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1. За нулем 

Ніщо у природі не зникає, лише перетворюється. Все, чого наука 
навчила мене й досі навчає, зміцнює мою віру у неперервність на-
шого духовного існування після смерті. 

Вернер фон Браун

□□□□□□□

А в небі розкотисто верещить. Таке бувало і раніше, але дотепер 
нічого подібного ще не траплялося.

Надто пізно. Евакуація триває, але лише театр. У вагонах немає 
світла. Світла нема взагалі ніде. Над головою — ферми підйомни-
ків, старі, як «залізна королева1», і десь високо угорі скло, що мало б 
пропускати денне світло. Проте зараз ніч. Він боїться, що скло от-от 
упаде — це було б не абищо! — обвал кришталевого палацу. Але, 
враховуючи належне маскування — жодного проблиску світла, — 
це була б грандіозна і невидима катастрофа.

Він сидить без курива в оксамитовій пітьмі багатоярусного ва-
гона, відчуває, як то поруч, то віддалік ударяється і треться метал, 
клубами вилітає пара, тремтіння вагонної рами, балансування, не-
певність. Інші збилися докупи, слабаки, отара паршивих овець, у 
котрих не лишилося ні часу, ні талану: пияки, старі ветерани, оглух-
лі від застарілої вже років зо двадцять артилерії, крутії у міському 
вбранні, обірванці, виснажені жінки з купою малечі  — аж не ві-
риться, що в когось може бути стільки дітей, — вмостилися серед 
мотлоху, якому пощастило вціліти. Розгледіти можна хіба кілька 
найближчих облич, та й ті скидаються на сріблясті картинки у видо-
шукачі, зеленуваті лики великого панства за броньованими вікнами 
автомобілів на вулицях міста…
________________________

1 Велике залізне ліжко. Масово вироблялось у ХІХ столітті (тут і далі – 
примітки редактора, якщо не зазначено інше).
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Рушили. Потяглися вервечкою від головного вокзалу, із центру 
міста, посунули у ще старіші й занедбаніші квартали. Це точно ви-
хід? Обличчя повертаються до вікон, проте ніхто не наважується за-
питати, тільки не вголос. Ллє дощ. Ні, вони не виплутуються, лиш 
тугіше затягують вузол — пірнають у потаємні склепінчасті про-
ходи в потрісканому бетоні, вони лиш прикидаються звивистими 
тунелями… над головою повільно пливуть зчорнілі дерев’яні ес-
такади, і запах вугілля із давно минулих днів, пахощі просочених 
нафтою зим, неділь, коли рух на дорогах не такий жвавий, подібні 
до коралів казково живучі нарости, за сліпі повороти і в пустель-
ні прогони, оскомина пустки на місці рухомого складу, всюдисуща 
іржа — вони глибоко та виразно відчуваються у такі порожні дні, 
особливо на світанку, коли блакитні тіні заступають дорогу і ведуть 
до Абсолютного Нуля… і що далі їдеш, то сильніше відчуваються 
злидні… занедбані потаємні міста бідарів, місця, назв яких ніколи 
не чув… стіни руйнуються, дахів стає дедалі менше, а з ними тануть 
і надії на світло. Дорога, яка мала перетворитися на широку авто-
страду, натомість звужується, більше вибоїн, повороти крутішають, 
аж раптом вони опиняються під останньою аркою: різко спрацьову-
ють і відпускають гальма. Вирок винесено, оскарженню не підлягає.

Караван зупиняється. Кінець залізничної лінії. Всім евакуйова-
ним наказано вийти. Рухаються повільно, але покірно. Супровід зі 
свинцевого кольору кокардами на кашкетах мовчить. Аж ось чима-
лий старезний і темний готель, залізне продовження рейок і стрі-
лок, що привели їх сюди… Століттями не вмикаючись, з-під химер-
них залізних карнизів звисають пофарбовані у темно-зелене кулі 
ламп… юрба без нарікань, без кашлю тече коридорами, прямими 
й функціональними, як проходи на складі… оксамитово-чорні по-
верхні обмежують рух: тхне старим деревом, якимись закутками, 
що весь цей час простояли порожніми, але нещодавно відчинилися, 
щоб прийняти наплив гостей, сморід старого тиньку, під яким по-
здихали всі щури, і лишень їхні привиди, непорушні, як наскельні 
малюнки, вперто виблискують на стінах… евакуйованих прийма-
ють партіями, підіймають ліфтом — це рухомий дерев’яний поміст 
без жодної стінки, його підносять догори старі просмолені канати 
і чавунні шківи зі спицями у формі літери S. На кожному темно-
брунатному поверсі заходять і виходять пасажири... тисячі приниш-
клих неосвітлених кімнат...

