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Трапляється, що ми чуємо від незнайомців, що вони вже 
раніше нас десь бачили і з нами розмовляли.  

Як це пояснити?  
Чи можуть в світі існувати дві абсолютно схожі людини?  

Чи допустимо, щоб вони існували одночасно?.. 
Тої незвичної ночі, Катя зустріла свого подвійника, 

дівчину схожу на неї наче клон.  
Вона переконалась, що в деякі міські легенди варто 

вірити. 

#AyaNeia  
Сайт: https://www.aya-neia 

Фейсбук сторінка: https://www.facebook.com/
olga.burshtun 



 Якщо зустрінеш свого подвійника — маєш померти… 
Адже ви не можете існувати одночасно!



 

Ми зустрілися вночі, коли мерехтіння зірок і 
молодий місяць не могли заспокоїти дивне 
передчуття. 

У міських сутінках мені всюди ввижалися 
"чиїсь" тіні, і я мчала щодуху дрімливими вулицями 
столиці, щоб встигнути на останній потяг «Київ-
Львів». 

Я одразу побачила її: єдина моя попутниця 
вмостилася у протилежному закутку порожнього 
вагона,  припавши плечем до темного вікна. 

Доволі довго ми скоса дивилися одна на одну і 
мовчали. Я насилу терпіла цю гнітючу гру, але не 
могла не дивитися на зсілу буквою «зю» дівчину. 

Ще кілька хвилин я шукала як почати розмову. 
Додому мені їхати всю ніч і весь наступний ранок, 
спати не хотілося, їсти теж, чому б не потеревенити. 

З дивним передчуттям я підійшла і кинула їй: 
"Привіт". Вона змовчала, навіть не подивилася на 
мене. Потупцювавши коло неї ще хвильку, я була 
рушила назад, та нерухома попутниця в червоній 
кенгурушці стала повільно розгинатися. 

Мені здалося, що я чую ледь помітний, але 
в’їдливий скрегіт металевих пружин з-під глибокого 
червоного каптура. 

Дівчина росла просто на очах, наче якийсь 
чудернацький гриб: поволі підняла голову, і густа 
тінь від каптура відкрила її бліде обличчя. 

Я одразу її впізнала. Захлинулася зляканим 
подихом. Здається, в ту мить, коли я глянула їй в очі, 
серце стало в грудях, і я заклякла, наче лялька. Іще б 



мені її не впізнати! Адже я щодня бачу це обличчя, 
коли зазираю у люстерко від маминої «шанелівської» 
пудри. 

— Привіт, Катю. Рада з тобою зустрітися. 
Нарешті, —   промовила вона холодним різким 
голосом. Кожне слово вона немовби  відгризала від 
себе, перш ніж кинути мені, і на кожному останньому 
складі робила чіткий наголос. 

Я просто мовчала. Стояла німа і дивилася на 
таємничу дівчину з посмішкою душевно хворої 
людини. 

— Чого мовчиш? Що, не рада мене бачити? 
В її сріблясто-блакитних очах мерехтів лихий 

азарт. Я збагнула, кого бачу перед собою, — це 
мисливець. І полює він на мене. Водночас, це була і я: 
смаглява, рудоволоса, блакитноока, коротше, 
звичайна собі дівчина. 

Я дивилася сама на себе, наче у дзеркало, і не 
могла промовити жодного слова. Поволі я прийшла 
до тями й спробувала заговорити. 

— Хто… я?.. 
— Ти, ти, не сумнівайся, — ствердно кивнула 

попутниця з лихою посмішкою на яскраво-червоних 
губах. 

Дівчина звичайно мала на увазі, що вона — це 
я, тільки хіба в таке можна повірити? 

— Це що, якийсь хворий жарт? — я люто 
завертіла головою у пошуках прихованої камери. 

Але в цілому вагоні не було нікого, окрім нас. 
Жодної живої душі. Як дивно. 

Таня-провідниця попередила, що сьогодні 
рекордно мало пасажирів, а останній вагон зовсім 
спорожнів. 



