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І. Червонокольоровий парк

Липень 2008 року
Україна, Харків

Замість того, щоб звично спати в автомобілі, опер вислу-
жувався — нісся так, що ані темінь, ані ґрунтово-трав’яниста 
слизота під ногами не могли його зупинити.

У сутінках тут стало неначе у гігантській фотолаборато-
рії: було видно лише поодинокі червоні обриси. Червоні кон-
тури калюж, червона земля з такою ж травою, червоні пальці 
дерев. Коротко кажучи, Червонокольоровий парк.

Метушливий гурт людей, до яких летів опер, і труп, довко-
ла якого вони сновигали, також сповнилися тією усюдисущою 
червоністю.

Діставшися слідчого, опер сказав, що знайшов другу туфлю.
— У кущах отам, — блиснув ліхтарем, — на гілці висить.
Ніби то й справді така термінова звістка була. Та все одно 

роботу показав.
Слідчий теж вислужувався. Заклопотаний надміру, він 

не встигав складати протокол, доповідати керівництву, реагува-
ти на постійні смикання та ще й при цьому роздавати вказівки.

Беззмістовно кліпаючи очима, неначе хрон спросоння, лише 
з четвертої спроби він нарешті второпав, чого від нього хоче опер. 
Наказав приставити людину і нічого в кущах із туфлею не чіпати 
до його прибуття разом з експертом-криміналістом.

Експерт-криміналіст, до слова, мав приїхати не звичайний 
районний, а сам заввідділом із главку й керівник пересувної 
лабораторії в одній особі. Він хоч і теж вислужувався, але ще 
не встиг пригнати сюди свого набитого лампами та мікроскопа-
ми скрипучого крейсера.
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Між іншим, начальника експертів тут вважали великим ав-
торитетом та цінували не лише через високу посаду, але й через 
оригінальність. Наприклад, на відміну від переважної більшості 
правоохоронців, він був культурно розвиненою персоною, відві-
дував виставки й театри. А ще на колег його мобільний відзивався 
не звичним у вузьких колах шансоном, а заморською «Bad Boys», 
наче у крутого американського копа. На керівництво ж взагалі 
стояла задирлива «Fuck Tha Police». Проте самого криміналіста 
останнім часом ледь не тіпало від перших скретчів тієї компо-
зиції! Так було й сьогодні, коли він буквально зістрибнув з ліжка 
й уважно вислухав настанови холодного телефонного динаміка, 
проте не рушав іще з хвилину, втративши відчуття реальності 
просто в сімейках посеред спальні під зневажливим поглядом 
дружини-пиляра.

На відміну від криміналіста, підстаркуватий, лисий та опець-
куватий медексперт, хоч і давно був на місці події, та не вислу-
жувався — йому від тієї справи ні зимно ні тепло. Тим не менше, 
зависнувши над пошматованим дівочим тілом, він доволі жваво 
твердив іншому оперуповноваженому:

— Кажу тобі, спотворення — офензивне — не для того, щоб нас 
заплутати, а тому що йому просто подобається різати плоть. На-
пав на алейці, жбурнув у кущі, відволік сюди, тут же і зґвалтував — 
он труси знайшли якраз на відстані кидка. Ґвалтуючи, бив ножем. 
Глянь на ці всі удари! Не в серце, не в шию, не в інші життєво важ-
ливі органи. Іще дивись: порізані пальці — сліди боротьби, вона 
хапала лезо. Так-так, це теж ножем. Просто він його у рані провер-
тав. А який сенс це робити, якщо жертва вже мертва? Правиль-
но, він провертав лезо, аби було болючіше. Тож, оскільки мучив 
її притомною, треба обов’язково дослідити піднігтьовий вміст — 
там однозначно буде його ДНК. А нігтики я зріжу.

Архідемон же, на відміну від усіх присутніх, взагалі ніколи 
не вислужується. Адже й так має нормальну посаду. Вище — 
хіба що його господар.
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Прослизнувши поміж міліціонерами, Демон присів поруч 
із медекспертом, обійняв його й скрушно зітхнув.

Ескулап і досі теревенив про слідову картину, продовжую-
чи перетягувати на себе ковдру експерта-криміналіста:

— Уже мертвою він якийсь час перекладав її з пози у позу, 
неначе ляльку. Бачиш — під нею трава прим’ята не в одному, 
а в різних напрямках. А ще весь цей бруд на одязі — спереду, 
на боках, хоч сама лежить на спині. Гарантовано: повертав тіло 
туди-сюди, й не раз. Може, фотографував її чи просто розгля-
дав з різних ракурсів, відходячи на кілька метрів. Отам же було 
натоптано, правда?

