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Гіперборея

And so you're back
From outer space
I just walked in to find you here 
with that sad look upon your face

Gloria Gaynor. «I Will Survive»

Дощ закінчився так само швидко, як і почався, лише 
поодинокі запізнілі краплі ще тихо падали з бетонного 
навісу в зеленуваті дзеркала калюж. Притримуючи пере-
кинуту через плече полотняну сумку, майор ISF Мар’яна 
Томин перестрибнула канаву, що відділяла поле від узбіч-
чя, коли з-за повороту дороги, латаної в кілька шарів, 
ніби мокре пап’є-маше, з’явився брудно-білий вантаж-
ний бус із двома широкими бордовими смугами на боках. 

Бус рухався важко, ривками переповзаючи глибокі 
вибоїни. Він уже встиг проїхати зупинку, коли той, хто був 
за кермом, передумав, загальмував та здав назад. Машина 
заповзла до кишені перед навісом. Заляпане свіжим боло-
том скло пасажирських дверцят зі скрипом опустилося.  

— Сідайте, підкину,  — запропонував водій.  — А то 
цілий день тут прочекаєте.

Водій був схожим на бербера: смуглий, кістлявий, з 
гострим, густо розписаним зморшками лицем — не люди-
на, а майже гравюра. Cиній якір на його зап’ясті давно 
розмило хвилями часу. Прямокутна випуклість нагрудної 
кишені прозоро натякала на сигаретну пачку.
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Прогулюючись пустелею

— А що, автобус не ходить? — здивувалась Мар’яна. 
— Сьогодні не ходить. Міша на празник до своїх пої-

хав, — пояснив бербер. — А замінити нікому.
Мар’яна завагалась.
— А таксі?
У відповідь чоловік за кермом лише усміхнувся.
— Та я вас прошу! Вони сюдою їхати не схочуть  — 

гляньте, яка дорога розбита. 
Мар’яна ще раз глянула на дорогу і подумала, що чоло-

вік має рацію. Вона відчинила дверцята і сіла, поклавши 
на коліна сумку. Бус голосно прокашлявся та виповз із 
кишені.

Бербер зрозумів: пасажирка не місцева; американка, 
сто пудів. Мар’яна була на голову вища за нього, міцної 
спортивної статури, з густим, стягнутим у хвіст волоссям 
та красивими вибіленими зубами. SAVE THE EARTH! — 
написано було на її сумці.

— Вам до міста? Чи в Бадоничі? — голосно, перекрику-
ючи гуркіт двигуна, спитав водій. Його обтягнутий бру-
натною шкірою кадик нервово смикався вгору-вниз на 
довгій, як у грифа, шиї.  

— До міста,  — сказала Мар’яна. Говорила вона без 
акценту.

— Ясно...
— А довго їхати?
— Та ні. Дванадцять кілометрів — це якщо від шлагба-

ума брати.
Мар’яна кивнула і стала ритися в сумці.
— Скільки я вам винна? — спитала вона.
Водій замотав головою.
— Та ну, що ви!
Мар’яна знизала плечима.
— Давайте хоч на бензин...
— За бензин ви не хвилюйтеся! Нам, це саме, команди-

ровочні виплачують.
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— Ну як скажете.
Водій опустив вікно зі свого боку. People are strange when 

you`re a stranger, заспівав із магнітоли Джим Моррісон. 
— Я закурю, ви не проти?
Мар’яна не заперечувала. Дорога стала трохи рівні-

шою, і бербер додав газу. Повз вікно пролітали сузір’я 
дрібних польових ромашок та сферичні сірі туманності 
кульбаб. Грабова посадка закінчилась; довкола простира-
лися безкраї поля, надійно притиснуті до землі низьким 
грозовим небом. Швидко звикнувши до гуркоту та тряс-
ки, Мар’яна позіхнула: куди я їду, і для чого?.. — ліниво 
подумалось їй. 

Бус встиг подолати добру половину шляху, коли за 
вікном з’явилося дещо дивне: далеко-далеко полями 
йшов атлетичний велетень із простягнутою вперед 
рукою — широка долоня міцно стискала чи то телевізійну 
антену, чи то сталеварський лом. Ноги велетня були 
двома сланцевими вежами. Обличчя з квадратним під-
боріддям та важкими, ніби сокирою вирубаними вилиця-
ми виглядало суворим і страхітливо чесним  — простий 
як двері, кажуть про таких. Лише якийсь нетутешній, 
позначений легкою меланхолією погляд натякав на наяв-
ність у велетневій душі абсолютно неочікуваної, посталої 
всупереч волі скульптора глибини; якщо, звичайно, бува-
ють душі у бетонних пам’ятників. 