— Ні, цього не може бути! Не може бути. 
— Ну, якщо ти так говориш, — дівчина 

байдуже знизала гострими плечима і єдиним 
помахом викинула з правого рукава колоду карт. 

Я розуміла всю абсурдність ситуації. Якась 
дівчина, що говорить моїм голосом, виглядає 
точнісінько як я, навіть, одягнена в мої улюблені 
потерті джинси, стверджує, що вона — це я. Ще й, з 
такою зухвалою впевненістю.  

Ця дівчина звідкись знала, що я прийду. Вона 
чекала саме на мене . «Можливо я просто 
божеволію…». 

— Сідай, в ногах правди немає. Що ти так 
вп’ялась в мене? Повір мені, Катю, ти при свідомості. 

Невже воно вміє читати думки? 
Я поволі склалася в крісло навпроти і стала 

спостерігати за тим, як клон з майстерністю круп'є 
тасує великі блискучі карти, тримаючи їх сорочкою 
вгору. 

— Д а в а й - н о з і г р а є м о в д у р н я , — 
запропонувала дівчина. 

— У дурня? — здивувалася я. — Не в покер? 
 Вона загадково всміхнулася. Награною рукою 

дівчина розкидала кожному по шість карт, а потім 
переклала верхню. Це був туз, туз пік, проте виглядав 
він якось дивно. 

На карті була зображена істота з демонічними 
крилами й ангельським лицем. В руках цей гібрид 
тримав карту джокера і посміхався. Від цієї його 
посмішки та пильного, немовби живого, погляду у 
мене в душі щось обірвалося. 



Я взяла зі столу свою шістку. Карти шаруділи в 
моїх руках, наче Нільський папірус. Ніколи в своєму 
житті я не бачила нічого схожого на цю колоду. 

Казкові персонажі, усі як один, зловісно 
посміхалися і дивилися на мене з лихою 
впевненістю. Кожна риска обличчя, кожен елемент їх 
вбрання були детально промальовані вмілою рукою 
— їх створив справжній майстер 

— Подобається? — Катя перекинула густі 
кучери через ліве плече. — Це вони. Це ті самі карти, 
що в далекому 1820 році привіз у чорній валізці 
незнайомець. Пам’ятаєш цю казочку? 

— Я думала, то були карти таро. Та це ж лише 
легенда, казка. 

— А що буде казка, як не справжнісінька 
правда? Однак на стільки неможлива і лячна, що 
люди зі страху перетворюють її на вигадку. Забута, 
загублена, похована правда. Не сумнівайся, Катю, це 
ті самі карти і вони магічні. 

— Магічні? — я повертіла в руках лицаря у 
чорних обладунках, здається він мені підморгнув. 

— А як ти думала. Там, звідки я прийшла, 
такого добра ще багато, цілі вози  вези. І кожна річ має 
своє призначення і своє правильне ім’я. 

— Там, звідки ти прийшла? А де це? Звідки ти 
така взялася? — голос мій тремтів від напруги, долоні 
почали липнути від поту.  

Лицар на моїй карті суворо насупив брови, 
витяг меча. Здається, він навіть щось говорив мені, 
тонкі вуста його поволі рухалися. 

— Нащо тобі це зараз? Скоро ти все одно про 
все дізнаєшся, якщо доля буде до мене прихильною. 
Май терпіння. Гість ходить першим, — ввічливо 



підказала мені Катя, широким жестом запросила 
мене до гри. 

— Ні, то з шахів, — автоматично промимрила 
я, та все одно кинула на стіл першу-ліпшу карту, 
здається, це була шістка піка, краєм ока я розгледіла 
жебрака в потертому сірому лахмітті. 

Інша Катя побила карту десяткою, і вони самі 
собою переповзли на край столу. Якийсь час ми 
просто мовчки грали, наче це була якась звична 
справа: грати самій з собою. «Хто ця дівчина, звідки 
вона, що вона хоче.., — питала я в себе знову і знову, 
— невже близнюк?». 