Ніхто не любить, коли з себе вдають спеца, особливо у чу-
жій сфері.

Демон зневажливо озвучив цю думку латиною: «Quod 
quisquis norit in hoc se exerceat!» – після чого скочив на ближню 
гілку, звісився, немов гібон, та ляснув експерта долонею. Дере-
во затрусилося, й на всіх бризнуло червоною водою.

Експерт ухопився за вухо та вилаявся. В очах міліціонерів 
це виглядало не інакше, як заслужене, тож ніхто навіть не зби-
рався співчувати або ж, хоча б через професійний обов’язок, 
урозумляти Демона.

Медексперт вимушено взявся до свого, професійного, звер-
таючись до того самого оперативника:

— Подивись, як обличчя зрізано: за кілька підходів, нерівно, 
із розтягненнями шкіри в окремих ділянках. Він різав і водночас 
рвав руками. Те ж саме з грудиною: начебто спробував її відділи-
ти, проте лише безладно пиляв по кістках. У результаті заволодів 
тільки верхніми тканинами — лишень клаптиком шкіри. Тож хоч 
я ще не досліджував рани, але вже зараз на сто відсотків упев-
нений — вбивця лікарських навичок не має. Тільки у протоколі 
не пиши цього, я у висновку вкажу, — останнє він кинув слідчому.

Далі медексперт, занадто швидко забувши про стусана, по-
вернувся до суперечки з оперативником, знову втрутившись 
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у чужу роботу, цього разу вже не лише криміналіста, а й психо-
лога та психіатра на додачу:

— Якби ти був правий, що він різав, аби не можна було впі-
знати, то за той же час і з тими ж зусиллями простіше було б про-
сто відділити голову й винести звідсіля. Крім того, якщо він 
хотів, аби тіло не впізнали, то для чого розпанахав грудну 
клітку? Тому обличчя і грудину він різав, щоб, так би мовити, 
востаннє «використати» її. Маємо класичний некрофільський 
фетишизм: мертве тіло було для нього наче лялька, відрізані 
обличчя, шкіра з грудини — як іграшки, трофеї…

Демон сплюнув і ще раз влупив експертові у вухо. Цього 
разу сильніше, з розмаху.

Медик ледь утримався на ногах, зронивши ліхтарика у кри-
ваву багнюку. Ображений на Демона та байдужих ментів до гли-
бини душі, усе ж не давав це взнаки. Дістав хустинку, протер 
окуляри, залишивши на білосніжній тканині багряні плями, 
і пере вів дух. Заспокоївся, обтер ліхтарика. Знову повернувшись 
до слідчого, який сидів навпочіпки біля трупа, мовив:

— На чому ми зупинилися? Із позою закінчили, одяг, рани, 
сліди волочіння… Ага. Пиши: перед перевіркою ложе трупа…

Акурат перед третім ударом у вухо судмедексперта Старий 
«натискає на паузу», і парк завмирає. Застигають промені ліх-
тарів, обривається звук фотоспалаху, усі присутні завмирають 
довкола й без того непорушного тіла.

Тільки от дарма Старий тужиться — Демона все одно 
не розгледіти — так і не показавши обличчя, він розчиняється 
у червоній пітьмі.



В кождого сидить той демон,
Що пре все на якесь лихо…

А той демон, браття милі, —
Се бажання наші власні!

Іван Франко (письменник), «Сон князя»
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Сьогодення, травень 2010 року
Україна, Харків

Сьогодні Старий постійно намагається пригадати зовніш-
ність Демона. Навіть зараз, виводячи каліграфічні цифри та лі-
тери, бачить не стільки зашифровані у них події, скільки той 
чорний образ.

Пише: «Розділ перший», — робить відступ, вирішивши оза-
главити його пізніше — якщо братиметься до наступного розді-
лу. Кількома рядками нижче педантично вимальовує пункт «1.1» 
і коментує: «Спогад про минуле. 17.07.2008. Харків, парк імені 
М. Горького». Більше нічого не пише, хоч і дуже кортить. Усе не-
написане треба тримати в голові, щоб інші не змогли що-небудь 
вивідати.

— Іване Артуровичу, — у кімнаті звучить вкрадливий голос 
покоївки, — я вам іще потрібна?

Він спроваджує її зневажливим помахом руки. Іншу це мог-
ло б образити, але вона розуміє, що це не просто хазяйське нех-
тування наймичкою. Вона вже давно відчуває його неприязнь. 
Старого ж лютить ця лицемірна невинність в її очах, незворуш-
ність перед відвертим хамством, і він вкотре переконується, 
що вона стежить за ним. Крім того, прибираючи, вона назир цем, 
через плече, зазирала у його писанину.