Хтось чекає самотою, а хтось ділить невидиме житло з іншими. 
Невидиме, бо що важить за таких обставин умеблювання? Під но-
гами хрускотить давній міський непотріб, скам’янілі рештки того, 



8

що місто відкидало, чому погрожувало, про що брехало своїм дітям. 
Голос промовляв до всіх, але здавалося, що говорить лише з тобою, 
і голос той казав: 

— Ти ж не вірив, що тебе врятують. Та ну, усі ми добре знаємо, 
хто ми. Друже, ніхто й не думав сушити голову твоїм порятунком…

Виходу нема. Лежи та чекай, лежи тихенько, нишкни. Вереск у 
небі не стихає. Коли він прийде, то прийде у пітьмі чи принесе із 
собою світло? Світло з’явиться до, а чи після того?

Але вже світло. Коли воно з’явилося? Весь цей час світло просо-
тувалося із зимним ранковим повітрям, холодило соски його гру-
дей — помалу проступає зборище п’яних гультяїв, хто в одностро-
ях, а хто — ні, вони стискають у руках порожні чи напів порожні 
пляшки, один зсунувся зі стільця, інший скорчився у холодному ка-
міні, ще інші простяглися на диванах, непропилесосених килимах 
та шезлонгах на різних рівнях велетенської зали, хропуть і сопуть 
кожен у своєму ритмі, невтишимим хором, а світло Лондона, зимо-
ве й пружне, проступає межи шибами склепінчастих вікон, постає 
серед залишків нічного диму, який, танучи, чіпляється до вощених 
брусів перекриття. Всі у горизонтальному положенні, товариші по 
зброї  — рожевенькі, наче гурт голландських селян, заглиблених у 
сни про неминуче власне воскресіння за кілька найближчих хвилин.

Ось загорнувся у грубу картату ковдру помаранчевих, іржавих і 
пурпурових барв капітан Джеффрі Прентіс на прізвисько «Пірат». 
Череп його наче вилито з металу.

Згори  — на дванадцять футів вище  — от-от гепнеться з хорів 
Тедді Блоут, збирається випасти саме там, де хтось із дурного розу-
му кілька тижнів тому вибив ногою дві балясини з чорного дерева. 
Зараз Блоут у безпам’яті повільно пропихається в отвір — голова, 
руки, тулуб, — його просування затримує лише порожня чвертка 
з-під шампанського у задній кишені, вона за щось чіпляється...

Нарешті Пірат спромігся підвестися на вузькому холостяцькому 
ліжку з коліщатами і роззирається. Здуріти можна! Якесь чортове 
страхіття... чує над собою тріск тканини. В Управлінні спеціальних 
операцій Пірата навчили реагувати миттєво, тож він підскакує і 
ногою штурхає ліжко до Блоута. Під гучне деренчання пружин той 
пірнає у койку точно посередині. Одна з ніжок ліжка підламується. 

— Доброго ранку! — коментує Пірат. Блоут шкіриться, загорта-
ється у Піратову ковдру і знову засинає.

