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Втратити двічі

Будівля мала незвичайну архітектуру, яка перетворювалася та 

вдосконалювалася протягом років. Всередині неї пахло ліками, технікою та 

сумнівною агресією. На майже прозорій підлозі відображалися хаотичні рухи 

вчених, які поспішали зробити нове наукове відкриття. Білі двері 

відчинялися щосекунди, а люди, виходячи з них, щось кричали та 

поверталися назад.

-  Провал, -  прошепотів один із вчених.

Ой! Стільки невдач зазнали вчені цього року. Нові хімічні елементи 

просто так зникали, виявлені зірки здавалися новим відкриттям, але згодом 

виявлялося, що це звичайний космічний пил. Та були і хороші новини.

Нарізаючи круги, Олександр помітно занервував. Він зняв вологий від 

поту халат, кинувши його далеко вглиб кімнати. Проект його згорів, але очі 

палали надією, одяг тхнув димом від цигарок, тому він непомітно зморщився.

Тридцять сім років чоловік прожив із вірою в космічні явища. У його 

очах був вогник того семирічного Сашка, який з подивом розглядав зірки в 

телескоп. Та все буває вперше. Навіть зараз, оточений нещирими людьми, він 

ні про що не шкодує. Але жаль у його серці оселився назавжди, коли його 

люба єдина донька зникла. їй було всього вісім, а відтоді пройшло більше 

десяти років, і навіть зараз Олександра охоплює жага побачити її миловидні 

очі, які він час від часу порівнював з глибиною Космосу.

Була глибока ніч. Навколо стихло, а чоловік з подивом глянув на 

годинник. Він підвівся й стомлено кинувся до дверей. Очі його автоматично 

підкреслювали яскраві зірки, які мерехтіли в гущавині темної ночі. Сашка 

ніколи не переставало дивувати небо, адже щодня він займався не тільки 

улюбленою справою, а й процесом самовдосконалення.

Сиве пасмо волосся здіймалося від подиху легенького вітерця, а темні 

очі були настільки стомлені, що горизонт косився. Він пішов звичним 

маршрутом. Ноги Олександра пересувалися точнісінько змії, настільки



обережно та своєрідно, що навіть він не зміг відчути вологу траву. Він йшов 

на місце, де була похована його дочка. Олександр не був творчою людиною, 

але місце, яке він обрав, надзвичайно мальовниче та приголомшливе.

Чоловік декілька років назад посіяв насіння, яке вже сьогодні 

проростало різнобарвним садом. Лілія лісова, підсніжник білосніжний, 

адоніс весняний і навіть тюльпан Шренка проростали та квітли так, ніби не 

були на грані вимирання. Олександр приємно вдихнув свіже та квітуче 

повітря, із задоволенням примруживши вії.

Раптовий звук падаючого каменю змусив його відкрити почервонілі 

пелюстки очей. Яскравий, зірчатий, промінястий та виразний камінь лежав 

біля ніг. Олександр підвівся і почав розглядати його. Він був невеличким, але 

дуже світився навіть у гущі ночі.

-  Кобальт покритий цезієм?

Олександр відчував, що помиляється. Жоден хімічний елемент не був 

схожий на цей витвір природи. Його ноги знову підвелися, але зараз вони не 

відчували ні стоми, ні жалю. Чоловік швидко попрямував до лабораторії, яка 

працювала цілодобово для вчених. Він гучно погукав працівників, які за 

декілька хвилин підключили прилад до строю. Чоловік підніс камінь до 

мікроскопу, а коли інший прилад був запущений, переклав його під промінь 

ультрафіолету.

На гул збіглися вчені та звичайні працівники. Деякі позіхали, але дехто 

зазирав у кімнату з подивом і надією. Через декілька хвилин Олександр 

опустив руки та дивився лише на камінь. Всі почали перешіптуватися, але 

дехто вже виходив з кімнати для експериментів. Згодом юрба зникла. Очі 

Олександра все ще були приковані до каменю, а якщо точніше -  до пилу. Він 

бачив зовсім інше. Адже нещодавно приніс маленький, та важкий камінь, 

бачив його склад, молекули та зміни під ультрафіолетом, але не зміг повірити 

в те, що він просто зник.

Зателефонував раптом директор і дав час на знаходження ще однієї 

копії, але Сашко був дуже стомлений для цього. Стан шоку не покидав його,
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але треба було йти. Він зняв лабораторні окуляри та вийшов із будівлі. Сівши 

на лавку, Олександр дістав пачку цигарок та повільно закурив. 