Старому аж кортить тицьнути їй перед очі: «Читай, нишпор-
ко! Тут написано «спогад про минуле», і стоїть дата вбивства 
моєї дружини». Він розуміє, що коли у людини, окрім як про 
минуле, бувають й інші види спогадів — то це вже явна ознака 
шизофренії. Та попри охоту вкотре переконати покоївку й тих, 
кому вона відчитується, у власному божевіллі, він стримується 
й не промовляє слова їй услід.

Бажання приховувати свої нотатки та виглядати божевіль-
ним мають одне коріння. Пригадуючи свої бесіди з Демоном, 
треба тримати їх у таємниці, а в разі витоку інформації можна 
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буде списати все на старече слабоумство. Хоча, щиро кажучи, 
він геть не певний у власному психічному здоров’ї.

Аби відволіктися, відкладає записника й намагається при-
гадати перші зустрічі з Демоном.

Перед очима зринають аудиторії з темною підлогою, декан, 
схиблений на латині, алея до центрального корпусу інституту, 
берези обабіч. За алеєю — тіниста вулиця, якою «усереднених 
триста сімнадцять кроків» до гуртожитку, де жив Старий у часи 
молодості. Перед гуртожитком — кіоск із теплим хлібом цеглин-
ками та сіро-червоний сатуратор — автомат із мінеральною во-
дою і лише одним видом сиропу, яблучним.

Початок кар’єри, такі ж молоді співробітники й ціла кімната 
у гуртожитку на одного…

Попервах Демон навідувався лише у сновидіннях (обе-
режно, неначе крихкою вудкою з каламутного озера, Ста-
рий витягує уривки давніх нічних марень; несамохіть шепоче 
без упину: «Ваал… Ваал… Ваал…»). Демон прийшов, дізнавшись 
про амбітну ідею науковця й відразу взявся вмовляти дове-
сти задумане до кінця. Вичитавши про нього, стародавнього 
спокус ника винахідників, в інститутській бібліотеці, молодий 
чоловік остаточно переконався в його реальному існуван-
ні (пригадує, як сидів тоді за книжками з міфології та науко-
вого атеїзму і вчитувався в ім’я Демона: Ваал… фегор… Ваал-
фегор…).

Коли сумнівів у справжності Демона не лишилося, парубок 
припинив дослідження.

У відповідь Демон взявся дошкуляти наяву: кликати з тем-
ряви, блимати силуетами у вікні, повзати тінню по стіні, гомоні-
ти нерозбірливо неначе притишене радіо, котити по столу олів-
цем, будити стусаном чи всівшись на грудях…

Так тривало місяцями. Відступив лише після того, як зне-
силеного безсонням та галюцинаціями парубка пролікували 
у психіатричній клініці.
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Старий і донині кличе свого Демона на ім’я — Ваалфегором. 
Зрідка ще Пріапом — античним богом родючості, позаяк хтось 
із книжкових дослідників ототожнював їх двох.

Демон же завжди звертається до Старого зневажливо, і ні-
коли на ім’я. У молодості кепкував із його посади та скромних 
статків, називав «вошивим інтелігентом». Коли ж повернувся 
трохи більше ніж півтора року тому, то почав знущатися з його 
горя. Казав: «Ти, стариганю, всього-навсього футляр від люди-
ни, сумний футляр, середньостатистичний, не більше», — і ре-
готав. Через кілька місяців так само несподівано, як повернув-
ся, Ваалфегор знову зник. І не вертався до минулої ночі.

Як би там не було, а Демон все ж досяг свого. Доведений 
до відчаю науковець, хоча вже й далеко не молодий, але вті-
лив свою зухвалу задумку. І тепер, здавалося б, вся світобудова 
мала затамувати подих перед польотом у безодню. Та Демон 
і Старий дещо іншої думки про цю саму світобудову…
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Отож минулої ночі Демон знову повернувся. Як вже ска-
зано, від їхньої останньої зустрічі минуло десь півтора року, 
але Старому здається, ніби збігли десятиріччя.

Демон, як і раніше, безцеремонно влетів до кімнати через 
вікно. Здавалося, його приніс вітер — настільки легко він при-
землився на підвіконні. Його жертва прожила все життя, з енер-
гійного парубка-дослідника перетворилася на хворого дідугана, 
який найкраще почувається лежма у ліжку; Демон же молодості 
й грації не втратив ані на йоту — досі наче хижа кішка.

