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Пролог 

2017 рік. Київ. Позняки. 

Цього року зима з весною зруйнували 
всі календарні розклади. Кілька разів міняю-
чись місцями, до середини травня водили 

українців за ніс. Змушували то кутатися в 
теплі речі, то скидати з себе одяг. Я живу в 

маленькій квартирі панельної багатоповер-
хівки, що розташована у спальному районі 

Києва. Тут в середині травня панує зимова 
стужа. Позаштатна авторка популярного 
музичного журналу вимушена закутатися по 

самі вуха і сидіти перед монітором з півліт-
ровим кухолем гарячого чаю. Я пильно вдив-

ляюсь в блискучий екран комп’ютера і, щоб 
не змерзнути, швидко стукаю по клавішах.  

«Нью-Йорк ще спав…» — з’являється на 
білому полі документа. Зупиняюсь і замис-
лююсь… 

День тому я ще ні сном ні духом не 
відала, що почну писати книгу про Квітку 

Цісик. Була в Дніпрі на конференції, поки 
слухала доповідачів, з жахом дивилася на 

вікна, за якими зима безжально спотворю-
вала зелені крони квітучих кленів. «Оце я 
вляпалася!» — думала, сумно споглядаючи на 

свої туфлі.  
Коли вийшла на вулицю, крижаний вітер 

ледь не збив з ніг. Висмикнув з рук парасольку, 
якою я марно намагалася прикрити свою 
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легковажність; кинулась за нею — і одразу 
промочила ноги. Дощ зі снігом дуже скоро 

обгризли б мене до кісток, якби поруч не 
загальмувала маршрутка.  

Всередині тепло і сиро, але тісні обійми 

мешканців Дніпра чомусь не гріли мене. 
Бувають такі періоди в житті: нікого не 

хочеться бачити. Та й взагалі, останнім 
часом щось не клеїться: ні з коханням, ні з 

кар’єрою, ні з весною… 
Начебто і є в мене кохання, та якесь 

дивне. Стосунки тривають вже п’ять років, 

а хто ми з Дмитром: співмешканці, сексу-
альні партнери або близькі люди, в яких все 

має бути порівну? Не знаю… Здається, піду 
від нього, а він спокійно відпустить і навіть 

не згадає. Принаймні, колись чітко дав зро-
зуміти, що бігати за мною не буде. Навіщо 
тоді все?  

На роботі теж вічний цейтнот: зранку до 
вечора пишеш якусь маячню. Замовлення на 

цікаві матеріали випадкові, зарплатня мізер-
на, зате вимоги до якості й змісту просто 

шалені, наче я високоосвічений музичний 
критик, який зобов’язаний бачити крізь час і 
простір, і має безпомилково визначати тен-

денції сучасного культурного процесу. Висо-
ка планка, звісно ж, — непогана річ, але я не 

зовсім критик і зовсім не музикант, хоча і 
маю середню музичну освіту. Лише філолог, 

який дещо знається в музиці й може напи-
сати якісний текст на цю тему. Іноді для того, 
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щоб це зробити, доводиться закопуватися по 
самі вуха у безліч концепцій і купу інформа-

ційного шлаку. Ще б нічого, як би зусилля 
давали прибуток і він покривав би затрати 
часу і нервів. Але заробітки раптові й мізерні. 

Доводиться постійно мотатися по різних 
культурних заходах, концертах, фестивалях і 

конференціях, шукати натхнення й копійку, 
інші видання, щоб запропонувати свої 

послуги і теми. Доганяю вітра в полі й при-
нагідно намагаюсь угледіти зрушення в 
сучасному музичному процесі.  

