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IЛОСНIЖНА «Ma~i» - nарус~о-моторна ш~уна _Францу~ь

кого МОрСЬКОГО IНСТИТуту - ИШЛ/1 черГОВ"'М ре"!СОМ у niB· 

денн"'Х водах Атлантики. Сонце вже сховалося за обрiй, коли 

«Mapi» кинула 11кiр nоблизу невеликого скел11стого острова. 

Здаnеку вiн здавався ненаселеним, але на суднi кiнчаnися за

nаси npicнoi водк. Тх треба буnо nоnовннти. Та й сам в..,гnяд 

незворушно сnокiйного берега, зеленi nаnьми ваб..,nи люде.;, 

1н< i встигли еже скучнти за суходолом. 

На воду сnустили шлюnку. В неi сiли начальник ексnедицii 

nрофесор lв Куртад, молодий iнженер-гiдроnог, кinька мо

рякiа з команди та мосьЕ Фуше- кок, який npиcl!raBCI! роз

добути свiжоi ди~ини. коnи . эе..,ча~но, йоrо cllмoro не уnодо

баЕ 11кийсь негiдн11к хижак. 

- Нас жде чарiвна nроrулянкаl- э nочуттям вигукнуе мо

сьЕ Фуше. - Таtмничнй острiв , райськi nтах11... Можливо .. 

гм ... nрекрасна д~кунка ... 

- Можл11во ... гм ... отруйнi гадюки , - п11дно докинув iнже

нер. 

Кок змовчаа, Tll aиpll2 його обли~.,чя nоказував f яноi вiн дум

к.., npo недоречнi эауваження деяких моnодикiв. 

Вирiшили но-.увати на береэi, а роэшук11 джереnьноi вод11 

еiдкласти до ранку. Поки iнш i nоралися э нометом то готували 

вечерю, nрофесор Куртад i кок s11рiшилн nобnукатн no остро

ву. МосьЕ Фуше про всяк11й виладок nр11хоnив iэ собою руш

ннцю. 

Шеидко сутенiло. «M4pi» перетворилась .-е нев .. раэн..,й эн..,

каючий cиnyet. Зоряна нiч нечутно вnола на море. 

Пiд ног11ми в nрофесора ~руснуnа гinка. В i н сniткнувся , 

став 1 раnтом ... 

- МосьЕ Фуше ... - nочув кок nридушеннй од хвиnюванн ·я 

голос. - Що це~ 

Фуше обернувся. В11сок11й, довгорукнй Куртад СК11.дееся эа 

р/13 не знен<щынt З<н;tук11ного нiчноrо nта~/1 . 

- Ну що ж в11!- nовторив еiн нетерnляче.- Не бачите! 

Онде ... 

В настуnну мнть кок рвонув э nлеча рушннцю. Лiворуч, там, 
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де ~орнinн дерев11, над землею внсinе .. . людське рука. С11ма 

рука-й бiльш нlчого. Та н11мдивнiше- ес11 вон а струмуваnа 

таЕмннчим голубуеiiТ"'м сяйаом. 

- Мiстика якась ... - nрошеnотiв nрофесор. - в .. щось ро
зумi~те? 

- Зараз зрозумiю, - схвильовано хриnнув Фуше i эвiа ку· 

рок. 

- Заждiт ьl .. Не стрiл 11йте ... 

Рука несnодiвано эмiнила своЕ nоложеннl!, зirнулася - i 
nonл11вne в noвiтpi, nохмтуюч11сь, н11че маятник . Потiм эмик

ла. 1, эделося , темр11ва стала ще rустiшою. 

- Госnоднl .. - nромммрив кок. 

в;,. эроб11в кiльк11 крокiв niворуч i зразу ж nошкодуаав. 

Пiд ним щось эвтрiщело, n iддanoc11- i мосьЕ Фуше nрова

лнеся в яму. 

- А, чортl- скрмкмув вiн. - Це ж nастк11l.. Н11 звi ра ... 

