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І

На межі двох тисячоліть — минулого і теперішньо-
го, один з найбільших полівських авторитетів Геннадій 
Рищук, відомий у певних колах як “Генка Морс”, їхав 
на важливу зустріч зі своїм зарічанським колегою — 
авторитетом Андрієм  Ліщивським, який мав, відповід-
но кличку “Бицьо”. Морс  кілька місяців тому  цілком 
свідомо втрутився у сферу інтересів Биця. 

Стрічка шосе стрімко намотувала колеса його 
джипа. На деревах обіч дороги вже де-не-де жовтіло 
листя. “Через місяць, якщо все буде в нормі, рвону на 
тиждень у Хорватію, — подумав Морс. — На острів 
Крк”. Він посміхнувся, пригадавши, як минулої весни 
купив знічев’я в кіоску при вході до університету, де 
мав зустрітися з одним щуром, книжку “Острів Крк”, 
так і називалася. Він думав, що то путівник, згодить-
ся, а виявилося, що так, якась бздура. Маячня. Про-
бував читати, але так нічого і не второпав. Спершу 
пожбурив геть. Та потім, коли побачив книжку на 
своєму столі (певне, домробітниця, дурепа, підібрала 
на підлозі та й поклала), вирішив, що при п’янці якось 



4

браткам покаже, ще й гру придумав — хто більше 
прочитає, тому поставить ящик “коняки”. Чи щось 
інше вигадають.

Цієї миті запищав мобільник. Морс невдоволено 
скривився — не любив, коли дзвінок перебивав дум-
ки. Зрештою, взяв мобілку до рук, натис на кнопку      
і приклав до вуха.

—  Генка, ти? — почув схвильований, якийсь наче 
засапаний голос молодшого брата Олексія.

—  А хто ж іще? — посміхнувся Морс. — Чи ти 
думаєш, що в мене мобілку хтось би свиснув? Ха-ха-
ха, —  йому стало весело від самої думки, що в нього 
могли бодай спробувати вкрасти що-небудь, тим паче 
таку річ, як мобільник, котрий завжди був при ньому.

— Що сталося, братан? — спитав, посміявшись. — 
Чого в тебе такий голос нахарапуджений?

— Біда, братику, — сказав Олексій. — Хата твоя 
горить. Будинок у “царському селі”.

—  Що? — Морс не вимовив це, а видихнув. — 
Що ти сказав?

— Будинок горить, —  повторив Олексій. — В усіх 
кімнатах одразу. Тут пожежники вже приїхали, тіль-
ки навряд чи загасять. Тобто, загасять, але що буде 
всередині...

— Льоха, ти мене розігруєш? — Морс відчув, як 
у серці щось обірвалося та й покотилося до самого 
низу живота.

— Та ні, братан, —  сказав Олексій. — Я ж звідси 
дзвоню... Сам спершу не міг повірити, доки не прим-
чав. Чуєш, машина верещить? Ще одна під’їхала...

Морс почув характерний різкий звук. На якусь 
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подумати, що таки ріднішого за Льошку в нього ні-
кого нема. Батьки були десь там у Лудові, маленько-
му поліському селищі, він їм збудував нову хату, як і 
старшому братові, й сестрі, а все ж ні до кого в нього 
не було такого тепла, як до цього вченого охламона, 
що колись його люто ненавидів. А може, не любить і 
зараз. Хто його розбере? Поклав руку братові на пле-
че.

— Як ти гадаєш, коли те трапиться? — спитав хри-
пло, аж сам здивувався.

— Що? — не зрозумів брат.
— Коли мені знову хату спалять, от що.
— Та ти, брате, фаталістом стаєш, — сказав Олек-

сій.
— Шматалістом-уїстом...
Геннадій замовк, а рука його все міцніше тисла 

брата за плечі. На обрії хмара ставала все темнішою. 
Над Полівськом почала з’являтися біла пелена.

— Я його все одно уб’ю, гада, — прохрипів Ген-
надій.

— Того, хто спалив і як ти кажеш — ще спалить?
— Його, гниду. На порох зітру. Болото їстиме. 