Роздивляючись сиве небо, чоловік не помітив присутності ще однієї людини. 

Він підвів стомлені очі та здригнувся від жінки, яка стояла над ним.

Її очі були надзвичайно приголомшливі, а довге волосся прикрашало 

округлу форму обличчя. Маленькі губи дівчини здригнулися, а Олександр 

мимоволі кинув цигарку. У її очі можна було дивитися вічно, аж поки вона 

не зауважила:

-  Котра година?

-  Вже ранок. Десь о четвертій.

Олександр продовжував дивитися в голубі очі, але промовити більше 

нічого не зміг. Вона була як заплакана мавка: довгі вії то піднімалися, то 

опускалися, а сльози з очей не переставали капати. Він мужньо підвівся і 

подивився на неї, але вона лише прошепотіла:

-  Запізнилась.

Зустріч з незнайомкою відбила всю жагу до знань та змін. Вони навіть 

не переговорили, а зараз, коли небо вже сяяло пекучим сонцем, Олександр 

намагався заплющити очі. І все-таки він провалився в бажаний сон... Минали 

години, а краплі дощу мальовничо падали на вікно, тим самим вимальовуючи 

візерунки вечірнього спокою. Очі, просочені солоними сльозами, ставали 

розплющеними.

Сашко підвівся, але не намацав звичну для нього пачку цигарок у 

кармані. Запаморочення не давало йому оправитися та піднятися на ноги, а 

голова повторювала лише одне ім'я:

- Нива, Нива, Нива.

Справжнє то ім'я, чи ні? Олександр скоротив його до звичайного 

українського Інна. Одразу на пам'ять прийшли вірші Павла Тичини, а на 

думку спали жартівливі пісні бездоганного голосу його доньки.





Сашко підняв очі та спостережливо поглянув на краплі прозорого дощу, 

які спадали з трохи відчиненого вікна. «Мабуть, у саду вже повно бруду», -  

пронеслося бурею в голові пана.

Олександр пішов на знайоме місце, взявши кирку та лопату. Тільки там 

почувався завжди бездоганно щирим та відчайдушним чоловіком. Він ніколи 

в житті не перестане ходити сюди. Але там його чекала гостя.

-  Я  чекала на вас, пане.

-  Що тобі треба? Йди звідси.

Його злісний голос громом вдарив по серцю молодої дівчини. 

Незабаром почалася розмова. Вони познайомилися, але Олександр ігнорував 

усі питання стосовно саду. Коли він назвав її Інною, вона поцікавилася, чому 

саме так звертається до неї .

-  Бо ваші англійські імена мені не зрозумілі.

-  Але ж ім'я Інна, яким ви мене називаєте, має латинське походження.

-  Замовкни.

Деякий час вони то сміялися, то знову поверталися до сумного та 

особистого. Поки чоловік добротно полов грядки тюльпанів, копав та збирав 

землю, жінка забавляла його історіями про Космос, аж поки не спитала про 

камінь. Олександр подивився на неї, як на тягар своєї долі. З її розповіді 

дізнався, що вона загубила камінь десь тут. Її ламана мова тільки зараз 

привернула увагу Сашка.

-  Той., він перетворився на пил через мене.

Інна лише подивилася на нього згубленими очима, які нагадували 

безмежний Всесвіт. Широкі голубі очі, наповнені жіночої наївності, дарували 

Олександру совість, яка ніколи не давала про себе знати в розмові з жінками.

-  Нічого... Але будуть через це проблеми, -  пробурмотіла дівчина.

-  Ти звідки? Твоя мова якась... інша.

-  Ха-ха! Ніколи не дізнаєшся!





-  Мені все одно, -  чоловік повернувся до неї та продовжив. -  Якщо 

треба, скажеш.

-  А якщо я скажу, що з Космосу, як ти відреагуєш?

-  Скажу тільки те, що ти дурна.

Вони разом посміялися, але згодом смуток наповнив серце Олександра. 

Його настрій був мов тліюча свічка на вологому підвіконні, що мерехтіла та 

залишала останні «подихи». Він зітхнув із тягарем у власній душі. Коли руки 

пройшлися по табличці з іменем доньки, його очі спалахнули безмежним 

смутком та тривогою.

-  Вона була вашою дочкою?