Зістрибнувши з підвіконня, він безшелесно ступив на килим.
У темряві, як і раніше, можна було розгледіти лише силует 

Демона — парубочий. Коли його обличчя потрапляло під стру-
мінь вуличного світла, ставали видимими не риси, а лише візе-
рунки на ньому — часті лінії та дуги, наче дикунське татуювання.

«Правильні, симетричні завитки на обох половинах облич-
чя. Татуювання моко новозеландського племені маорі» — Ста-
рий не пам’ятає, чи почув це від Демона, чи знову ж таки ви-
читав десь.

Перш ніж радіти поверненню Демона, Старий відмовля-
ється вірити собі. Адже останнім часом його уява — окремий 
вимір, здатний відгородити від реальності, обтягнути цупкими 
тенетами й не відпускати годинами, а то й днями. Незвично чіт-
кі й деталізовані спогади, ілюзії, галюцинації, розмови з самим 
собою стали для нього звичними. Тож він спантеличено м’яв 
постіль, щипав себе, але ані дотик, ані біль не переконували, 
що все це відбувалося насправді. Марення наяву, розлад сну, 
сомнамбулізм, говорячи термінологією його покійної дружини, 
або ж якщо всміхнулася удача, — знову правда. Дивлячись на тінь 
Демона, Старий губився в обірваних на півшляху роздумах.

Коли ж темний силует, умостившись на комоді, грубо вила-
явся, Старий стрепенувся.

— Ну що, старий орангутангу, як поживаєш? Уже остаточно 
з’їхав з глузду чи ще здатен думати?
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Старий тихо промовив:
— Здатен.
— Добре, коли так. Як там твоя машина?
— Із машиною все гаразд, тривають технічні випробування.
— Технічні — це які? Людей уже відправляли?
— Лише до Сліпої Зони. До робочого тестування ще не пере-

ходили. Поки що перевіряється готовність механізмів. А ще Слі-
па Зона не до кінця досліджена. Але кажуть, що скоро закінчать.

— Ясно. А я вже думав, що все готово, адже ти з березня 
не з’являєшся у Хатинці, — Демон запитально глипнув на Старо-
го, але той мовчав. — Хоч і машина ще не готова, але, гадаю, тяг-
нути більше не треба. Адже ти й так добряче змарнів за ці півтора 
року. Чого доброго, відкинеш копита раніше строку, не дослухаєш,  
а я не додивлюсь. Пам’ятаєш, я ж обіцяв розповісти усе до кінця?

— Авжеж, пам’ятаю. Я живу заради того, щоб почути все.
— Гаразд, тоді слухай. Щоб ти зрозумів, а разом із тобою 

щоб усе стало зрозумілим і мені, почну не з того, що станеться, 
а з того, що вже відбулось і що ти й без мене знаєш. Та не задля 
інтриги, повір. Просто у тому, що станеться, — вся суть, і я ви-
рішив поспостерігати за тобою, перед тим як розкривати карти 
та робити останні висновки…

І Демон почав довгоочікувану розповідь. Як і раніше, моло-
дим голосом, то вкрадливо, то нахраписто, але однаково негуч-
но, щоб не почули сторонні.

Із кожним наступним словом Старий поволі полишав свої 
розчленовані безпорадні роздуми, а відтак повністю скорився. 
Став просто вслухатися у слова Демона, силуючись перетво-
рити власну голову на великий диктофон, де вуха — динаміки, 
а пам’ять — касета у пластиковій черепній коробці. Замість маг-
нітної стрічки — нескінченна кишкоподібна мотузка, що виповзає 
з мозку та, чвакаючи, з болем намотується на гострі котушки… 
Боляче, але єдине, що лишалося, — запам’ятовувати якомога 
більше, щоб уже наодинці з собою розкласти все по поличках.
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Тож Старий непорушно лежав, силуючись ігнорувати обра-
зи на свою адресу. Для нього існували лише слова та біль у го-
лові, що лише посилювався.

Хвилин через двадцять Старий знесилився й різко пере-
став слухати, немов натиснувши на клавішу того самого уяв-
ного диктофона. Далі він просто рахував плин болю, але не се-
кундами, а пульсуючими ударами у скронях. Немов маленькими 
міцнющими молоточками прямо в мозок, з обох боків, сильно, 
гострими бойками по беззахисних нервах, раз у раз… допоки… 
не прокинувся на світанку.

Тепер Старий найдужче хоче вірити у те, що пережив уно-
чі, намагається переконати себе, що Демон не просто наснився, 
а справді повернувся.

