік піднебіння.

— Так, сину, його самого. - сказавши це старий притулив палицю до пенька, і пішов 
справити потребу за вирізане з гіпсокартону дерево, на якому було написано "Осіна".




3. 

    Як правило, такий інформаційний фьюжн походить від зіткнення голови з чимось 
тяжким. Нехай важким предметом, у моєму випадку, послужив надлишок інформації. А яка, 
проте, фабула, га? Дійсно, адже нинішні події накладалися на поему автора, що зноситься 
всюди, як вишневе варення на свіжий багет. Тільки ніяке це не візіонерство поета. Та й який 
толк від передбачень? Все одно збулося воно чи ні, ми дізнаємося постфактум.

   Старий повернувся, і ми звірили інформацію. Кримовор, нібито, не вгамував свій 
обжорський запал, та викрав молоду дівчину на виданні.

—  Не викрав, тату, а тільки робить спроби, - коригую я його відомості, - і не "на виданні" 
вона була, цифри віку теж трохи невірні. Чи бачите, Князь Володимир нікуди її не видавав. 
Вона сама могла вибирати собі союзника. І обрала єдиний правильний союз. Це Кримовора 
й вибестило. При тому, що дівок у нього було повно, та тільки задовольнити їх він не міг.

—  Що ж це виходить, Руслане? - Запитав старий.

—  А виходить, добрий Фінн, що якщо ми в заданих рамках вiдомого нам

сюжету, то й діяти повинні за накресленим. Звільнимо Людмилу з лап карлика, і справа з 
кінцем. Тільки ніяка вона, звісно, не Людмила. Як і я, ніякий не Руслан. Мені взагалі не до 
вподоби починатися на “Рус”.




4. 

    Старий дав мені низку напутностей і благословив на добрий шлях. Тільки на шлях це 
було схоже мало. З правого боку лісу опустилася величезна червона штора, а кілька 
чоловіків у спецівках почали оперативно переміщати об'єкти у саморобному лісі. Мене 
підняли на ноги, додали рум'янця на щоках і відсалютували людині, яка відповідає за 
підйом завіси.

   Переді мною опинилася гігантська голова. Повіки її були стиснуті, ніби очі хотіли 
розібрати дуже дрібний шрифт, обличчя було масивне, а голову покривали білі від сивини 
волосся.

—  Ти ще хто такий? - спитала голова, і дунула, протяжним і сильним потоком повітря в

мій бік.

Мене обдало найпотужнішим перегаром, який мені колись зустрічався. Якби довкола був 
не перелісок, а житловий масив, усі вікна будiвель запітніли б у мить. І якби я не був у 
цьому богатирському обмундируванні, летів би зараз назад на свою паризьку кухню, як 
Шагал на автопортретах. Щось примарно-знайоме було в цій голові. Ніби, якщо я бачив її 
раніше, то тільки ось так от, у вигляді великої голови.

—  Печінкою, я так розумію, не турбує?, - спитав я голову, протираючи обличчя та лати від

супроводжує видих слини.

Голова посміхнулася.

— Чи бачите, судячи з усього ви той, хто може допомогти мені здолати Кримовора. - кажу

я сподіваючись, що він занурений у контекст нових найменувань у персонажів, - Під вашою

головою має бути зброя, яка гарантує йому повне зникнення.

Голова знову посміхнулася.

—  Бачиш богатир, під моєю головою вже давно нічого немає. І я безрезультатно

намагаюся заповнити цю порожнечу. Хоча в одному ти маєш рацію, допомогти я тобі дійсно 
зможу. - сказала голова, і кинула погляд у бік широкого гіпсокортонного дуба на одній з 
гілок якого було написано "білочка", - Кримовор, все життя хотів, щоб його голова 
знаходилася на трохи більшій відстані від землі, ніж це було насправді. І знаючи його, він 
точно свого досягне. І з одного боку йому можна допомогти, але я б порадив просто не 
заважати.

Голова посміхнулася ще раз і випарувалася, попередньо сказавши "не завадило б ще 
чарочку".

    Аналогії були простими, жадібність стрімко губила фраєра, це було очевидно протягом 
десятиліть, але як цей процес міг прискорити я, та ще й уклавшись у рамки казки. Яка за 
моїми підрахунками вже перевалила за середину.




     Коли голова видалилася, я таки зазирнув у те місце, на якій вона була, і побачив, що зi 
смітника чекушек стерчить чорна стрічка. Я акуратно витяг її, і впізнав у ній пояс від кімоно. 
Чорний пояс. Я поклав його в торбу і рушив далі. Ну як рушив, фокус з декораціями 
повторився знову, з тією різницею, що мене більше не турбували гримери.




5. 

      Я йшов уздовж берега. Роса зволожувала мої червонi чоботи. Замість річки була біла 
розмітка, як у проїжджої частини, всередині якої з деякою періодичністю з'являвся напис 
“р. Дніпро”. При цьому над псевдо-водною гладдю висів легкий туманний серпанок. 
Приємний та швидкоплинний, наче спогад про рибалку з дитинства.