Згадала раптом той сонячний день, коли 
Максим, сидячи напроти мене на гранітних сходах 
«Універу», розповідав мені про інші світи, під 
іншими зірками схожими на наше сонце. Як тоді 
блищали його очі від натхнення, а в мене серце 
ставало в грудях від жаху. Він говорив такі речі, в які я 
не могла повірити, що я не могла осягнути, з такою 
неймовірною легкістю, наче згадував щось з 
конспекту лекції. 

«Все в світі можливо! Абсолютно все!», — 
говорив він, всміхаючись. «Уяви собі найпотаємніші 
таємниці Всесвіту!». Він простяг мені руку, та я не 
взяла її. 

Після тої розмови я стала уникати зустрічей з 
диваком-Максимом і його мовчазною сестрою-
близнючкою. Не кликала їх на наші концерти, не 
відповідала на дзвінки та меседжі. Може й дарма. 
Адже знала, здогадувалася, що я йому не байдужа.  

Чому я така жорстока?  Це від нього я 
дізналася міську байку про схожих людей, чи скоріш 
від його сестри.  



Доппельгенгер, темна сторона людини, її 
лихе «я», безлика істота, що приймає форму будь-якої 
живої істоти, але не має тіні, адже не існує в 
реальному світі. Людина, що зустріла такого 
«близнюка», була приречена. 

«Вони приходять до рокованої людини, 
проклятої, чи до того, хто скоро має померти. І поволі 
з’їдають її життя, життєву силу та душу так, що 
зостаються лише вони, а від справжньої людини не 
лишається і згадки». 

Пам’ятаю як пів ночі не стуляла очей, почувши 
оті їхні «жаханки». 

— Ти ж розумієш, що то не для втіхи? — вона 
скинула карти на край підвісного столу. — У цьому 
змаганні виграє найцінніший, а переможений має 
поступитися місцем переможцю. 

— Тобто? Що ти маєш на увазі, — я зціпила 
пальці на бляшці старого ременя (останнім часом я 
страшно схудла). 

«То ти потроху розчиняєшся у молекулах 
страху! — жартував наш басист Іваниш, — ще трохи і 
перетворишся на людину-тінь!» 

— Леле, Катю, леле!.. Тобі вкрай необхідно все 
розуміти. Все-то тобі поясни, розкажи, розжуй, — 
зітхнула моя близнючка. — А помізкувати власною 
макітрою? Ти ж не сліпа, бачиш, що нас двоє. 

Я ствердно кивнула. Те, що нас чомусь двоє я 
більш-менш усвідомила і, здається, навіть звиклася із 
цим. 

— Нас двоє, а це значить, що котрась із нас — 
зайва. Нас двоє, і жити в одному світі, ми, певно ж не 
можемо. Не маємо на це право. Я твій двійник, Катрю, 



твій дубль, дублер, подвійник, близнюк — називай 
мене, як хочеш.  

Я мовчала. Лихий близнюк. Чомусь мені 
схотілося перевірити, чи є в цієї істоти тінь. 

— Ти зайва, Катрусю, — вона осудливо 
похитала головою, кинувши на стіл чирвову десятку.  

У моїй руці все ще було різнобарвне віяло зі 
знаті та селян, а ще два лицарі в чорних і білих 
обладунках. 

— Що ти таке кажеш? 
— Це правда , — подвійник зловісно 

посміхнувся. — Поглянь на себе, хирлява ти квіточко! 
Ще й яка ти зайва. Інша справа я. Свіжа, повна сил і 
енергії. Щойно з Першосвіту! Я проживу твоє життя і 
проживу його краще, ніж ти, будь певна. Я не втоплю 
наш час на всілякі дурощі. 

Я розгублено слухала, пригорнувши карти до 
грудей. Вони обпікали холодом пальці та шию. 

— Ти знаєш, що зустрівши свого подвійника, 
людина має померти? 

— Десь чула… І що, ти справді мій подвійник? 
Ти прийшла, щоб мене що, замінити? 

Катя кивнула, і постукала пальцем по карті. 
«Давай вже грай», – промовляли її лихі сріблясті очі. 