Демон сказав, що навідуватиметься тепер ледь не що-
ночі, допоки не розповість про все, що запланував. Причо-
му розповідатиме дозовано, аби «залишки старечого розуму 
не винести за раз». На запитання Старого, навіщо це йому, Де-
монові, потрібно, віджартувався: «Багато знатимеш — швидко 
постарієш».

Пригадуючи почуті вночі слова, що силою вносив до своєї 
хоч і хворобливої, але тим не менш тренованої пам’яті, Старий 
ніяк не може «відмотати касету на початок» — на паркові алеї, 
якими йшла його Ліда.

Як і раніше, Демон чомусь називає парк Горького Червоно-
кольоровим. Каже, що це до біса зле місце, місце крові, втраче-
них нагод, ненависті до всіх і до себе самого. Тільки говорить 
це без жодної зневаги. Він взагалі згадує зло та ненависть із бу-
денною легковажністю, немов це абсолютно звичні речі.

Нині же в онімілому будинку на П’ятихатках Старий, май-
же як два роки тому, позирає у вікно, але бачить лише тьмя-
не дощове желе, що повзе по склу. За десяток кілометрів у бік 
центру, де вулиця Сумська та парк Горького, напевне, як і того 
фатального дня, стихія не бушує, а йде лише несильний дощик.
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Якщо вірити Демонові, тоді Червонокольоровий парк ра-
зюче змінив вигляд, сповнився злою аурою. Немов вибралося 
назовні притаєне alter ego, сіамський близнюк із перекошеним 
від гніву обличчям.

Коли ж призадуматись, то протягом свого сторічного існу-
вання ця місцина справді всотувала не лише добру енергетику. 
Без сумніву, парк Горького, як і будь-який інший парк, був і є 
місцем побачень, дитячого сміху та велелюдних гулянь. Однак 
водночас є свідком розправ, кривавих драм. Його рвали артиле-
рійські снаряди Громадянської, у ньому не раз стріляли по лю-
дях, його дерли на дрова у Вітчизняну — вирізали вщент кедро-
вий гай.

Думаючи про парк, Старий омиває холодною водою руки 
та обличчя. Холод має підбадьорити чи хоча б додати стійкості 
перед черговим поверненням болючих спогадів.

Перед очима пуста дерев’яна рама. Тут колись висіло 
велике дзеркало. Старий розбив його, порізавшись. І тепер 
на місці дзеркала стіна, а до краю рами причіплене дрібне 
люс терко. У ньому ж — відбиток змученого обличчя. Очі ба-
чать те обличчя, а думки далеко, думки копошаться…
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Трохи менше ніж два роки тому, надвечір 17 липня 2008 року, 
паркові алейки, наситившись несильним дощем, теж стали сво-
єрідним дзеркалом, щоправда кривим і мутним. Під молодими 
жіночими ногами в ньому мигали червоні контури дерев, косих 
лавок, ліхтарів та сміттєвих урн.

Старий знову передчуває горе, пальці нервово тремтять. 
Уявляє, що у калюжах виднілося також і його обличчя — як за-
раз у люстерку. Після розказаного Ваалфегором події того дня 
оживають у думках, неначе справді побачене, а власна уява до-
мішує до жахливої картини недоречні збочені образи.

Десь далеко влупила по нервах блискавка, грім прозвучав 
різко й нахраписто, неначе мужицька відрижка. Та, чиї підбори 
дрібно цокали по асфальту, здригнулася вслід тому гарканню.

Її думки — геть від моторошної самотності, тіснилися у не-
великому, але теплому кутку розважливості.

«Дорога додому недальня, — заспокоювала себе, — лишень 
якихось триста метрів до зупинки. Триста метрів пішки… Триста 
сльотливих і самотніх метрів…» Уже зовсім близько поміж дерев 
виднілася центральна алея, світла й широка. На ній буде не так 
лячно.

Минувши крислатого дуба, дівчина простягла з-під пара-
сольки руку — невдовзі може бути злива. Якби ж вона, гумані-
тарій, вміла вираховувати наближення грози за проміжками між 
блискавкою та громом, як її чоловік-технар…

Ще й авто, як на ту злу біду, у ремонті. Таксі вона не ви-
кликала зумисне — аби пройтися парком наодинці. Тільки вже 
не раз пожалкувала, адже навіть не підозрювала, що парк у цю 
пору виявиться настільки моторошним.

У далечині крізь червоний дощовий целофан вже вид-
нівся портик, до якого вела центральна алея (уява Старо-
го домальовує енергійне миготіння автомобілів по Сумській 
та юрби людей, де точно буде безпечно, лишається тільки 
дістатися до них).
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У парку ж, попри старання Старого, дівчина не бачила жод-
ного перехожого. Усі неначе зумисне принишкли, поховались.

