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Криниця

(Замість прологу) 

Крик пронизав його, мов куля навиліт. 
— Не підхо-о-о-одь!!! 
Чоловік зірвався, виштовхнув з горла 

клубок густої задухи, опустив з ліжка важкі 
набряклі ноги, намацав пальцями капці. Ви-
борсувався зі сну, як потопельник із водяного 
крутежу. Ще раз хапнув ротом повітря і на-
решті таки випірнув на поверхню. Ніч — хоч 
в око стрель. А над нею — вселенська тиша. 
І тільки десь в лабіринтах його схарапудже-
ного мозку продовжує битися оте надривне і 
застережливе: «Не підхо-о-о-о-одь!!!» 

Колись той крик будив його мало не що-
ночі. Потім він навчився, як не чути його: 
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за день, бувало, сам так накричиться, так на-
репетується, що аж горлянка пече, ввечері 
заправить ту печію казьонкою — і спить до 
самісінького ранку як убитий. Головне — не 
залишатися наодинці з собою вдень, не дати 
крикові застати себе зненацька. Але тепер… 

Він обхоплює голову, затуляє долонями 
вуха. Намарне. Здається, голос всотується у 
нього через припухлі долоні, через голі ступ-
ні, через розширені пори шкіри. Чоловік під-
німає над головою руки із стиснутими кулака-
ми, відкриває рот — мусить перекричати той 
крик, мусить прогнати.

— А-а-а-а… У-у-у-у!!! 
Він уже не кричить, а виє, як вовкулака. 

Голос стихає, ніби злякався того виття. Але 
чоловік знає, точно знає, що той не зник, не 
пропав, не розчинився у чорноті ночі, ні-ні, 
він забився в котрийсь із темних кутків кімна-
ти, заховався, причаївся, перетворився у три-
вожну вібрацію повітря, що змушує так дріб-
но сіпатися його важке тіло. Зараз той голос 
нагадає про себе і знову до самого ранку буде 
будити його, розтриюджувати пам’ять, во-
рохобити і нидіти десь там, де в людини має 
бути душа. 

Якийсь беззвучний схлип прокотився 
темрявою. Якесь дивне тремтіння зворухну-
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тилася, щось би перепродала, заробила б на 
кусничок масла до хліба. Але я не можу. Не 
можу. І перед Мартою совісно…»

«Зателефонував Немо. Каже, є невелич-
ка робота. Ні, ніяких копій. Замок потрібно 
намалювати. Можна навіть з фотографії пе-
ремалювати — він вже вибрав, з якої саме. 
Звичайнісінька картина в реалістичному сти-
лі. Невелике полотно. Але треба терміново, 
дуже терміново — він мусить завезти презент 
одному знайомому. А їхати вже через днів 
три. То як? 

Подумаєш, замок зі світлини перемалю-
вати! Ну посиджу допізна кілька вечорів чи 
й ніч-другу не посплю. Хай собі людина має 
той презент, а в мене нарешті щось зашелепає 
у гаманці. Залишаю Марті про всяк випадок 
телефон редакції і мчу на всіх парах до гале-
реї. Вона сьогодні порожня — одну виставку 
розібрали, а наступну ще не відкрили. Огля-
даюся, де краще мольберт поставити. Але 
Немо посміхається: «Малювати будеш у мене 
вдома. Заодно й побачиш, де я живу». 

Я знову сумніваюся. Сумнів переходить у 
підозру. Я переминаюся з ноги на ногу. Ота-
кої! Не подумавши головою, напросилася 
мишка до кота кумою. Треба відмовитися. 
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Але Немо так щиро сміється: «Думаєш, зама-
нюю тебе у свою спальню? Ні, я б, звичайно, 
не проти з тобою і до спальні. Але це від тебе 
залежить. Тільки від тебе. Хіба я на ґвалтівни-
ка схожий? Щоб ти ото не вагалась і не пози-
рала на мене так спідлоба, доводжу до твого 
відома, що я тільки відвезу тебе до себе і зразу 
поїду з дому. У мене сьогодні в місті ще справ 
вище голови. Ферштейн?». Я погоджуюся.