— Але як же так?! Це неможливо . Це 
нісенітниця якась. Дурня! — я загорланила так 
голосно, що запилене скло у темному вікні м'яко 
завібрувало. 

Та звісно мене ніхто не почув, у цілому світі 
нас зараз було лише двоє. Я і мій лихий близнюк, що 
прийшов мене з’їсти. 



— А ти подивися на себе, Катю. На кого ти 
перетворилась? Порожня, як пляшка з-під випитого 
пива. Без мети, без мрії, без віри, — вона тицьнула в 
мене гострим нігтем і злісно зареготала. — Студентка 
- обірванка. Знайда, жалюгідна копія. Ти навіть не 
жива! 

Я почервоніла від злості, згорнула вільну руку 
в кулак і загарчала. В чомусь ця жорстока Катя мала 
рацію. Але хто дав їй право мене судити? 

— Не сміши мої золоті динари! Ти не гідна 
навіть жалю. Ти пропиваєш свою молодість і 
пропалюєш життя даремно. Сновигаєш по під’їздах. 
Дуриш себе і рідних, що вчишся. А насправді 
завалила вже другу сесію. Ти примара. В тебе 
примарне життя. Так згинь же назавжди! І дай мені 
пожити, — прошипів подвійник, по-вовчому 
вишкіривши на мене зуби, очі її горіли чорним 
вогнем. 

Тепер на мене дивилася вже не я, а зовсім 
«інша» Катя. Рішуча до люті, до відчаю, стримана, 
холодна як сталь, обачлива і жорстока, але тим не 
менш манлива, як сама пітьма. 

Вона не я , вона моє зображення , моя 
протилежність, мій дзеркальний двійник. Зовні ми 
були схожі, як сестри-близнючки. Одягнені ми теж 
однаково, проте всередині ми були абсолютно різні. 

Ця Катя не стане ховатися по підворіттях, щоб 
покурити і радіти букетику троянд та привітній 
посмішці на парі. Їй не були потрібні мої друзі, моя 
сім'я, мій нудний універ, мій музичний гурт, нічні 
посиденьки на дахах консерваторії, наші здибанки з 
групою в пабах, мої надії, сподівання і мрії, моє 



перше кохання ... Їй не потрібно нічого, крім, самого 
життя.  

Наче безтілесний дух вона прагнула втілення 
в живу плоть, жадала зайняти чуже тіло, чуже місце. 

— Я краще за тебе, Катю. Визнай це. Ти ж 
відчуваєш, що це так. Я не стану чекати, я візьму все 
сама! Погодься, совість — притулок слабовільних. 

Я мовчала приголомшена , нажахана , 
розгублена. 

— Може це ти копія, а не я?  
Подвійник розреготався, кинувши на стіл 

даму пік. 
— Сумніваюсь. — прошипіла вона. — Грай 

давай! 

Я гляділа на чарівні карти. Вони мені 
посміхалися. 

— Все дуже просто! Ти програєш і я займу твоє 
місце. Для того, щоб виграти в колоді є два джокери. 
Витягни хоча б один, і в тебе з'явиться шанс 
залишитися і жити так, як ти жила. Джокер в цій грі 
б'є будь-яку карту. 

— А що буде, якщо я програю? 
— Ти що глуха, я сказала, що я займу твоє 

місце. Хіба що, — інша Катя хитро прижмурила очі. 
— Хіба що? — перепитала я з надією. 
— Хтось згодиться зайняти твоє місце. Піти 

замість тебе. Та цього не станеться, не сподівайся! 
Врешті, кого ти настільки хвилюєш, щоб той ладний 
був на усе. Ніхто не вимолить тебе Катрусик. Тому 
грай! 

Так, вона правду казала. Як не боляче це 
визнавати, та навряд чи якась жива душа погодиться 



зустрітися з подвійником. На думку мені спав Артур, 
та я знала, що це марна надія. Врешті-решт, це він 
змусив мене плакати наче в останнє, та тікаючи з 
міста від ганьби та його зрадливих слів, купити 
терміновий квиток. Щоб поїхати далеко-далеко зі 
столиці, поплакати, перечекати та, можливо, щоб вже 
ніколи не повернутися назад. 