Лайно моє.
— Його ще треба знайти.
— Треба знайти, — згодився Геннадій і  відчув, як 

терпне рука, що пригортала брата.
То знову ожила його підозра. “Невже він?” — 

промайнула думка. А за нею й друга прийшла — наче 
грається зі мною братик. Грається, сука, — вже май-
же був певен він. Сіпнулася рука на братовім плечі. 
Але він таки не прибрав її. Тільки коли з’явилося ви-
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диво — десь наче з-за обрію наповзло — він цілиться 
і стріляє, не у вікно, як тоді, а вже у брата, мимоволі 
заплющив очі. А біла пелена все швидше й швидше 
наповзала на місто.

На якусь мить Геннадієві здалося, що то не сніго-
ва завіса, а дим з його будинку, що знову горить, але 
подумав, що то було б несправедливо, рано іще, його 
незнаний ворог мусить насолодитися його муками й 
страхом.

Він не помилився. Вдруге дім спалахнув на почат-
ку травня, якраз у розпал цвітіння садів. Загорілося 
так само, як і минулого разу, восени — майже у всіх 
кімнатах відразу. З невеликим інтервалом. Тепер Ген-
надій мав можливість спостерігати за цим малоприєм-
ним явищем, бо пожежа почалася, ледве він від’їхав 
від будинку. Щойно він виїхав, перед тим, як завше, 
зробив зарядку на подвір’ї, облився біля колонки хо-
лодною водою, потім розтерся махровим рушником  
ледве не до крові, апетитно поснідав беконом, зміша-
ним з ковбаскою і яєшнею (він любив таке смачне й 
пахуче місиво), їжею, яку приготувала мати Крота.

Щойно все було спокійно, затишно, надійно, 
він був у доброму гуморі, тицьнув Кротовій матері 
сто гривень — забув, мовляв, заплатити за минулий 
тиждень, забув, забув, не заперечуйте. Розповів Кроту 
анекдота про чукчу, який закохався в Аллу Пугачову, 
а та йому поставила три умови, за яких може  за нього 
заміж вийти. Реготали й він, і Кріт, тут задзвонила мо-
білка, і Генка навіть неохоче приклав її до вуха — не 
було бажання порушувати клопотами ранкову весня-
ну ідилію.
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що не міг заснути в її душі всі ці роки. То останній 
прихисток для нього, раптом гранично чітко збагнув 
і здивувався, як він цього не розумів досі.

Він підійшов до її вікна. Тихенько постукав. Тоді 
голосніше й наполегливіше. Ні звуку у відповідь.

Коли вже він, сповнений лихих передчуттів, хотів 
розбити скло, побачив у вікні її силует. Білий на фоні 
чорноти.

— Хто там? Гена? — почув приглушений голос. — 
Ти не поїхав?

— Відчини, — несподівано жалібно попрохав 
він.

Вона щось казала. Здається, про те, що у них по-
двійні рами.

— Відчини, — прохав він.
У іншому крилі будинку спалахнуло світло. Інна 

відсахнулася від вікна. Потів він чув, як лунали в бу-
динку голоси. За кілька хвилин світло погасло.

— Гено, я тут, — почув він тихий голос і пішов 
на нього.

Вона стояла біля ´анку геть роздягнута, в одній 
нічній сорочці. Він спинився. “Замерзнеш”, — хотів 
сказати, але раптом повітря пронизав постріл. Він ін-
стинктивно здригнувся, та звуку пострілу не почув. 
Ледве не засміявся. Тож десь далеко, при в’їзді в се-
лище, зблиснули фари машини. Розітнули раптово 
темряву і згасли, наче запізніла блискавка.

І раптом побачив себе — тож він стріляє, насправ-
ді. У Віхтя, Братуна, Левчика, Даруна, одного, друго-
го, третього, четвертого, п’ятого. Скільки ж смертей 
на його рахунку? Скільки крові на руках? Скільки 
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доль скалічених?... Каятися? Він ніколи не вмів цього 
робити. Що ж зробила з ним беззахисна жінка, яка 
стоїть отут і тремтить? Яку він призначив для стіни у 
своєму будинку. Яка, знаючи все про свою майбутню 
долю, готова була її прийняти.

Біля якої межі спинила вона його самого? Як повер-
нутися туди? Але куди? Запитати у неї, що йому робити? 
Що сказати? Вона його порятунок? По – ря – ту – нок?.. 
Що вона скаже йому? А він їй?..

Жінка стояла поруч, тремтіла і мовчала. Він ступив 
до неї крок, другий. Спинився. Озирнувся. Джип, 
наче маленька залізна фортеця, бовванів на вулиці.
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