Про всяк випадок запам’ятовую дорогу, 
дивлюся на спідометр «Лексуса». Сім з поло-
виною кілометрів від міста по західній трасі. 
Поворот наліво. Пагорб, на ньому криниця 
з березовим журавлем. Спуск донизу. Висо-
кий мур ліворуч. Чорні металеві ворота, що 
слухняно відчиняються перед машиною, як 
паща велетенського звіра, і впускають її у свої 
володіння. Без пульта звідси не вибратися. 
Але он праворуч — хвіртка художнього лит-
ва з якимось грізним ящером, що розчепірив 
лапи і вишкірив зуби. У випадку чого, можна 
спробувати втекти через неї… 

За ворітьми — панно, викладене кольо-
ровою плиткою, наче величезний килим. По 
ньому машина підкочується до будинку з чор-
ним дахом і чорними тонованими вікнами. 
Бр-р-р… Не садиба, а якесь гніздо древнього 
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зі свистом гонить повітря його розбухлим 
тілом. Стоять і мовчать. 

Жорж уже виходить з будинку. Руки за 
спиною, голова опущена. Таким Калісій ще 
не бачив свого сина. Немолюки так ніколи 
не ходили! Хтось штовхає Жоржа в плечі. Ка-
лісій хапається за груди. 

Дорогою, розриваючи пласт осіннього 
туману і голосно завиваючи, мчить автівка з 
блакитними блимавками. Різко гальмує біля 
воріт. Жорж проходить мимо батька, не ска-
завши й слова, нахиляє голову, на мить різко 
повертає її, «Ну й й сука ж ти, Вітьок!» — ки-
дає комусь зі злістю і зникає в машині. 

Ядуха все голосніше бухкає в Калісієвих 
грудях, тіло аж ходором ходить, як коваль-
ський міх. Він дивиться на свій будинок за му-
ром, на хвіртку, що зачинилася і тепер крізь 
неї навіть мишка не пролізе. Чорний ящір по-
казує йому язика з роззявленої пащеки, наче 
дражниться. 

— Краще б мене забрали, — дихтить Калі-
сій. — Краще б мене… ще тоді…

Передзимовий холод пробирається під 
плащ, накинутий просто на піжаму. Йому 
хочеться впасти і дерти нігтями землю, дер-
ти, поки вона не сховає його і не висмокче, 
не вибере з нього цю нестерпну дихавку. Він 
обертається до чужого двору.
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— Чого ти дивишся? — кричить до чоло-
віка, наче з каменю витесаного. — Чого ти на 
мене так дивишся?! 

Той схиляє голову до лівого плеча, як ро-
бив це колись, коли вони ще були братами.

— Від ночі день, як олень, утікає.
Кричать услід модринові гаї… 
Усе міняється й нічого не минає.
Все на круги вертається свої.
— Ну чого, чого ти від мене хочеш?! — 

знову кричить Калісій.
— Хочу, щоб ти взувся, бо капці вже геть 

промокли. У свій будинок все одно не втра-
пиш, електронна відмикачка з сином твоїм 
поїхала. То, може, зайдеш… 

Калісій з тугою дивиться на своє гніздо, 
на зачинені ворота і хвіртку. Тільки тепер по-
мічає, як осіння мжичка обплутує його вели-
ке тіло сірими липкими пасмами, як туман з 
його посинілих босих ніг скочується холод-
ними краплями у шкіряні капці. Але він не 
відважується йти за цим чоловіком, якого 
колись, давно-давно, ще в іншому житті, на-
зивав братом. 

Вони стоять по два боки огорожі і мов-
чать. Ящір із хвіртки навпроти шкірить зуби, 
показує язик і чекає.
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