МосьЕ, де вн! Доnоможiть менi эв iдсн внбр11тнсь. Здапься, я 

розтяг сухож11лок ... 

l в Куртад СХИЛ118СЯ HIIД IIMOЮ Н сnробував 8Н310ЛИТИ КОКа . 

На жаль, npoфeci11 мосьt Фуше дуже nоэначнл11сь на Иого 

комnлекцii. 

- Y-yxl- тяжко внднхнув nрофесор . Сам я, мабут~ , ме 

сnравлюсь. 

Вiн раnтом э11мовк. д Фуше вiдчув, як тiло його вкрнваtть

ся холодн'<м потом. Прямо 110д собою еiн nобеч11е эно>;ому , в 

голубому сяЕвl, руку. Вона мiцно axon><na кок11 за куртку м 

nотягла нагору. 

- Дя ... дякую вам ... - nробеnькотiв Фуше. 

Професор увiмкнув електрнчннй лiхт11р i одразу nогасив 

його. Сnала~ свiтл11 в~о~хоn\48 э niтьм~о~ н11 niвголу чорну nосrать. 

- Хто вн такнй l - сn~о~тав Куртад. 

Люд'<на мовчаnа. 

Професор nовтор14в заnитання 11нrniйською мовою. 

- Я Том Джексон, - nочувся гnух11 .-:: , втомлен~о~О1 голос . -
Том Джексон ... Не бiйтесь мене ... 



Вже nepei1wno за niвнiч, ком1, розтеwуеавw>1сь бiп я :~;anyn" 

старого не гр11, двоt француэ i в noчyn .. д>1ВОВ>1жну iсторiю. 
Яскраве бi!Гi!ТТI! к01дапо т iнi н11 обпичч11 . T01wy nоруwував 

тinьк"< вiдд1111ен>1i< рокiт nр..,бою. 

Том Джексон розnоаiдав . Розnовiдав квl!nnиво, хвипюючись , 

наче nocniш11в звiпьнит01сь од чогось т!lжкого, гнiтючого , мое 

nрокляття . Часом вiн замовкав i тодi С>1дiв наniвэаnлющ>1вш11 

оч i, весь у nолонi сnогадiв. 

- Вже сiм рокiв минуло, ик я Hil цьому островi. Ane 11 зараз 

бувають хв>1Л>1нн , коли я заnюую себе: де 11! що зi мною? 

Може, все , що ст11лося тодi, - л01ше наснилось! Та досить 

мен i глянут" на руку, н а це жахпнае тавро - i я знаю: нi, то 

не сон. 1 т01хе узбережжи э котедж11мн станцii, i вепичезни;; 

с nопучен н;; з морем акварiум, i доктор Дюран -усе це 

бупо ... 

Н11че Зi!рi!э, n11м'ятаю то\1 вечiр, копи 11 вnepwe nобачнв 

l!квар iум. Впасне, то була лагуна, 11ку вiдгороднпи од моря 

сnецiапьними щитами . Але так уже aci к11эали - акварiум . 

Я наблнэlо\вся до нього i,- nовlрнте? - остовniв. В очах за 

мигтiлн б11рвнст i аогники. «Еге, Том, - CKI!Зilв я до себе, -

чи не н11дто хильнув ти э вечора!" Ви б теж здивувалнс11 . 

Зверху воде а пиунi була чорна, cnoкii1н11 . Те в глибннi ... 