Розмовляючи з собою, вона втратила обачність. Не помі-
тила того, хто, прикриваючись монотонним шепотінням дощу, 
зміг неначе хижак підкрастися до самої спини. Старий на П’я-
тихатках стогне та давить пальцями очі, зуби скреготять: «Ні, 
цей Демон таки не ілюзія, не нічна примара, він — той самий 
Ваалфегор. Він точно, із подробицями, знає, що відбувалося!». 
Стогін Старого переростає у крик. Спорожнілий будинок ози-
вається луною, а відтак наповнюється тупотінням. Нечисленна 
прислуга, спочатку охоронець, а за ним медсестра з покоївкою 
мчать стривожені.

Відчувши чиюсь присутність за спиною, молода пані зупи-
нилася. Погляд завмер на сміттєвій урні, у голові майнула ша-
лена думка: «А що як сюди засиплють мій прах?». Одразу виник-
ло бажання озирнутись, а вслід за ним — у рази сильніша тяга 
бігти геть. Прямо до рятівної зупинки. Не озираючись. Без зво-
лікань та роздумів.

Але рушити їй не судилось — уже за мить чиїсь холодні 
пальці стиснули її вуста, боляче здавивши їх об твердь зубів. 
Дівчина запручалась й одразу ж отримала удар у потилицю, 
від чого засвистіло у вухах. Ноги підкосилися, в очах потемніло.

Міцні руки відірвали її від землі й понесли у зарості. Підбо-
ри омивалися калюжами, чіплялися за тріщини в асфальті (Ста-
рому здається, що він хапає їх зубами з калюж). Серце, зда-
валося, ладне було шугнути з грудей — подалі від тваринного 
страху. А коли дівчину кинули в політ над кущем, вона зрозумі-
ла, що страх — ніщо у порівнянні з тортурами, уготованими цим 
дужим нелюдом.

Парасолька не встигла впасти, як її підхопив вітер і по-
ніс уздовж безлюдної алейки. Вбивця, тягнучи час і карбуючи 
у пам’яті кожну мить розправи, умисно відвів погляд від жертви 
та спостерігав за польотом різнобарвної матерчатої півсфери. 
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Знав, що дівчина не зможе не те що втекти, але навіть схамену-
тися після падіння. Іще насолоджувався тим, що її жахливі сто-
гони, як йому здавалося, чув один лише він.

Зовсім неподалік сидів у затінку Демон. Він теж чув стого-
ни та крики. Очікував, запам’ятовував кожну дрібницю, щоб те-
пер розповідати Старому.

А червоний дощ собі й далі монотонно накрапав.
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Старий натужно схиляється над диваном і з останніх сил 
лягає, щоб не впасти на підлогу. Беззвучно ридає.

Вона зраджувала його і того вечора поверталася саме від ко-
ханця. Старий знав про них, вона знала, що він знає. Й обидва 
робили вигляд, що їм байдуже.

Тепер Старий звинувачує себе за те, що не вберіг, що вчасно 
не пішов на діалог, не став скандалити чи з’ясовувати стосунки, 
що не змінився, що не упав перед нею на коліна, що врешті-решт 
не дав прочуханки й не зачинив удома. Адже передчував лихо.

Він, як і раніше, палко кохає її. Кохає, як колись саме життя. 
Адже вона була сенсом його існування. Із нею — молодий ду-
шею, потрібний цьому світові, без неї — безпорадний старець.

Вривається охоронець. За кілька секунд підбігає покоївка, ра-
зом із нею — медсестра, вона прикладає руку до голови Старого.

Старий відчував, що втратить кохану. Єдине, чого не міг 
навіть у страшному сні уявити, що це станеться так жорстоко.

Того дня він заспокоював себе тим, що дружина просто 
втекла. Покинула його та перебралася до коханця. Однак рап-
том зрозумів, що у такому разі вона точно дала б про себе зна-
ти. Та її мобільний був вимкнений.

До пізньої ночі він просидів біля вікна, вдивляючись у су-
цільний потік води, що стікав по склу. Рукав був мокрим від стер-
того з холодної поверхні конденсату. Поруч закляк німий те-
лефон. Своїм мовчанням він доповнював спустошену суцільну 
безмовність, що панувала в помешканні.