Блоут — один із його співмешканців у будиночку неподалік набе-
режної Челсі, спорудженому минулого століття якимось Коридоном 
Троспом, знайомим родини Росетті; він носив сіточки для волосся 
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і захоплювався вирощуванням лікарських рослин на даху будинку 
(молодий Осбі Філ нещодавно відродив цю традицію), хоча неба-
гато з них виявилися достатньо стійкими, щоб пережити тумани й 
морози, інші повернулися в ґрунт на даху у вигляді химерних алка-
лоїдів разом із перегноєм від трьох призових свиней породи весекс-
седлбек, яких тримав там-таки попередник Троспа, разом із листям 
численних декоративних дерев, пересаджених на дах наступними 
мешканцями, із екзотичними неїстівними наїдками, які викидали 
або вибльовували туди слабкі на шлунок епікурейці, — усе це ша-
рувалося, покришене ножами часу, доки не стало пастозним шаром 
компосту завтовшки в фут, на якому могло рости що завгодно, на-
віть банани. Через війну виник дефіцит бананів, тож доведений до 
відчаю Пірат вирішив збудувати на даху оранжерею і домовився із 
приятелем, який літав маршрутом Ріо-Асунсьон-Форт-Ламі, щоб 
той привіз один-два саджанці бананового дерева в обмін на німець-
кий фотоапарат, якщо такий трапиться Піратові під час наступної 
висадки. 

Своїми Банановими Сніданками Пірат зажив неабиякої слави, 
сюди юрбами збігаються його друзяки з усієї Англії, навіть ті, що 
мають алергію на банани чи просто їх терпіти не можуть — бодай 
глянути, бо завдяки бактеріям, викладанню в ґрунті мережива кі-
лець і ланцюгів одному Богові відомо якими петлями плоди сягали 
довжини у півтора фута — хоч вірте, хоч ні.

Пірат відливає в туалеті, в голові — жодної думки. Відтак загор-
тається у вовняний халат, який носить навиворіт, щоб приховати 
кишеню із сигаретами (виходить не дуже) і, обходячи теплі тіла 
приятелів, суне до засклених дверей, вислизає надвір, покректує від 
болю, коли у пломби заходить холод, потім підіймається гвинтови-
ми сходами у садок на даху і ненадовго зупиняється, споглядаючи 
річку. Сонце ще не зійшло. Вдень, мабуть, задощить, але зараз небо 
напрочуд чисте. Велика електростанція, чітка лінія газгольдерів за 
нею: кристали, вирощені у мензурці ранку, димарі, вентиляційні 
отвори, башти, трубопроводи, кручені пасма пари й диму... 

— Ггаахх, — безголосо реве Пірат, спостерігаючи, як подих стікає 
за парапет. — Ггааххх! — Дахи будинків танцюють у ранковому сяй-
ві. Велетенські банани — променисто-жовті, волого-зелені. Пірато-
вим товаришам десь унизу сниться Банановий Сніданок, і вони пус-
кають слину. Цей чисто умитий день має бути не гіршим за інші...

А чи буде? Далеко на сході край рожевого виднокола щось 
яскраво зблискує. Якась нова зірка… це щонайменше, інакше б не 
помітив. Він перехиляється через парапет, аби краще роздивитися. 
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Яскрава цятка перетворюється на коротку вертикальну лінію білого 
кольору. Десь далеко, над Північним морем... не ближче... крижані 
поля і холодний відблиск сонця... 

Що воно таке? Нічого подібного ще не бувало, але про щось таке 
Пірат знає. Бачив у фільмі зо два тижні тому... це інверсійний слід. 
Уже вище на палець. Але то слід не літака, літаки не запускають вер-
тикально. Це нова і досі Найсекретніша німецька ракетна бомба.

«Свіжа пошта». Він прошепотів, а чи лиш подумав? Пірат тугі-
ше зав’язує потертий пояс халата. Їхню далекобійність оцінюють 
у 200 миль, якщо не більше, а інверсійний слід за 200 миль не роз-
гледиш, так?

О! Саме так: за вигином земної поверхні, далі на схід, сонце отам, 
щойно зійшло над Голландією, б’є у вихлоп ракети, у краплі й крис-
тали, і вони сяють над морем…

Раптом біла лінія зупинилася. Це може означати відсікання па-
лива, кінець горіння, як там німецькою... Brennschluss1. У нас і слова 
такого нема. Або ж засекречене. Нижній край лінії, початок зірки, 
вже згасає у червоному світанку, але ракета опиниться тут ще до 
того, як Пірат побачить схід сонця.

У небі завис розмитий, у двох-трьох напрямках розшарпаний 
слід. Рухаючись суто за балістикою, ракета здійнялася вище. І стала 
невидимою.