На жаль, мої думки не завжди збігають-
ся з кон’юнктурними потребами і форматом 

комерційного видання, писати доводиться 
зовсім не про те, чого прагне душа, а про те, 

чого нема, але дуже хотілося б мати. 
Навіть весна в цьому році виявилася 

брехливою хвойдою. Передчасно вилупилася 

березовими бруньками, виповзла з землі з 
тюльпанами й нарцисами — і ми, втомлені 

хронічною зрадою, раптом повірили їй і ого-
лилися перед небувало теплим березневим 

сонцем. А вона раз — і снігу насипала! На-
хабно вдерлася в квітучі сади. Цей кліматич-
ний кульбіт якраз і застав мене в Дніпрі на 

семінарі по впровадженню інноваційних тех-
нологій в українську музичну освіту. Повірив-

ши теплу, поїхала в туфельках і легкій кур-
точці й, поки дісталася до дому, задубла на 

смерть. Ледве тримаючи ключа в зведених 
льодовою судомою пальцях, відчинила двері. 
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А за ними — новий сюрприз — опалення 
вимкнули. Прийшлося грітися в гарячій 

ванні й, наче гусені у кокон, завертатися в 
теплу ковдру.  

«Треба відпочити, я це заслужила», — ду-

маю я, пригадуючи важкий холодний день і 
з задоволенням сьорбаючи гарячий чай. Щоб 

добрати вражень і тепла, зайшла на ютуб 
послухати музику. Як то буває… Чи то випад-

ково, чи за розкладом незбагненних небес-
них збігів, потрапив мені на очі музичний 
альбом Квітки Цісик. Натиснула не замислю-

ючись, як дещо знайоме, таке, що ніби є 
апріорі, як факт незаперечного існування 

чогось нашого і якісного.  
І раптом наче хвиля накрила. І все все-

редині зрушилося і полетіло за тим голосом. 
«Стоп! Хто це — Цісик? Що за співачка? Щось 
чула, чому не знаю більше…?» — під звуки 

ніжного співу, що пробирає до самого нутра, 
я почала нишпорити Інтернетом і швидко 

гортати інформаційні сторінки про неї... На-
віть ковдру скинула. Гаряче стало. Слухаю… 

І щось тремтить всередині, сполохане чистим 
дотиком справжньої гармонії. Хто ж це? Хто? 
Американка, українка, Квітка, Кейсі? Нарешті 

картинка стає чіткішою, і сльози, не питаю-
чи дозволу, течуть з очей. «Оце так доля!» Мов 

постріл у серце! Виклик, поклик, благання, 
яке відчуваєш зсередини, й воно потребує 

участі, бо не дасть спокою і буде вічно свер-
біти втраченою можливістю. Буду писати! 
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«Навіщо вигадувати сюжети, якщо жит-
тя само їх пропонує? Принаймні, є чим зай-

нятися найближчим часом і відсунути на 
потім незручні питання особистого життя», — 
подумала я; і рядки майбутньої статті, а 

може й книги, замерехтіли перед мисленим 
зором. Я так ясно їх бачу, вони складаються 

в картинки, тільки зібрати разом, розстави-
ти, зв’язати одну з одною.  

Але спочатку пісні... Слухати, слухати 
безкінечно, не відриватися ні серцем, а ні 
головою. Вбирати в себе обертони рідкого 

виразного голосу і відчувати незбагненний 
споріднений біль і спільну радість причетнос-

ті до чогось великого і рідного. Я слухаю і 
плачу, і ніби сповзає з душі щось гнітюче і 

болісне. Раптом розумію, що мені давно хоті-
лося написати от таку не вигадану, а справж-
ню історію. Нехай навіть про українську спі-

вачку, яка ніколи не жила і не гастролювала 
в Україні, але є українкою за покликом свого 

серця і таланту. «Декому з сучасних запро-
данців, що воліють сидіти однією дупою на 

двох стільцях, брати б з неї приклад», — осуд-
ливо думаю про своїх співвітчизників. 

Щоб добрати вражень і тепла, захожу на 

Фейсбук. Погляд, наче сходами, біжить по 
інформаційних сторінках, раптом різко 

зупиняється. То пост від «Коронації слова», 
завжди їх читаю. Мрію написати щось не-

тлінне й отримати золоту статуетку. Що тут? 
Заклик до авторів, які пишуть прозу, від 
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української актриси Римми Зюбіної: «Дуже 
хочу зіграти співачку Квітку Цісик. Я запо-

чаткувала на «Коронації слова» премію тому, 
хто напише сценарій, роман, тощо за темою 
Квітки Цісик, я особисто допоможу матері-