Мені було лячно, але грати я мусила. Я маю 
хоча б спробувати виграти. Яка дивна історія. Грати і 
виграти у самої себе. Грати або програти власне 
життя, власне майбутнє у подвійника. Що за жахлива 
ніч мене чекає. 

Катя била мої карти з відточеною до 
нездоланної майстерністю. Хід за ходом, крок за 
кроком. Я знала, що програю, і починала потроху 
дуріти від відчаю. Хіба я заслуговую згинути в 
небутті? Хіба я така вже й пропаща? Так, я 
помилялася , робила людям боляче , навіть 
о б м а н ю в а л а , а л е ж у с і п о м и л я ю т ь с я . 
Рознервувавшись, я стала помилятися. У вагоні 
ставало дедалі темніше, наче сама ніч заповзала до 
нас крізь зачинені вікна. 

Карта за картою відлітали в куток столу, і ось 
до останнього ходу вже лишалося зовсім трохи. 
Мокрими пальцями я намацала холодну як лід карту, 
потягнула і мало не ахнула від подиву. Це був він, і 
він посміхався мені хитро і якось зловісно. 

Блазень, Шут, Джокер, його називають по-
різному, але тоді він був моїм козирем. Моїм останнім 
шансом врятуватися. І якщо не відігратися і виграти, 
то хоча б закінчити партію в нічию. Цікаво, що тоді 
станеться. 



На руках у мене залишалося три карти, а у 
подвійника - дві. Мої: сімка пік, Бубновий валет і 
Джокер. З такими картами хіба я зможу виграти? 

— Здаєшся, Катю? Ах, цей гіркий смак 
поразки. 

— Гра ще триває, — я скинула сімку. 
— Це бу в помилковий х і д , — Катя 

посміхнулася і побила її козирною десяткою. 
Що мені лишалося, та це буде непоганий 

шанс. Я скинула Джокера. Щось стрельнуло в мене 
над головою, холодне повітря завібрувало. 

В кишені джинсів раптом задзвонив телефон, 
розбивши зосереджене мовчання і дивний скрегіт. Я 
встигла, витягши його, краєм ока побачити фото на 
«затицяному» екрані, та одразу згадала зухвалу 
посмішку хлопця. «Максим». Невже він відчув, що зі 
мною щось сталося? 

Хлопець вже рятував мене декілька разів, 
якимось неймовірним способом , відчуваючи 
небезпеку. З’являвся ніби не звідки та боронив мене 
від кулаків сп’янілих залицяльників коло бару, де ми 
співали, від автобуса, що ледь не переїхав мене перед 
корпусом, тому що я від сліз не побачила червоне 
світло. 

— Жорстока, тому що дурна, Катю, — 
підказала мені подвійник з лихою посмішкою. — 
Кохати треба не тих, хто обіцяє багато. А тих, хто 
слухати серцем вміє. Мені от Максим завжди 
подобався. Я його теж хочу забрати. Хочу його собі. 

— Ні я не дам! — я грюкнула телефоном в стіл, 
сама дивуючись шквалу неочікуваних почуттів. — 
Він не твій! 



— І не твій дурепо, що ти зробиш? — 
подвійник зареготав. — Він нічий. 

Телефон задзвонив ще раз і чомусь увімкнувся 
автовідповідач. Я схвильовано глянула на екран, та 
скинути виклик не встигла. 

— Катю, я знаю, що ти чуєш мене. Ти не маєш 
сьогодні їхати тим потягом додому, прошу тебе! 
Зійди на першій станції. Щось погане трапиться, я 
відчуваю, — голос Максима тремтів, але все одно 
кожне слово було чітким та виваженим, врізалося у 
розум. — Я знаю, що це не взаємно, що ти не розумієш 
мене, та повір мені цього разу! Я на все згоден заради 
тебе. Я лише хочу тебе захистити. 

— То ти на все згоден, Максим! — Інша Катя 
радісно сплеснула в долоні. — Які чудові слова! 