Мар’яна кинула на бербера обережний погляд і нахи-
лилася до сумки.

— Блек, — прошепотіла вона. — Блек, ти не повіриш! 
Сіла в якийсь автобус, їду, а тут здоровенний бетонний 
мужик стоїть. Прямо посеред поля, уявляєш?

Водій вдав, ніби нічого не помітив. Коли гігантська 
постать сховалася за верхівками дерев, Мар’яна згадала, 
що мала спитати дорогу.

— Я перепрошую…
— Га? — крикнув бербер, нашорошивши вухо.
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Прогулюючись пустелею

— Я перепрошую, — повторила вона голосніше. — Але 
мені не зовсім до міста, мені на цвинтар треба. Де сходи-
ти, не скажете? 

— Цвинтар? Так це зараз, за поворотом. Я зупиню.
Мар’яна подякувала та стала шукати за вікном ознак 

міського життя. Їх виявилося небагато: кілька недобудо-
ваних котеджів з наглухо забитими вікнами, трансформа-
торна підстанція, потріпаний білборд. Трохи далі, на 
кільці, стояла стела у вигляді спрямованої в небо стрілки 
компаса. За нею виднівся сквер із озброєним ППШ вої-
ном-визволителем, що охороняв нагороджену великим 
бронзовим орденом гранітну тумбочку. Автобус повер-
нув, і сквер швидко зник за триметровою огорожею, схо-
жою на борт довжелезної бетонної баржі. 

Коли баржі набридло плисти наввипередки з дорогою, 
вона взяла курс углиб індустріального кварталу, де стояли 
жовті козлові крани і серед куряви звивався іржавий клу-
бок залізничних рейок. Автобус притисся до узбіччя та 
різко загальмував — Мар’яна зрозуміла: їй тут виходити.

— Оно ґрунтовка, бачите? — показав водій туди, де від 
дороги відгалужувався вузький, судячи з усього, тупико-
вий відросток. — Де тополі ростуть.

Мар’яна кивнула. 
— Оце, значить, прямо по ній, метрів триста. Там 

ворота стоять, побачите.
— Дуже вам дякую! — Мар’яна відчинила дверцята та 

зістрибнула з підніжки. 
Бербер не збрехав. Хвилини за дві вона дійшла до 

невеликого пустиря перед воротами цвинтаря. З-за литої 
решітчастої огорожі чулось пронизливе завивання, схоже 
на крик бляшаного птаха — мабуть, циркулярка. 

Кілька вузьких асфальтованих доріжок по той бік 
брами розбігалися врізнобіч та швидко зникали між зеле-
ними від моху стовбурами дубів. Мар’яна вирішила йти 
на звук пили. Він привів її до низького цегляного сараю, 
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на маленькому, затягнутому павутиною віконці якого 
висіло написане від руки оголошення: Все для похорону. 
Вінки, пам’ятники. Недорого. Кілька полірованих кам’я-
них заготовок стояли припертими до стіни. 

Обійшовши сарай, Мар’яна побачила невисокого рудо-
бородого чоловіка, схожого на героя скандинавських саг. 
На ньому були брудні робочі рукавиці та довгий брезен-
товий фартух. Ручною циркуляркою чоловік різав цемент-
ну плитку.

— Вибачте! — гукнула Мар’яна. 
Чоловік повернув голову. Блискучий сталевий диск 

зупинився.
— Вибачте, ви тут працюєте?
— Працюю, — кивнув рудобородий.
— Ви не могли б мені допомогти? Я могилу шукаю.
— Чию могилу?
— Батькову.
Чоловік із серйозним виглядом прокашлявся.
— Зараз. Чекайте.
Він поклав циркулярку на збитий із тесаних дощок 

верстак і рушив назустріч Мар’яні, на ходу знімаючи 
рукавиці.

— А якої давності поховання?
— Років десять, мабуть. Секунду, я документи по -

кажу... 
Мар’яна відкрила сумку, дістала з неї стос ксерокопій 

та простягнула чоловікові. Не поспішаючи, той перегля-
нув папери. Мар’яна звернула увагу на його пальці: 
короткі, м’ясисті, як віденські сосиски.

— Ясно, — підсумував рудобородий. — Треба по під-
шивці дивитися.

Він зайшов до вузького, заставленого штучними квіта-
ми коридора і за хвилину повернувся з товстезною, стяг-
нутою червоним шнуром папкою. Могила знайшлась на 
диво швидко. 