ально, це мій особистий приз. Але вже три 
роки чекаю, і поки що нічого, що би могло 

мене зачепити, не написано. Мені цікавий 
феномен цієї жінки, цікаво, чому вона не 

судилася за «Оскар», її туга, бажання приїха-
ти в Україну з концертами, випуск двох аль-
бомів, синглів, які стали мрією життя, наро-

дження сина, смерть мами і сестри від того 
самого діагнозу, з яким боролася Квітка…»  

Що це? Випадковість або сигнал з неба? 
Не відмовитися мені тепер від тої історії, бо 

вона міцно зачепилася за душу, оселилася там 
і звучить в серці, як чудова ангельська пісня 
Квітки, яку ніхто краще за неї ще не заспівав. 

Так я почала писати спочатку статтю для 
журналу, а потім і книгу про Квітку Цісик… 

«Хто знає, для чого в наше життя прихо-
дять ті чи інші люди й події? — думаю тепер, 

працюючи над матеріалами для книги. — 
Нащо вони мені? Сім’я повоєнних емігрантів 
Цісиків, Джек Кортнер, Ед Ракович, малень-

кий Ед-Володимир, сама Квітка, яка вже від-
чувається як близька споріднена душа? Не-

відомо. Але мені це потрібно, я точно знаю. Я 
маю про них написати!  

Здається, Квітка весь час переймалася 
прагненням встигнути зробити те, заради 
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чого народилася на світ. Смерть забрала її на 
злеті, але вона встигла! Залишила в серцях 

американців частку широкої української 
душі, а в серцях українців — віру та гордість 
за своє, майже забуте. Повернула в найнові-

шому сучасному звучанні архетипічне, певне, 
повне, глибоке і рідне, начебто душу вийняту 

на місце поставила і дозволила їй бути.  
Де б не була українська душа, вона спі-

ває. Нехай то джингли і демоверсії вокальних 
партій відомих музикантів, — то вкладена в 
професійну справу чиста душа — і її почуто. 

За підрахунками американців, понад два-
дцять два мільярди чоловік, тобто втричі 

більше ніж є людей на планеті, колись слуха-
ли Квітку. Найвідоміший голос світу нале-

жить тендітній українці. Є чим пишатися! 
То, певно, і була її місія на землі, яку вона 
встигла виконати. Та мені здається, що не за-

ради того вона народилася. Було ще щось…  
— Це безумство, Кейсі, ти усвідомлюєш, 

скільки це коштуватиме? — спитав її чоловік 
перед записом першого альбому українських 

пісень. 
— Так, але мені це потрібно, — твердим 

голосом вимовила маленька беззахисна кві-

точка з українського співочого поля. Наша 
Квітка. — То моя доля, моя вдача, моє серце, 

моя душа — то поклик, від якого я не в змозі 
відмовитися. Тільки б встигнути… 

Вона встигла. І я писатиму про це, бо всі 
мають про неї довідатися, щоб заслужена 



10 
 

слава, душа і голос Квітки нарешті поверну-
лися на батьківщину. 

В районі шовкових панчіх 

22 травня 2011 рік. Нью-Йорк, Верхній 
Іст-сайд. 

Детектив кримінальної поліції Нью-
Йорка Джон Картер стояв біля вікна і уваж-

но вдивлявся у весняний Манхеттен. На-
решті потепліло.  

Зима цього року дістала до печінок: як 
почала з грудня, так до березня і сипала з 
неба шматками липкого мороку. Люди від-

чайдушно відкопували автівки з-під заметів, 
шалено мріяли про відлигу і молили бабака, 

щоб він не побачив своєї тіні. 
Бабак Філ послухався і, вилізши з Пен-

сільванської нори, віщував тепло, але весна 
забарилася… Прийшла лише в кінці квітня. 
І от тепер, надолужуючи згаяний час, неса-

мовито буяла за травневим вікном. 
Верхній Іст-Сайд, «район шовкових пан-

чіх», нарешті скинув шарфи й пальта і, надів-
ши тонкі панчішки, радіє теплу й буйному 