Т11м коiлос11 щось неймовiрне. Р11э у р11з CПIIЛIIXYBIIIIИ жовт i 

о1 рожев i бпнск11вки, эаi1мапися cninyч i ф11кели, а дал i зовсiм 

nоруч анр.,нув якиi<сь с11ючиi1 мiwок, i 11 nобачив зепен i очi 

Аж мороз nоэ11 wкiрою noбirl .. 

rсТут ви nрацюват.,мете, - CKIIЭIIB доктор Дюр11н. - Гарно, 

nравд& ж? Т а кого феi1tрверк& бinьw нiде не nобачиш. У цi.; 

лагун i - н11ш фонд, сотнi niддослiдннх тв&рин: р.,б.,, молюс

ки, ну. про бактерii нiчого 11 к&з&ти . Тlльки одразу nоnере

дж&ю: глнб"н& тут величеэна- nрнродни\1 скид. Отож, будь

те обережнi ... Що ж до обов'11зкiв, то вн nоаиннi стежити, 

щоб в &кварiумi эавжд" був корм - живнй i концентровil

ни\1, доnом11гати nри вив11нтаженнi новнх uбранцiв», - мн ix 

ловимо е оке11н i на сnецiальному суднi , «nр·очiсувати" аква

рiум , колн нам дещо nотрiбно буде дл11 ексnериментiв. Ну, а 

там nоб&чимо - можливо, ви эмадобитось у лабораторii ... » 

Том Джексон эамовк i nочав коnатис11 в сво<му лахм i ттi. 

Видобувши зв iдти гпин яну пюльку, а i н н11nхав ii якоюсь nо

тертю. 

- Снг&рету? - nростяг Фуше целоф11нову n&чку. 

-0-ol Сnравжнil< тютюн ... 
Вiн з н&соподою вд"хнуа заn&шни\1 дим, ж11дiбно затягся 

ще раз i а i в дал i. 
Сnоч&тку Том цiлi днi nроводив бiля л&гуни. Робот" внст& 

чало. Т& не р&з i з цiкавiстю nоrл11д11в на еисокиl< скляни\1 бу

динок. ч.,м заi1м&ються 8 лс!lбор&торii! 

Якось за iдти виl<wов м11ленькнй вертким чоповiчок з жовт"м, 

як у мi!ЛI!р.,ка , обп .. ччям i гукнув: 
- Гей, Том\ Зробiть-но nocnyгy. У 8/!С дужi руки ... 

Т&к еiн ynepwe nознайомився з 11снстентом доктора мiсте 

ром Рамесом. 

Том увii;шов до Лi!бор11тор ii й, розгублено озираюч"сь дое

кол/1, эуnинивс11. Чого тут тiльки не бупоl 

У nросторiй эani стояпи чудерн&цькi nосудин., , обnлутан i 

павут"нням дротi в, шлангiв. До невеличного б11сейну було 

niдведено товсту трубу, no як i.-. циркулювал11 морська вода. 

Посеред зали аиднiл"ся де11 стоnи- точнiсiнько 11к onepaцii;

нi, а н&вкруr них - Wilфи э iнструменами, н iкепьован i nрила

А", що no чер3i бл01мали то червоними, то зеленими вiчками . 

Cnp11aa, в як i " його nокликали , бул11 нескпадною. Т ом дo

noмir Рамесу nолагодити один 3 насосiв , що niдтрнмували в 

nосудинах висок"'" тнск. 

- Що там усерединi!- nоцiкаеивс~ Том. 1 додав iз cмiw· 

ком : - Може, вiскi! 
Асистент nростяг до nосудини руку , в i дсунув wнток Том 

вiдс11хнувся . Крi зь товсте скло е iн угпедiв нерухом i очi, щу

nапьц!\ i легке, мое серnанок, Clli;вo. 
- Це кальмар, - роэсмiявс11 Рамес. - Один з улюбленцiв 

доктора Дюрана. 

Пот iм замисливс~ про щось 1 одi.-.wов до вiкна. 