-  І є нею досі, -  промовив відкрито Сашко і здригнувся від падаючих 

сліз з очей жінки.

-  Чому ти плачеш?

-  Мені сумно через те, що вам боляче.

-  Але ж ми знайомі лише декілька годин. Хто ти?

-  То й що? Я не можу сказати, хто я. Я дала велику обіцянку Всесвіту та 

незабаром згину на цьому гарному місці коло вас, якщо доля так щасливо 

повернеться до мене.

Олександр з подивом подивився на неї та розгублено знизив плечима. їх 

розмова припиналася на деякий час, але згодом знову бурхнула новим 

поривом. Дівчина все ще продовжувала говорити про Космос та його 

властивості, які не дивували чоловіка. Незабаром Інна встала та підійшла до 

Сашка, торкнулася його чола. Він здивовано поглянув на її обличчя, а потім, 

моргнувши, зовсім втратив свідомість...

Навколо нього був Космос. Він відчув дезорієнтацію, задихаючись. Його 

голова майже вибухнула, а легені були наче кульки, які почали здуватися. 

Інна доторкнулася легенько його рук та підвела лице до себе. Її голубі очі 

здавалися зачарованими і самобутніми, а може й самотніми.

Через деякий час Олександр і сам не помітив, як його дихання 

привелося в норму. Він хотів вимовити хоча б слово, але йому заважав страх.





Серце колотилося. Перед ним все ще був неосяжний Всесвіт. Декілька раз 

протирав очі, щупав та мацав себе, а лише потім, коли все-таки зрозумів, що 

ця темрява і є Космос, то з острахом поглянув на незнайомку.

Космічні камені пролітали повз них, а пил був такий м’який, що навіть 

не заважав, потрапляючи в очі. Неймовірно чарівна та тиха Галактика була 

перед ним, здаючись такою крихітною порівняно з величезними планетами. 

Його смуток і жаль повільно відходили на наступний план, майже розвіялися. 

Інна з чарівною посмішкою спостерігала за подивом, який, мабуть, бачила не 

вперше.

Вони літали та бавилися, як діти. Олександр почував себе добре, але 

спогади та мрії про те, що донька могла побачила таку красу теж, не давали 

до краю насолодитися побаченим. Щоразу, коли Інна бачила мимовільний 

смуток на обличчі свого друга, дівчина показувала йому різні дрібниці, яких 

він ніколи в житті не бачив.

-  Бачиш Марс? А кротів? Звичайно, ні, вони живуть під землею. А ось 

там Венера! Моє улюблене місце.

-  Чому саме ця планета? -  протяжно запитав чоловік.

-  Бо там є несамовите поле з ромашок та пшениці. І ти там повністю 

сам... Є час подумати. Бачиш, Олександре, а ти не вірив мені!

-  Ти про що?

-  Про ці планети, і що вони з себе уявляють. Звичайні люди не бачать 

цього. Вони не можуть доглянути за істотами Космосу, тому й ніколи не 
повірять у це.

-  А ти що не звичайна людина?

-  Ти літаєш зі мною зараз у Всесвіті і все ще думаєш, що я звичайна?

Вони літали довго й поникло, розглядаючи маленькі камінці. Інна деякі

з них підбирала, а потім пояснила, що це потрібно, щоб повернутися додому. 

А де її дім? Наче в Космосі. То через це вона прийшла на Землю? Олександр 

не став запитувати очевидне.

-  Ти сумуєш за домівкою? -  спитав чоловік.



-  Безумовно, але мене вигнали, як тебе,з роботи. Я попрохала про одне 

нездійсненне бажання, а тепер збираю каміння, щоб повернутися.

-  Яке бажання?

Дівчина з сумом поглянула на простір навколо себе та поникла у світ 

минулого. Незабутнє почуття теплих обіймів та легке марево далекого й 

невимушеного щастя. Все життя вона пробула тут, але життя на Землі 

здавалося барвистим та приємним дитячим спогадом. Вона не була 

звичайною людиною, і матір її теж.

Інна лагідно відпустила пальці з лобу. Ніжним, томним та чутливим 

поглядом вона озирнула зморшки та сиве волосся на обличчі знайомого. Зі 

смутком дивилася на знайому та відчайдушну людину, яку ніколи не забуде.