цвітінню тюльпанів і рожевих вишень. «Най-
престижніший район Нью-Йорку! Ну хто 
накладає на себе руки, проживаючи у тако-

му місці та ще й весною, коли все квітне і 
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млосно тане від сонця?» — зневажливо поду-
мав про самогубця Джон Картер і розвернув-

ся у бік кімнати.  
Квартира оскароносного композитора і 

режисера Джозефа Брукса нагадувала зні-

мальний майданчик детективного серіалу. У 
помешканні безлад і купа поліції, всі ре-

тельно оглядають місце події, перегукуються 
між собою, складають протоколи, наче мура-

хи, сновигають туди-назад. 
Метушлива і ділова атмосфера зовсім не 

в’яжеться зі страшною картинкою смерті: 

високий худий чоловік у банному халаті, роз-
кинувши руки, напівлежить на дивані у 

вітальні. На його голові синій поліетиленовий 
мішок, до якого причеплена трубочка, з’єдна-

на з газовим балоном. Круг шиї обмотаний 
смугастий жовто-блакитний шарф. Чоловік не 
ворушиться, цілком очевидно, що він мертвий.  

У дальньому кутку кімнати сидить сві-
док, який виявив тіло самогубця. Це невисо-

кий огрядний чолов’яга, знайомий Брукса, 
який зайшов до померлого пообідати й знай-

шов його вже бездиханним. 
Джон Картер підійшов до чоловіка і сів 

навпроти, затуляючи від нього моторошну 

картинку. 
— Розкажіть, що трапилося. 

— Він запросив мене на обід, — тремтя-
чим від хвилювання голосом почав свідок. — 

Нічого поганого не відчуваючи, я прийшов. 
Вже біля дверей побачив, що вони прочи- 
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нені. Увійшов і виявив господаря у вітальні 
без ознак життя. Я навіть подумати не міг, 

що Джозеф накладе на себе руки! — голос 
товстуна зривається. 

— Ви не відчували якихось передумов, 

може в нього був поганий настрій? Він про 
щось вам розповідав? — ставив запитання 

доволі молодий слідчий.  
Схоже, в його голові вже намалювалася 

ясна картинка самогубства. Тобто вона на-
малювалася ще раніше, коли Джон з напар-
ником за викликом виїхали на місце пригоди.  

Ранок у поліцейському відділку не віщу-
вав нічого незвичайного. Безліч поточної 

роботи, кілька нерозкритих справ. Джон 
Картер нудився, коли гостра фаза розсліду-

вання переходила у рутинну роботу. Аж рап-
том в кабінет залетів начальник відділку і з 
порогу вигукнув: 

— Самогубство у верхньому Іст-Сайді! 
— У верхньому Іст-Сайді? — Картер відір-

вав слухавку від уха і здивовано перепи-
тав. — У Верхньому? Куди котиться світ! — 

він пожвавився і з готовністю повернувся до 
начальника. — Щось відомо? 

— Постраждалий Джозеф Брукс. Режи-

сер, продюсер, композитор, колись одержав 
«Оскара» та «Греммі».  

— Це не той Джозеф Брукс… — здогадка 
освітлила обличчя слідчого. 

— Той-той, весь Нью-Йорк на вухах! 
Стерво, прикривався «Оскаром» і ґвалтував 
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молодих актрис. Типу кінопроби проводив. 
Тринадцять випадків тільки доведених! Але 

свою провину категорично не визнавав. 
— Ну, звісно ж... 
— Перший раз його відпустили під за-

ставу в два з половиною мільйони. Але тепер 
світило до двадцяти п’яти років ув’язнення. 

От він і… 
— Щоб уникнути покарання і публічного 

засудження, вкоротив собі віку. Все прозоро… 
Ще у відділку все було ясно. Дійсно, що 

тут гадати, класичне самогубство із залучен-

ням свідка, який мав би виявити труп і пові-
домити куди слід. Але вислухати свідчення 

все одно доведеться. 
Збентежений свідок тремтить від жаху і 

не може пригадати жодної деталі. 
— Він про щось вам розповідав? — повто-

рює запитання Джон. 

— Ні , не розповідав… 
— Може натякав? 