Том nотуnцював коло двере.-. i, nобач"вwи, що на нього 

не эвертають н i якоi уваг", нишком виi1шов собi. Та вiн nоми

л"вся, rадаюч", нiбито мiстер Р11мес забуе npo нього. Навnil 
ки, в цю хвилину в мозку м11ленького асистента ворухнулась 

nрецiкава думка ... 
За кiлька днiв Том знову эав i тав до лабораторii - еже без 

з11nроwення. А тодi став nриходнти сюд01, як тiльки виnадала 

вiльна часинка. Неэабаром вiн дiзнавс~. що доктор Дюран, 

досить молоди.-. учен"й, i з 311можноi ciм'i з Пiвночi,- эасну

вав станцiю як nриватна особа, керуючись лише власч"ми ба

жаннями й iнтересами. Вiн дослiджував свiчення морськ"х 

органiзмiв- бiолюмiнесценцiю, як nочув одного разу Том . 

Останнiм часом докто"р з11йнявс я незеичайними ексnернмен-

т~ми ... 

•)-_, 



Пiзно ввечерi, побачивwн у вiкнах яскраве свiтло, Том не

чутно yвiiiwoв до лабораторii. 

Посеред зали, бiля стола, збилося кiлька чоловiк. Том ба

чив лнwе ix зiгнут i спини . Тишу порушували стислi, мое окрик, 

накази доктора: 

- Затнскач ... Розчнн ... 

Том у задумi торкнувся wафи бiля двереii. Paнiwe вiн якось 

П не помiчав i тепер здивовано втупився в полицi . У склянюt 

банках навiки застигли хнмернi риби, краби. Вони маnи днвннi1 

вигляд - у багатьох не було плавцiв або панцнрiв, у деякюс 

на тулубi виднiлися рубцi, клаптi поморхлоi, нiбн чужоi, wкiри. 

Увагу Тома привернула колба э якнмось свiтним слнзом. 

ссБактерiП .. u Вiн зняв колбу з полицl, збовтнув. Яка необереж-

нiсть! На руку брнэнуnо кiлька крапель, i ... вона враз заiскри
лt!lся голубими ц~тками. Том злякано струснув краплнни, обер

нувся i1 зустрiв пнльниii логляд Рt!меса. 

- Що в и там робнте?- спитав маленькиii асистент.- lдiть

но сюдн. Зараз депоможете винестн ванну. 

Том niдiiiwoв ближче. Оце так так! Що тут вiдбувапься? 

У басе'!нi ворушнлося щось темне, важке. Раз у раз чулн

ся зв iдтн загадковi звуки й летiли бризки. А на cтoni, у спе

цiольнi~ веннi, Том nобачнв неве.л..,коrо дельфiна. 

Вiдiгнувwн плавець тваринн, доктор Дюран щось притис

кав до 'ii спнни. Гостро блиснув скальпель . 

- Швн! .. - 1 над дельфiном схилнвся Рамес . 

Потiм у эалi внмкнули свiтnо, i Том побачнв на спннi дель

фiна свiтну голубу пnяму. Це було красиво i трох .. страшно. 
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Свiтло увiмкнули знову. 

- В акварiумl - наказав Дюран, i Том разом з iнwнм~ по-

чав знiмати ванну зi стола. 1 

Доктор Дюран обвiв прнсутнiх схвильованнм поглядом. На 

iioгo сухому рухливому обличчi проступив рум'янець. 

- Я вiрю ... трансплантаЦiя пройwла ycniwнo. 1 нехай наш 
первенець носить iм'"' - Голубий дельфiн. Вiн перший niдe 

в океан э наwою мi1кою ... А наступнога разу ... Ноступнаго 

разу ми спробуЕ:мо пiдсаднт11 бактерii, ч><сту культуру. 

Вiн мрiйливо посмiхнувся. 

- Та головне - риби, велнкi, зrpatвi. Мiченi жнвнм свiтлом, 

вони розкрнють ceoi таtмннчi шляхи в океанi , полегwать вн

вчення мiграцiй. А промнсел, розвiдка! .. Втiм, не будемо эа

rадувати наперед. Сьогоднi наше завдання- експерименr. 

.. * * 
Багаття згасало. Джексон прннiс трохн галуззя й пiдкинув 

у вогонь. 

- Може, хочете чоrось поiстн? - заnропонував вiн. 