Хіба він нічого не має робити?.. вийти на зв’язок з оперативним 
штабом у Стенморі, ракета повинна бути на радарах Каналу? — ні, 
часу справді нема. Звідси до Гааги менше п’яти хвилин (за цей час 
він хіба встигне до перекусної на розі... а світло від сонця досягне 
планети кохання... часу взагалі не лишилося). Вибігти на вулицю? 
Попередити інших? 

Зірвати банани. Він чалапає по чорному компосту до теплиці, від-
чуває, що от-от всереться. Реактивний снаряд на висоті шістдесят 
миль мав би вже досягти вершини траєкторії... почати падати... і ось...

Каркас пронизує денне світло, нагорі сяють молочно-білі шибки. 
Хіба може бути зима — навіть отака — настільки понурою, щоб зі-
старити здатне співати на вітрі залізо чи затуманити вікна, які від-
чиняються в іншу пору року і вціліли лише якимось дивом?

Пірат дивиться на годинник. Нічого не відбувається. Сверблять 
пори на обличчі. Очистивши розум — прийом бувалого десантни-
ка — він ступає у вологу спеку свого бананника і кидається вибира-
ти найстигліші та найкращі плоди, складає у полу халата. Змушує 
________________________

1 Закінчення активної ділянки польоту (нім.).
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себе рахувати лише банани, босоніж просуваючись у тропічних су-
тінках поміж хитавиці кетягів, серед жовтих канделябрів...

І знову назовні, до зими. Слід ракети вже зовсім зник. Піт холо-
дить шкіру незгірш за кригу.

Небавом Пірат запалює сигарету. Він не почує, як прилетить ця 
халепа, вона мчить швидше за звук. Перша звістка про неї — вибух. 
А потім, якщо ти ще досі тут, почуєш, як вона підлітає. 

А коли вцілить точно — ахх, ні — на частку секунди доведеться 
відчути, як самісінький її кінчик усією страхітливою масою вріже 
тобі згори по черепу... 

Пірат сутулиться і гвинтовими сходами несе банани донизу. 

□□□□□□□

Блакитною плиткою внутрішнього двору до кухні. Рутина: уві-
мкнути американський блендер  — виграв минулого літа в одного 
янкі, перекинулися в покер, ставки на столі, офіцерські кварти-
ри десь північніше, тепер уже й не згадаєш... Порізати на шматки 
кілька бананів. Зварити каву в електричній кавоварці. Дістати з хо-
лодника посудину з молоком. Розтовкти в молоці банани. Чудово. 
Захищу всі поїдені бухлом шлунки Англії... Шматочок маргарину, по-
нюхати — ніби нічого, розтопити на пательні. Ще почистити бана-
нів, покраяти уздовж. Шкварчать довгі кусні маргарину. Розпалити 
духовку — бух, одного дня ми всі злетимо в повітря, о, точно-точно, 
так і буде. Почищені цілі банани викласти на решітку, щойно роз-
жариться. Знайти зефірки-маршмелоу...

Хитаючись, заходить Тедді Блоут — з Піратовою ковдрою на го-
лові, — підсковзується на банановій шкірці і падає на дупу.

— Вбитися можна, — бурмоче.
— Німці тобі в поміч. Вгадай, що я бачив із даху.
— Що, V-2 пролетіла?
— Так, А-41.
— Бачив у вікно хвилин десять тому. Дивно, правда? А потім 

жодного звуку. Не долетіла, мабуть. Може, впала у море. 
— Десять хвилин? — Пірат прикидає час за годинником.
— Не менше. — Блоут сидить на підлозі, намагається примоцу-

вати бананову шкірку до вилоги піжами замість бутоньєрки. 
Пірат іде до кімнати і таки телефонує у Стенмор. Доводиться 

пройти звичну і неймовірно довгу процедуру, але Пірат розуміє, що 
________________________

1 V-2 (A-4 — інша назва), «Фау-2», німецька балістична ракета.
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у ракету вже не вірить. Задля нього Всевишній зірвав її з безпові-
тряного неба, наче сталевий банан. 