     Якоїсь миті я побачив дівчину, що лежить біля самої води. Її шкіра і сорочка були білими, 
за винятком рідкісних плям від сажі, а на голові у неї лежав акуратно зібраний вінок. Я 
кинувся до неї. Перевернув її на спину, щоб переконався, що вона дихає.

"Бог ти мій, до чого ж гарна", - подумав я.

А ще я подумав, що ж я за дивний тип героя. Декорації змінюються самостійно, події 
відбуваються без моєї участі. Навіть якщо я перебуваю в самому епіцентрі, я відчуваю себе 
вільним спостерігачем. Якось ніяково стало за своє вбрання перед Людмилою 
(Людмилою?). А що я їй скажу, коли вона прокинеться? Але вирости черговому питанню в 
моїй голові не судилося. Вона прийшла до тями. Повільно розплющивши очі, відразу 
закрила їх знову, ніби звикаючи до світла прожектора, спрямованого прямо на нас. 
Адаптувавшись до освітлення, вона подивилася на мене і посміхнулася.

— Послухайте, - повільно почав я розводячи руки, - перш за все, вибачте мені моє вбрання.

Я не впевнений, що його мав одягнути саме я, і більше того, опинитися в такій значній 
ситуації, мені здається, теж мав хтось інший…

Вона не дала мені закінчити, лише підняла трохи ліву руку і сказала:

— Кожна ситуація у житті важлива. Інша річ, що людина не завжди усвідомлює важливість 
тієї чи іншої ситуації. На твоєму місці могла опинитися, і опинялася, наприклад, жінка 
похилого віку у віці вісімдесяти чотирьох років. Уяви, якого в кольчузі було їй, і якими 
питаннями ставилася вона. Хоча, якщо чесно, жодними. Вона мала деменцію, і вона 
приймала мене за свою сестру. - промовила вона, і погляд її на секунду з материнського 
став щенячий, - Ось ти по дорозі сюди, що зробив? Поінформував про ситуацію старого. А 
старий знаєш, хто був? Один із провідних акціонерів великої інформаційної компанії. 
Вважай Бурдж Халіфи у світі телевеж. А тепер уяви, що там звідки родом цей упокорений 
Кримовор, кожна людина візьме та й поінформує ближнього про те, як воно насправді. 
Уявив? Героєм ця людина буде чи масовкою у картонній декорації? Ось і тут ніби ротація 
героїв, і ніхто ще себе погано не виявив.

—  Значить, я все-таки можу бути вам корисним? - запитав я і випростався. - Зброї у мене

нема, але кілька годин тому, під Великою розмовляючою головою, я знайшов це, - я витяг із 
мошни чорний пояс і передав його Україні. - Наскільки я пам'ятаю з поеми, під головою 
зберігалася зброя здатна його вбити, але на мій погляд, точок дотику сюжету все менше.




— Ти, мабуть, єдиний  з тих, хто приходить до мене, дійсно прочитав цю поему далі рядкиа 
про "вченого кота". - сказала вона здивовано та з повагою.

— Він тоді ще не був персоною нон-грата, тому…

— Перестань, - привала вона мене, все тією ж лівою рукою, - стріли можуть потрапити в 
тіло, але їм буде дуже складно поранити слово. Виправдовуватися не варто, тим більше, 
твоя тяга до ерудиції дуже доречна. Це пояс Кримовора. Він коли минулого разу з’явився у 
своїй накидці-невидимці, для завдання дуже підлих ударів, то в ній плутався і вона 
сповзала, перетворюючи його на "видимку". Так ось, його розкрите кімоно мені завдало 
набагато більше втрат, ніж серія ударів. Пояс, я особисто йому дам, щоб він прикрився. 
Хоча чорний? Серйозно?

Вона знову посміхнулася.

—  А як же бій? - не вгавав я - Моя допомога знадобиться і в ньому? І чому учасники 
проходять цей шлях по одному, чому ми не можемо постати перед вами разом та…

—  А тому, дорогий Максим, що питанням "Що можу зробити саме я?" людина

задається перебуваючи наодинці із собою. А щодо битви, то вона вже йде, і ти вже 
борешся. Просто ти ще цього не помітив. Швидше навіть не так, ти помітив би, якби не 
бився. Ще питання будуть?

—  Хіба тільки одне. - сказав я - Та вісімдесяти чотирирічна старенька теж вдихала через 
ніс шматок якоїсь макулатури?

Україна засміялася. Взяла мене під руку і ми разом пішли вздовж берега. Засміялися і 
хлопці в спецівках, які вибігли на сцену після завіси, що опустилася.




6. 

     Ми минули кілька залізничних колій та невеликих населених пунктів. Іноді я відчував 
присутність когось третього і постійно обертався.