- Hi, ми слухаЕмо, - в i дповiв професор Куртад. 

1 Том продовжував rоворит11: 

- Якось на станцii з'явився чоловiк у вiйськовiй формi . 

Вiн nриiхав до Дюрана. Я внпадково почув дещо з iхньоi роэ

МОВ11, зовсiм небаrато. Вiйськовий казав щось про трасуючi 

торпедн, пiдводннкiв, живу снгналiзацiю. Але доктор лнше вiд

повiдав стомлено: 

- Не знаю ... Не думаю ... Нав iщо? .. 

Незс16аром в i йськовий noixaв. 3 обличчя його було видно, 
що розмовою в iн не задоволен11й. Вiн навiть кинув сердиtо: 

- Днвiться, шкодуватнмете ... 

1 зное потяглися днi за днями. В лабораторi'i ставили все 

новi й новi дослiд11. Були, звiсно, й невдачi, але в цiлому спра. 

ва посувалася. 

Отодi до мене й niдкралась бiда. 

Коли Рамес Зilnросив мене до своrо кабiнету, я, звич~мно, 

не пiдозрював його в якихось элих намiрах. Навпаки, вiн буе 

дуже чемний зl мною, весь час посмiхався. Тiлькн очi iioro 
менi не сподобвлнсь - аонн ток i 6iгan.,, 

- Я певен, Том, ми станемо друзями, - мовнв вiн, до

буваючи пляшку ямайськоrо рому. - Хочете сигару? 

Вiн, мабуть, знав мою слабiсть. Щодо спиртного ... 

Пам'ятаю, пiсля третьоi чи четвертоi чарки менi здалося 

дивним те, що говорив Рамес. 

- Том ... - казав в i н, - вн будете багатою, дуже баг~тою 

люд~ною. Грошi, еласний автомобiль, жi..,ки . .. Вашi nортретч 

не сходитимуть з афiш i газетних шпальт. Про це вже 9 по

дбаю. Повiрте менi ... 

Здавалось, я провалююся в якусь rлнбоку м'яку яму. 

- Мiцн11й ... Який м iцний ром ... - пробурмотiв я энiяковiло. 

У мене злилалися повiки. 

Потiм, уже забувwись, я вiдчув раптом бiль у руцi . Гострий 

i короткий, наче укус гадюки. Я хотiв пiдвестися, прнпннитк 

те, що робили зi мною, та не мir навiть язиком ворухнути. 

В ромi було снотворне ... 

Я прийшов до пам'ятi вiд голосу доктора Дюрана. 

- Це пiдлоl .. - гнiвно говорив вiн. - Як ви моrл~-1 доду

матисьr .. Пiсля того, що сталося, вам, мабуть, найкраще пiтн 
зi станцii ... 

Рука в мене була заб11нтована майже до плеча й тупо нила. 

У ronooi nьморочилось. Мене oiдoen._, а мою кiмнату, i ,. зно· 

ву заснув. А коли прокинувся вже остаточно , nepwoю дум

кою було - рука! Я кваnливо розмотав ii, пiднiс до ламnи. 

Юлька розтнн i в на шкiрi, вправнi тонкi шеи... Рука набрякла 
й була уся в якихось сiрих цяточках. Наче менi пiдмiнили 

шкiру. 



Стурбоаl!ний, 11 анншов з будинку. Вже смеркnося. Я глянув 

Hil свою руку- вона зловiсно ceiтиnilcя, наче всю li вимазали 
фосфором. 

1 тут 11 зрозумiа, що cтt!le жертвою жорстокого досniду. 

Не знаю, IIK i чому, nередо мною зненацька виник Рамес. 

- Що ви з i мною зробиnи! - сnитаа я тихо. 

Вiн niдai в квоnу ручку: 

- Геть з дорог., , чорне noтaopol .. 

1 тодi 11 вдiiР"' його. Щоснnи . У скроню. Рамес уnав, нааiть 

не зоi1кнувши . Я схнnиася над ним. В iн не дихав ... 