Крісло здригнулося так, що мої зуби клацнули 
у роті, а карти вилетіли з рук. Холодний, металевий 
скрегіт затопив вагон. 

— Що трапилось? — я очманіло вертіла 
головою. Щось страшне відбувалося ззовні. 

— Ой, схоже тобі пощастило цього разу. 
Комусь в цьому світі ти, бач, ще конче потрібна. Хтось 
радий зайняти сьогодні твоє місце. Що за дурень, — 
подвійник спокійно всміхалася мені. — Мій час вже 
спливає, та це не страшно! Ми ще зустрінемося на 
тому березі, Катю! Будь певна. 

Подвійник схопилась з крісла і стрибнула на 
мене. Карти зникли з її рук, і вона потяглась до мене. 
Я інстинктивно відстрибнула в останню хвилину. На 
мене дивилися очі вбивці. 

Підлога танцювала під ногами, і втікати мені 
було нікуди. 



— Ми зустрілися, а отже один має піти! Хтось 
має піти, Катрусю! 

Вона підходила, а я відступала, нарешті вона 
зупинилася, відвернулася і єдиним помахом 
відкрила вікно. Холодне повітря влетіло у вагон. 

— Не ма рнуй но в е жи т тя , — в о н а 
посміхнулася і вдарила - штовхнула мене у груди. Так 
міцно, що я захлинулася від болю. Повітря вибило із 
легень. 

Раптом світ закружляв перед очима. Стеля і 
підлога помінялися місцями. Зі страшною силою 
мене жбурнуло у відкрите вікно. 

Страшний брязкіт, від якого зводило ікла, 
різав мозок, наче металевий велет бив себе у груди. 
Світ ламало, нищило, вивертало наскрізь. 

Темрява зійшла на мене, порятувавши від 
болю. 

Останнє, що я почула був гучний регіт 
подвійника. А останнє, що побачила — її зухвалу 
посмішку на закривавленому, знівеченому обличчі. 

Вагон перекинувся. 
Я підхопилася зі страшного сну, на вустах 

застиг стогін, очі засліпило від сліз, долоні липкі від 
страху. Кволе тіло тремтіло. 

Сон?.. Я підскочила зі скрипучого старого 
ліжка і відкрила вікно. Сонячне світло вдарило в очі. Я 
виглянула у двір, воно грало у вчорашніх калюжах, 
мерехтіло у вітах зелених дерев: у Києві вже початок 
весни, початок нового життя. 

Страшний сон минав, зникав у променях 
світла. І я вже відчувала себе так, наче нічого й не 
сталося. Не було ні подвійника, ні тої гри, ні 
страшних погроз. Цілком нічого… 



Повними легенями я вдихнула смак життя і 
ледь відчутної, ефемерної свободи. Посміхнулася 
зеленим вулицям. 

Невже в мене завжди були такі великі вікна — 
певно що. І так просторо у кімнаті, певно що… Так 
сонячно за вікном, певно що. І так легко на душі, - 
певно що. 

Нічого не було. То лише ввижалося мені. «Який 
дивний то був сон». 

Я пішла до кухні, увімкнула радіо, взялась 
варити каву. 

— Вчора, десятого березня, у Київській області 
під час руху зіткнулися пасажирський і вантажний 
потяги. Потяг «Інтерсіті» сполученням Київ-Львів 
при зіткненні зійшов з рейок. В результаті чого 
декілька вагонів перекинулися. Є постраждалі. 

Я заклякла з туркою в прав ій руці , 
розплескавши воду на строкатий килим. Не може 
цього бути!  

Та диктор на радіо ще раз, наче особисто для 
мене, повторив останню новину. 

— Вчора, вона казала, що хтось має піти. 
Невже…  

І тільки зараз я помітила, що тримаю щось у 
лівій долоні. Папірець з потертими кутками. Я 
піднесла його до носа і повільно прочитала напис 
зроблений чорною кульковою ручкою. 

«Не марнуй нове життя. З Любов’ю, твій 
Макс». 	
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