— Прентіс на дроті. Ви там не чули якогось брязкоту з Голландії? 
Ага, щойно. Ага. Так, ми її бачили. — Так і відбивають у людей смак 
до світанків. Кладе слухавку. — Загубили над береговою лінією. Ка-
жуть, «недоношений Бреншлюс».

— Не парся. — Тедді відповзає до зламаної койки. — Це не остання.
Добрий друзяка Блоут, він завжди скаже щось гарне. Коли Пірат 

чекав кілька секунд, аби поговорити зі Стенмором, то думав, що все, 
небезпека позаду, Банановий Сніданок врятовано. Але то лише від-
строчка. Хіба не так? Ракета і справді не остання, і будь-яка інша до-
стоту так само може впасти на голову, а скільки їх, не знає ніхто по 
обидва боки фронту. Чи зможуть вони перестати стежити за небом?

Осбі Філ стоїть на хорах, однією рукою тримаючи біля матні сво-
їх смугастих піжамних штанів чи не найбільший Піратів банан, а 
другою пестить його велетенський жовтуватий вигин. Звертаючи до 
стелі тривірші в розмірі 4/4, Осбі вітає схід сонця такими словами: 

А ну-бо з підлоги свій зад підіймай, 
(з’їж-но ба-нан),
Зуби почисть і на війну рушай.
Сонному краю, знай, рукою махай,
І мріям своїм скажи «Прощавай»,
Міс Ґрейбл1 збреши, що не годен — і пшик,
І так — аж до перемоги, гай-гай!
Як вернеш з війни — усе буде цивільно. 
(з’їж-но ба-нан)
Шипуче вино, і дівчат всюди щільно — 
Ще німцям треба прикурити дати, 
Усміхнися білосніжніше вати, 
І згадай, що раніше казали ми:
А ну-бо з підлоги рум’яний зад підійми! 

Є й другий куплет, але не встигає розбурханий Осбі продовжи-
ти, як на нього наскакують і енергійно лупцюють — почасти тим-
таки здоровецьким бананом — серед інших Бартлі Ґоббіч, Дековерлі 
Покс і Моріс «Саксофон» Рід. На кухні зефірки з чорного ринку по-
малу розповзаються сиропом на Піратовій водяній бані і невдовзі 
вже рясно пускають бульбашки. Булькає кава. Тедді Блоут кришить 
________________________

1 Елізабет Ґрейбл — американська акторка і танцівниця, відома своїм фото 
в купальному костюмі, яке стало дуже популярним у 1943 році.
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банани чималим рівнобоким ножем на дерев’яній вивісці якогось 
пабу, яку серед білого дня нахабно поцупив п’яний Бартлі Ґоббіч, на 
ній і досі видніється вирізьблене «Механік і Гак». З-під стрибучого 
леза Пірат однією рукою змітає бліденьке місиво у вафельне тісто, 
пружне завдяки свіжим курячим яйцям, які Осбі Філ виміняв на 
таку ж кількість м’ячиків для гольфу (їх цієї зими дістати важче за 
справжні яйця), дротяною збивачкою в іншій розмішує — без фа-
натизму, а скривджений Осбі тим часом, раз-по-раз прикладаючись 
до півпінтової молочної пляшки із розведеним водою віскі «Vat-69», 
стежить за бананами на пательні та решітці. Біля виходу в блакит-
ний дворик Дековерлі Покс і Хоакін Стік стоять біля бетонного ма-
кета Юнґфрау1 — якийсь ентузіаст у двадцятих цілий рік ретельно 
його моделював і відливав, а потім виявив, що макет завеликий і не 
проходить у двері, — і лупцюють схили знаменитої гори червоними 
ґумовими грілками з кубиками льоду, аби подрібнити його для Пі-
ратових бананових фрапе. З нічною щетиною, ковтюхами, почерво-
нілими очима та смердючим подихом, Дековерлі і Хоакін нагадують 
очамрілих богів, що підганяють неквапливий льодовик.