Минуло еже с iм рокiе , те я i1 досi не знаю, зостався вiн 

жнанм чи nомер. Пем'11тею nише , коnи я nобечие його неру

хаме тiло, мен\ стало страшно . Я вбив людинуl 

Тiкети ... Негейно тiкети l Стрех nогнев мене до берега. Там, 

коnо nричеnу, nого'iдуаалася шлюnке. Ознреючись, мое за

цьковений аовк, я вiда'язеа "ii, nрнвоniк весле. 
Та буnо ще одне nочуття, котре не д11ааnо менi сnокою. 

Ненавист~l Cnine ненависть до цих людей та ix досniдiв . Не

нависть меnен~коi, неэесnужено скриадженоi nюдини. 

До кровi збивеючи руки, недседжуюч .. сь, я е iдсунув кinька 

верхнiх щнтiв екеерiуме. Бренцям Лt!lгун., вiдкр .. лась nуть в 

океан ... 
1 коnи я буа уже далеко вiд берег.!!, nовз шлюnку nромчав 

Гоnубий дел~офiн. Кiльке резiв сnелехнув над хвилями теЕм

нкчий вогннк i зник у nучинi. 

Що бупо дeni, 11 nам'11тею nогано. Я був як у мареннi й га

рячкоао аесnував, сам не знеючи, куди й навiщо nлиау. 

Потiм ЗHIIICII аiтер. Вiн щоханлини дужчав. Х1илi так i шале

нiли неаколо. Зовсiм знесиnений, 11 кинув весла й niг на дно 

wлюnки. Менi було бейдуже, що зi мною стенетьси. А вiтер 

санст i а 1 свнстlв над головою, шnурлиючн шлюnку, мов трiс

ку. Я зебувс11 в якомус1о химерному снi ... 

Те, мебун., небо згn11нуnося. Вренцi човен nрибило до 

острове. Шторм ущух, нече його й не було. Якiсь незнайомi 

люди nеренесnи мене в XIIT'<нy, нanoinи чнмос1о гарячим. Вони 

нi про що не зеnнтуваnи, тin~оки днвнлись на мене мовчкн, 

сniвчутnнво .•. 

Тек я й зостевся на ц~оому островi. Назавжди ... Згодом я дi

знаесll, що тут жнве вс~оого кinьке чоnовiк. Земля на островi 

скудна. До того ж, а остеннi роки розnлодилися змii- жа

ререкеl .. 1 люди зеnишеють острiа. 

А я ... я живу. lнколи я виходжу на берег i д'1влюсь в океан. 

Довго. Просто тек... Менi хочеться nобачю" там Г олубоrо 

дельфiна. Адже ми з ним майже брат ... Та де вiн, голуб.,;:; 

вогник! .. 
Мннеють роки, i я, мебуть, нiколи вже "<oro не nобачу. 

• 
Настуnиого дн11, недвечiр, «Mepi» niдi'<мала nарусн. Проща

ючнсь iз Томом Джексоном, nрофесор Куртад заnроnонував 

йому мiсце не wxyнi. 

Те стер .. '< неrр nохитев головою: 
- Hi ... Я звiдсн нiкуди не noiдy. Навiщо! Менi тут сnокiйно. 

nотiм ... - Не обличчi його заяснiла соромл .. ва nосмiшка.-
За отнм горбом жиае мii1 великий друг- маленький П'Еро. 

Я обiцяа йому внрiзетн з кори човннк. Tenep я зроблю iграш 

кову шхуну •.. таку, ЯК IIIШII. 
cMapi~> зняnt!lcll з IIKOpll. 1, nокн острiв не зн11к у сутiнка~t, 

эi шхунн бачиnн семотню, неnорушну nостать Потiм бinя са

мого обрiю нiби сnелехнула '< згаела зiрочка. А може, то 

тiлькн эдеnося1 
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