—  За кілька відвідувачів до тебе приходив один відомий боксер, - сказала Україна,

обминаючи сплячу змію (справжню), - дав мені свої боксерські рукавички та бинти, сказав, 
що, якщо йому представиться можливість зустрітися з Кримовором, він хоче, щоб між 
кісточками на його кулаку та вилицями Кримовора не було зайвих перешкод.

— Гарно, - сказав я, а сам подумав "що це за промовистий боксер?"

—  А тут всi гарно кажуть, якщо ти не помітив. Бачиш, наші дії майже

пісня, настільки в них все гармонійно та злагоджено. - сказала Україна і підморгнула мені.

— Бінти ще нічого, але від рукавичок особливоï користі немає, - сказав я, - якийсь бурлеск

може вийти.

— Ти візаві нашого бачив? Там чистий бурлеск. Ми лише підіграємо йому в абсурді.

У кущах на узбіччі щось ворухнулося, при цьому було ясно видно, що там нічого немає.

— Не лякайся, Максе, - сказала батьківщина, виплетаючи з коси чорний пояс, який я їй дав. 
- цієї челяді неодмінно потрібно напасти нишком. І бажано на тих, хто не має зброї. Твого 
прикиду він точно злякається. Богатир не дівчина з коляскою.

З цими словами вона жбурнула зім'ятий пояс у бік кущів, і крикнула:

—  На-но, доповни своє східне вбрання! - І звертаючись вже до мене додала, - для мене

загадка, хто саме приймає рішення, які з nipples free, а які ні.

     Значить ось воно, година ікс настала, і у справжньої (Бог ти мій, скільки ж років цим 
каменям) стіни, відбудеться зіткнення з Кримовором. Я геть забув про себе, який був на 
кухні з книгою. Переживання та зайві питання пішли. Я був поряд з Україною і відчував 
повний спокій. При цьому, я досі не уявляв, що саме собою представлятиме сутичка.

—  Цей дурник програв ще до того, як вступив у бій. - сказала моя супутниця, - бачиш, він 
зовсім забув про те, що він оточений. Він оточений всією округлістю земної кулі, з якої йому 
нікуди не подітися. Ось і ховається змінно, то під хустками-невидимками, то під землею, в 
якихось радянських катакомбах. Для мене, він уже кілька десятиліть представляє собою 
другорядного героя з фільму Брат - 2, який після низки злочинів, у супроводі конвою 
кричав "Я залишаюся!".

“Також небажаний твір за нинішніми мірками” подумав я, але вголос сказав:

—  Вас послухати, так і битися по суті і нема з ким. У який момент цієї історії

настає кульмінація, якщо битва програно їм ще до початку?

—  Саме для тебе, Максіку, кульмінація настала, коли ти витримав лютий подих російського 
народу, який заспиртував цього безглуздого вождя ще за життя. Щоправда лише у своїй 
свідомості. - сказала Україна, і зірвала гілочку калини з намальованого куща.




Я хотів був спитати, як виглядала сутичка у тих, хто був тут до мене. Але проходячи під 
розгонистою гілкою дуба, я вдарився головою об порожнечу. Я схопився за чоло і глянув 
перед собою. Тримаючись за голову лівою рукою, правою я почав розгрібати повітря 
довкола себе. Рука намацала шовк і я потягнув за нього. Порожнеча зникла і на гілці 
погойдуючись бовтався низькорослий чоловік у кімоно. Він повісився на своєму поясі. На 
тому самому поясі, який так дбайливо зберігали росіяни, і який недавно жбурнула йому в 
кущі Україна. Як же прозаїчно та мальовничо виглядала ця картина. Щось у дусі Франциско 
Гойї та Джеффа Кунса. Дивно, але саме цієї секунди в просторі вперше зазвучала 
повітряна тривога. Особливо коли в цьому більше не було необхідності.

—  О, дивись, - сказала Україна, поклавши мені руку на передпліччя, - ось його єдиний

скорботний контингент, хоча я сумніваюся, що вони взагалі усвідомлюють те, що 
відбувається.

Я обернувся, і побачив на галявині хор людей похилого віку, який я, судячи з усього, і 
прийняв за завивання повітряної сирени. Бабці стояли пліч-о-пліч, але замість фольклорних 
костюмів, на них були кольорові вітровки зразка 90-х. А замість косинок, берети та кепки, 
на деяких кепках був напис “Ведмідь наш мер”.


Сонечко освячуюче нас піднялося максимально високо, ніби день попросив його дістати 
щось з верхньоï полиці. Вітер із Дніпра похитував тіло Кримовора. Я дістав телефон і почав 
знімати спів стареньких на відео. Україна засміялася і поцілувала мене в щоку. Мені, який 
тікав від цих подій через тридев'ять земель, на ту саму освітлювану свічками паризьку 
кухню, цей поцілунок був, як хук з права, і, проте, я підставив другу щоку.


КІНЕЦЬ