Олександр з подивом оглянув знайомий сад, а коли спробував піднятися, 

то впав на червоні маки. Він знову оглянув сад. Квіти розквітли, наче сонце 

було для них тягарем, а затишок привабив птахів, котрі з лагідним 

щебетанням розносили свій спів серед розмов далеких людей. Олександр 

підвівся, а за ним і жінка.

-  Ти...

Питання обірвалося гучним пострілом. Вони одночасно поглянули в бік 

лабораторії, яку досвідчений вчений вважав домівкою. Вогкий, тягучий та 

чорний дим виходив з південного її крила. Його робота була надзвичайно 

важкою та гнітючою, але, як зауважували українські поети, яких Олександр 

найчастіше вшановано цитував: «Мужність не дається напрокат» та «Терпи, 

терпи -  терпець тебе шліфує».

Він поглянув звинувачено на жінку молодшу за себе. Та тільки зараз 

звернув увагу на її вбрання. Туалет був начебто не наш, не з цієї країни чи 

планети. Біла легка сукня, але сталеві пов’язки почали змінювати відтінок 

кожнісінький раз, коли обличчя дівчини показувало різнобарвну палітру 

емоцій. Та зараз таємничі браслети нагадували строкате забарвлення 

червоного кольору, наче кров, наче винайшли відтінок агресії чи 

невдоволення.





Олександр поглянув ще раз на лабораторію і знову на жінку. Інна ж не 

змогла вимовити і слова. Її нудило та трішки кидало в жар. Пальці 

неймовірно жорстоко витягнулися з поривом нетерплячості. Очманівши, Інна 

зі смутком запам’ятовувала риси гострого та наточеного обличчя свого 

знайомого пана.

Руки з тягарем то піднімалися, то опускалися на декілька дюймів. А очі з 

надією починали мерехтіти. Вона підвела стомлений та непідвладний погляд 

на свого друга: її голубі очі наразі виражали чи то смуток, чи то болісний 

пал. Блакитно-небесні оченята ніби всміхнулися, а потім маленькі крапельки 

сліз, що схожі на ранкову росу, бурхливо бризнули з великих очей.

Незабаром стемніло. Швидка ніч, безбарвна та вродлива пройшлася біля 

горизонту. Атмосфера почала стискатися, повітря не вистачало, та всі люди 

навкруги почали скиглити, але не Інна, котрій життя без повітря було 

звичайним явищем. Вона подивилася на чоловіка, який стримував кашель, а 

потім глянула на небо.

Великі планети Сонячної системи наближалися до охоронниці Космосу, 

що так незбагненно та відверто присяглася мовчати та не завдавати проблем. 

Врятувати цього чоловіка було завданням, надісланим з Небес.

Лагідна рука Інни підхопила Олександра та потягнула до лабораторії. 

Він з подивом відкашлявся та почав скаржитися:

-  Не варто туди йти!

Через декілька секунд пролунала сирена, яка вказувала на евакуацію.

Справа в тім, що космічний пил каменю, який залишив там Олександр, 

потрапив до вентиляцію реактору. А подробиці були невідомі. Інна 

продовжувала стискати долоню свого знайомого, чи то друга.

-  Не відпускай!

Вони дісталися лабораторії перш, ніж побачили непритомних вчених та 

звичайних працівників. Очі жінки висохли, але були все ще на мокрому 

місці. Недоречно було запитувати її ні про плач, ні про божевілля, яке тут 

коїться. Все-таки вони згодом дісталися до місця кипіння.



Уся лабораторія була майже чорною, але виявити причину було 

складніше, ніж здавалося на перший погляд. Інна з неабияким сором 

дивилася на залишки пилу, який перетворювався на чорну субстанцію.

-  Схоже на чорну діру, -  пробубонів чоловік, а потім по кивку юної 

дівчини зрозумів, що він правий. -  Що тепер робити? Я бачу, ти знаєш 

відповідь. Що? Не знаєш... І що тепер станеться з цим місцем? Знаєш?

-  Замовкни. Це ти винен. Навіщо ти приніс його сюди? Це незвичайне 

каміння. Якщо будь-хто візьме його в руки, то не мине біда. Навіть я, 

хранителька Космосу, не маю права втручатися.

-  Невблаганно прошу придумати щось та пробачити мені скоєне.