Старий благав бога припинити дощ, сподівався нарешті 
побачити у подвір’ї знайомі риси, любу ходу, з якою дружи-
на повернулася б додому та пояснила, що затрималася через 
якийсь неймовірний збіг обставин. Байдуже, що це було б брех-
нею. Аби лишень бачити це обличчя, це волосся, вуста, знати, 
що вона жива…

Задіяв зв’язки, друзів. Чекав і навіть не хотів припускати, 
що правоохоронці вже знайшли тіло дружини, метушливо чвака-
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ли біля нього по розмоклому ґрунту, блимали ліхтарями та фо-
тоспалахами, шукали свідків і знаряддя злочину. Ще збирали 
сліди — ховали до пакетиків ватні тампони з тим, що не змило 
дощем, діставали мікрочастинки з одягу.

— Вікторе Анатолійовичу, — мовив Старий у слухавку, його 
голос тремтів, — я забув сказати, точніше, пробачте, свідомо 
не повідомив. Мені важко це пояснювати… Річ у тім, що у неї 
з’явився… ви розумієте, коханець. Щоправда, це сталося нещо-
давно, і я не знаю ані імені, ані адреси, ані…

— Я зрозумів вас, Іване Артуровичу, — холодно відповіли 
на тому кінці дроту. — Я обов’язково повідомлю надійних лю-
дей, вони побесідують із вами детальніше. Це залишиться у та-
ємниці, обіцяю. Головне — не кажіть більше нікому, щоб не роз-
дмухували скандалу. А взагалі, Іване Артуровичу, спробуйте 
заспокоїтися. Те, що ви щойно сказали… Розумієте, зараз ваша 
дружина просто може бути з тим чоловіком, не думайте, 
що обов’язково сталося щось погане. А ми шукаємо, намага-
ємося встановити місцезнаходження мобільного. Проте зараз 
уже пізно, тож це не так просто. Але у будь-якому разі робимо 
все можливе. Отож ви тримайтесь.

Розмова на цьому обірвалася, але в уяві Старого вимальо-
вується продовження. Ніби Старий ще довго щось нерозбірливо 
бурмотів у порожнечу, спершись на підвіконня, а Демон у цей 
час засів далеко звідтіля — у кабінеті керівника міліцейського 
управління.

Ваалфегор неначе павук зачаївся у темному кутку стелі й не 
зводив очей з поважного чоловіка у діловому костюмі, з яким 
щойно розмовляв Старий.

Керівник мав заспані очі, обидві руки лежали на телефонах. 
За кілька секунд після розмови зі Старим він укотре набрав сво-
го найбільш надійного підлеглого.

Говорили про тіло, про те, що документів не знайшли, а об-
личчя занадто понівечене, щоб одразу впізнати. Рештки одягу 
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начебто підпадали під опис, але треба до кінця прочесати парк, 
аби переконатись остаточно, що тіло належить розшукуваній, 
не поспішити зі звісткою.

Тон начальника, попри знервованість, не приховував ша-
нобливого ставлення до цінного кадра та його роботи. Керів-
ник наполягав, що йому незручно перед «людиною, яка вже 
у двадцять п’яте телефонує». Крім того, якщо труп справ-
ді належить дружині Івана Артуровича, то справу далі забе-
ре ГСУ1, а якщо й не забере, то контролюватимуть все одно 
згори. Отож діяти треба було швидко не лише через повагу 
до Івана Артуровича, а й для того, щоб не отримати на горіхи 
від керівництва.

Ще вони обговорювали якісь формальності, перекидаючись 
своїми жаргонними слівцями: «слідак робить усе, що може», 
«прокурор за те, що фармазонимо оперативно-розшукові спра-
ви, обіцяв догани виписати», «для оперів та дільничних завдан-
ня — побудинковий обхід». Врешті домовилися, що результати 
щодо ідентифікації трупа будуть через двадцять хвилин. Вони 
говорили про Ліду, про його чарівну красуню, неначе про без-
душний баласт, якого б, аби їхня воля, враз позбулися, і навіть 
не глянули б у його бік!

Отже, Старому так і не судилося побачити дружину жи-
вою. Дощ нарешті вщух, а у двір замість коханої ступили по-
хмурі міліціонери. Нашвидкоруч накидаючи плаща, вибігаючи 
з будинку, Старий чіплявся за єдину надію — вона у лікарні. 
І навіть коли зрозумів, що їде впізнавати, то тримався до ос-
таннього, допоки не став над розпростертим на брудній траві 
тілом.

Він гірко плакав, коли побачив її, роздерту. Її, у якої замість 
обличчя — лискучий череп із мовби насмішкуватим вискалом. 
Він плакав іще десятки, а то й сотні разів, згадуючи ту мить. А ще 
коли чув усе це від Демона і навіть коли вже спав минулої ночі.
1 Головне слідче управління (абр.) — центральний слідчий орган поліції (міліції).
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Проте Старий добре запам’ятав запевнення Ваалфего-
ра, що його оповідь може мати цілком щасливе завершення. 
Як він висловився: «Не всі футляри безнадійні». 