На усіх рівнях будинку чарколюби виплутуються із ковдр (один 
вивітрює свою, уявляючи, що тримає парашут), дзюрять у раковини 
ванної кімнати, збентежено розглядають себе у вигнутих дзеркаль-
цях для гоління, без особливих планів на майбутнє хлюпають во-
дою на поріділе волосся, воюють із портупеями. Очікуючи на дощ, 
змащують черевики  — украй виснажлива процедура, наспівують 
популярні пісеньки, не надто й пам’ятаючи мелодії, або ж, лежачи, 
зігріваються уявним теплом сонячних променів, які пробиваються 
крізь шибки, повагом починають бесіду про сьогоднішні справи, які 
на них чекають менш ніж за годину, наносять піну на шиї та лиця, 
позіхають, длубаються в носі, шукають у шафках і на книжкових по-
лицях чим би похмелитися, бо після вчорашнього почувалися, як 
побитий собака, безпричинно і без особливих підстав покусані ніч-
ною пиятикою.

Помалу кімнатами, витісняючи задуху нічного диму та алкоголю 
з потом, розповзається тендітний банановий аромат Сніданку: квіт-
ковий, всюдисущий, дивовижніший за барви зимового сонця, він 
зваблює не якоюсь грубою в’їдливістю чи потугою, а радше химер-
ною складністю сплетіння молекул, у них із чаклуном спільна таєм-
ниця, завдяки якій — не надто й часто Смерті так відверто кажуть 
від’їбатися  — плетиво живих генетичних ланцюжків спроможне 
________________________

1 Jungfrau — гора-чотиритисячник у Швейцарських Альпах.
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зберегти людське обличчя у десяти чи двадцяти поколіннях… і та 
сама структурна система започатковує банановий дух ранку ниніш-
ньої війни — дух бою, наступу, перемоги. Чи є бодай одна причина 
не розчинити всі вікна, не дати цьому блаженному аромату накрити 
Челсі? Мов оберіг від падіння летючих об’єктів… 

З грюкотом стільців, перевернутих догори дриґом снарядних 
ящиків, лавиць та отоманок Піратова команда розташовується 
округ чималого трапезного столу, південного острова за якихось де-
кілька тропіків від моторошних середньовічних фантазій Коридона 
Троспа, на темній полірованій горіховій поверхні тісняться бана-
нові омлети, сандвічі з бананом, бананова запіканка, геральдичний 
британський лев із товчених бананів, замішана з яйцями намазка 
для грінок, вичавлена через насадку на драглисті кремові обшири 
бананового бланманже й закручена у напис «C’est magnifique, mais ce 
n’est pas la guerre1» (його авторство приписують якомусь французо-
ві, що спостерігав за атакою легкої кавалерії2) — ці слова Пірат узяв 
собі за девіз… високі карафки блідого бананового сиропу для по-
ливання бананових вафель, чималий глазурований глек, де банани 
ще з літньої пори бродять у товаристві дикого меду та мускатних ро-
дзинок і звідки цього зимового ранку наповнюють кухлі пінистою 
банановою медовухою… бананові круасани та бананові вареники, 
бананова вівсянка і банановий джем, банановий хліб і банани, за-
литі пекучим прадавнім бренді, котре торік Пірат знайшов у підвалі 
десь на Піренеях поруч із підпільним радіопередавачем…

Телефонний дзвінок легко пронизує кімнату, похмільний галас, 
обійми, дзенькіт тарілок, ділові балачки, ображене пирхання, наче 
вульгарний металічний пердіжний дуплет, тож Пірат не сумніваєть-
ся, що то по його душу. Блоут, який сидить найближче, знімає слу-
хавку, і виделка з bananes glacées вишукано завмирає в повітрі. Пірат 
наостанок черпає медовухи, відчуває, як вона прокочується горлом, 
наче настала саме її пора, пора літньої безтурботності, ковтає.

— Твій бос.
— Так нечесно, — стогне Пірат, — я ще навіть зарядки не зробив.
Голос, що його Пірат чув лише одного разу — минулого року 

на брифінгу, руки й лице зачорнені, невідомий поміж десятка ін-
ших, — повідомляє, що на Пірата у Гринвічі чекає адресоване йому 
послання.
________________________

1 Це надзвичайно, хоч і не війна (фр.) (прим. пер.).
2 Фразу приписують французькому маршалу П’єру Франсуа Жозефу Боске, 

що в 1854—1855 рр. брав участь у Кримській війні.