Думати часу не було, і дівчина зі смутком знову поглянула на

незнайомого їй досі чоловіка. Якщо ця чорна діра продовжуватиме поглинати 

все на своєму шляху, місту прийде кінець. Вона була дуже дивовижною, 

практичною та розумною дівчиною на свій вік. Погляд Інни був 

зворушливим, по-дитячи щирим і наївним, але очі пронизували нитки 

розуміння, мудрості та шаленої нелюдської вдачі. Вона зітхнула, не 

відпускаючи руку Сашка, глянула на чорне небуття.

Про що вона думала в той момент? Коли саме вона збагнула, що ніколи 

ще не жертвувала собою, а лише брала відповідальність за свої вчинки. Вії 

здригнулися, а очі Інни запалали сяйвом. Вона дивилися вглиб чорної діри та 

зі смутком відчувала, що сили її полишають.

Дике сяйво палало, зменшуючи тим самим небуття. Аж поки воно 

згодом не перетворилося на пил. Дівчина впала. Її нерухоме обличчя та 

постать знервували Олександра, він притягнув її до себе, продовжуючи 

держати лагідні пальчики. Чи знав він, як втратити двічі людину, яка була в 

його житті неминучим щастям та радістю? Тепер знав.

Він притягнув до себе маленьку дівчинку, яка була сильніше за 

хромовий метал, та зараз лежала без подиву. Її очі виснажилися, і вона 

прикрила їх. Очі, сяйво яких врятувало безмежну кількість людей та душ, 

натомість нічого не беручи. Слова повилітали із голови Олександра, він не



зміг промовити і слова. Який то був секрет? Він, зворушено нервуючи, 

поклав її голову на свої коліна.

Шляхетний пан оглянув її тіло, але дрібні тріщинки покривали її руки, 

що привернуло увагу Сашка. Він доторкнувся дуже ніжно, зворушливо та 
м’яко.

-  Де ти? -  вона відкрила очі. -  Я тебе не бачу. Я осліпла.

-  Я тут. Я з тобою, -  він торкнувся її волосся.

-  От би побачити твоє обличчя! Тільки один разочок, але вже пізно... Я 

віддала всю свою волю для збереження того, що тобі дороге.

-  Що ти говориш? У мене нема нічого дорожчого за тебе.

-  То ти здогадався?

-  З першої ж секунди, щойно ти підійшла. Я тоді закурив, але від подиву 

цигарка втекла з моїх рук. Я не зміг повірити, тому дуже прискіпливо шукав 

свої риси у твоїх. Це тобі не можна було казати, що ти моя донька? Секрет, 

який їв тебе зсередини? Ні, не кажи нічого, твої сльози кажуть самі за себе. А 

руки хоч сухі та зламні, але я все ще відчуваю лагідність та щирість. Ти була 

зі мною це все життя? Ні? То неважливо, головне, щоб ти була не самотня. Я 

з тобою? Так, це правда, але ти зараз залишиш мене.

Її сльози знову і знову текли, ніби ручій у безмежному та кмітливому 

водоспаді. Серце дзюркотіло, немов капельки дощу в літню спрагу, а очі, які 

ставали темнішими та глибшими, з часом посмутніли назовсім. Та зараз 

Олександр вичерпував кожну секунду з долі, яка склалася необоротно.

На руках Олександра помирала його блаженна донька. Він усміхався, 

немов дитина, а вона плакала, як доросла.

Чоловік глянув на руки дівчини. Вона здивовано припала до долоні 

свого батька та почала стримано кричати:

-  Не відходь від мене! Залишся зі мною, прошу!

-  Я тут, доню, чи ти не була декілька хвилин тому злою та похмурою 

примарою? Все гаразд, дитинко, я з тобою. Коли захочеш прийти до мене уві





сні, приходь без запрошення. А коли стане самотньо, гм.., -  чоловік пошепки 

промовив.

-  Поклич мене -  і я прийду.

-  Але ти покинеш свою домівку.

-  Мій дім там, де ти.

-  Я дуже сумувала за тобою, тато.

І ось її тіло вже перетворювалося на маленькі нескінченні пилинки. Інна 

побажала, щоб прах (який вона залишила після себе) розвіяв над морем або 

океаном...

Чоловік знаходився в лабораторії, якій присвятив усе життя, а на руках 

була його помираюча донька, якій він віддав своє серце та душу...

Стоячи над поривом морського вітру, Олександр почув пошепки її 

голос. Вона сумує, вона прагне батьківської любові та уваги. Та він 

неодмінно прийде до неї. Нехай лише трішки зачекає...