Ще Старий запам’ятав, що можливий щасливий кінець бере 
початок з якоїсь фатальної помилки, про яку Демон розкаже на-
ступної, себто вже цієї ночі.

Отак, зраділий від однієї лишень примарної можливості 
щастя, Старий чекає нової зустрічі! Заразом він починає дослу-
хатися до розуму, визнаючи так само, як і за часів молодості, 
що Демон — реальний.
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ІІ. Фатальна помилка

Сьогодення, травень 2010 року
Україна, Харків

Новий ранок.
Перед очима — барак, набитий садистами та продажними 

шкурами. У дворі — нічим не кращі охоронці. За парканом — ні-
чим не кращі обивателі.

У камері по-злому сміються, жеруть і грають у карти. У кож-
ній посмішці — підточені хижі зуби. Під столом натупано по кро-
ві, та лежать чиїсь ноги. Вони тягнуться до параші, де об іржавий 
унітаз обперли нерухомого блідого парубка. Обличчя лежить 
на металевому обідку. З молодої чубатої голови у воду повільно 
крапає червоний людський сік: бульк… бульк… бульк…

На барак налітає такий самий, як і люд, злий і тупий вітер. 
Неначе баран у шлюбному поєдинку, з розгону б’є стіни та ніяк 
їх не здолає.

Старий протирає очі, але видіння не зникає, лише трохи 
тьмяніє, домішуються роздуми.

— Друге грудня дві тисячі дванадцятого року, Менський район, 
колонія… Друге грудня дві тисячі дванадцято  го року, Менський 
район, колонія… Друге грудня дві тисячі дванадцятого року…

Повторює ці слова від самого пробудження.
Покоївка лякається, мимоволі рветься перехреститися. Су-

вора ж медсестра, струнка й висока білявка бальзаківського 
віку, не панікує. Вона зосереджено скрипить пластиком — готує 
психолептики, вітаміни.

Старий тіпаний сьогодні, знервований, постійно тиняєть-
ся кімнатою, щось бурчить про майбутнє та відмовляється їсти. 
Ніхто не знає причини.
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Насправді ж він знову намагається згадати кожне почу-
те вночі слово. Разом із тим силується дати раду речам, яким 
немає раціонального пояснення: спогади спогадами, але звід-
ки йому відомо те, що відчували люди в тій чи іншій ситуації? 
Хто, як, куди біг і яку мелодію поставив на колег? Звідки знає, 
що думала і відчувала Ліда під час розправи, що думав і відчу-
вав маніяк? Хто міг бути свідком діалогу судмедексперта з опе-
ративником, телефонної розмови керівника й підлеглого? Хто 
може знати думки та вчинки, приховані від усіх, окрім їх безпо-
середніх творців? Чи це лише витівки старечої уяви впереміш 
зі спогадами про дружину, правоохоронців, з якими доводилося 
спілкуватися після вбивства? Тоді й усе решта може виявитися 
галюцинаціями, навіяними самокатуванням, включно з повер-
ненням Ваалфегора…

Незабаром Старий оговтується та гучно плескає в долоні:
— Ага! Який же я дурень! Навіть не дурень, а егоїст! Думати, 

що він — мій особистий демон! Це ж Ваалфегор — Архідемон. 
Саме тому йому відомо все і про всіх: кожна думка і бажання, 
кожен рух, слово і вираз обличчя. Він водночас перебуває всю-
ди, де захоче, слухає, випитує, запам’ятовує.

Покоївка ще більш лякається.
А Старий хапає до рук олівця і дає собі ляпаса, намагаю-

чись зосередитися на тому, що почув сьогоднішньої ночі. Не 
відволікатися, не повертатися до вже не раз обміркованого, 
не сумніватися більше ані секунди. Врешті-решт йому нічо-
го іншого не лишається, як в очікуванні відповідей монотон-
но стенографувати. Якщо не повноцінно на аудіо чи папір, то 
хоча б у пам’яті.

Відвертається від прислуги, наказує не чіпати, пише у но-
татнику: «1.2. Спогад про майбутнє. 02.12.2012, Менський 
район», — врешті відчуває, як роздуми та хвилювання відсту-
пають. Тепер почуте вночі починає програватись у його голові 
у правильній послідовності, у всіх деталях, навдивовижу ясно…
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Задоволений вкладається в ліжко й дозволяє робити зі сво-
їм тілом усе що завгодно: переодягати, годувати з ложки, коло-
ти вену. Лише б не чіпали голову і в душу не лізли.