— Начебто ні. Все як завжди: не надто 
веселий, але й не сумний.  

— Він жив один? 
— Так, в нього, здається, були складнощі 

з жінками. Тричі розлучений. Якось казав 

про якусь жінку, ніби вона його дістала. Без 
подробиць. Так, просто обмовився. 

— І що казав? — Картер зацікавлено по-
дався вперед. 

— Нібито вона переслідує його все жит-
тя. Відтоді як він отримав «Оскара». 
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— Оскара…  
Джон Картер підвівся і почав ходити 

туди-сюди, немов якась думка не давала 
йому спокою. Свідок нервово слідкував за 
ним поглядом. 

— Я хотів запитати… — здається, слід-
чий старанно підбирав слова. — Мені відомо, 
що режисер Джозеф Брукс зняв кілька філь-
мів. Але всі вони, як то краще сказати, доволі 
слабенькі мелодрами. Чи не так? За що ж 
така висока нагорода?  

— «Оскара» і «Золотий глобус» дали не за 
фільм, а за однойменну пісню, вона назива-
ється «Ти осяюєш моє життя». Він зняв цю 
мелодраму ще в сімдесят сьомому.  

— Лише пісня? 
— Так… — товстун знічується і замов-

кає, вочевидь зважуючи, чи треба розпові-
дати про цю давню історію поліції. Зрештою 
додає. — Проте, там вийшла якась неприєм-
на історія з виконавицею пісні… 

Джон Картер знову присів навпроти та 
навіть нахилився до співбесідника, щоб не 
пропустити жодного слова. 

— Що то за історія? Цікаво…  
— Та молода талановита співачка, яка 

виконала всі музичні партії в його фільмі, на-
чебто не була вказана навіть в титрах до 
фільму і на врученні премії оскароносну піс-
ню «You Light Up My Life» співала не вона, а 
Деббі Бун. Дочка Пета Буна, може знаєте?  

— Ні, не знаю… — заперечно хитнув го-
ловою слідчий. 
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— Звісно ж, коли він конкурував з Пре-
слі, ви ще не народилися. Він купив у Брукса 

право на виконання, і Деббі з цією піснею 
цілих десять тижнів перебувала у перших 
рядках хіт парадів.  

— Така класна пісня?  
— Та ні… Звичайна. Але співачка, яка 

залишилася за кадром, створила неповторне 
звучання звичайної мелодії. Деббі точно 

копіювала манеру її виконання.  
— Звідки ви все це знаєте? — здивовано 

перериває співбесідника Джон. 

— Джозеф любив згадувати часи свого 
тріумфу і розповідав про це у всіх подробицях. 

Джон картер знову підвівся і зацікав-
лено втупився у тіло Брукса, розтягнуте на 

дивані. 
— До речі, ми знайшли лист, який він 

написав перед смертю, — наголосив він. 

— Звісно ж… — констатував товариш 
Брукса, наче не могло бути по-іншому. — 

Про що там йдеться? 
— Більша частина — то потік свідомості 

й низка неясних, нечітких звинувачень. Він 
згадує ту жінку. 

— Яку? — перелякано вигукнув товстун 

і навіть махнув рукою, бажаючи відхрести-
тися від щойно вимовлених слів. — Я нічого 

достеменно про це не знаю. Це лише слова, 
що він одного разу сказав. То давня історія.  

— Ви щось знаєте… — хитро звузив очі 
Джон. 
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— Здається, її звали Кейсі, — підкорюю-
чись натиску, пробелькотів свідок. — Вона 

довго була голосом «Форду», та ви самі не раз 
чули у її виконанні «Чи вам щастило керму-
вати «Фордом»«. Чудовий голос! 

— Так, звісно ж я пам’ятаю цю мело-
дію! — він тихенько заспівав добре знайомий 

рекламний хіт. — Ось ця? 
— Так, так…»Чи вам щастило кермувати 

«Фордом»« — це вона виконує… 
— Цікава історія…  

У кам’яному мішку 

«Нью-Йорк ще спав…» — так почина-
ється книга про те, як найбільше місто у світі 

згубило тендітну співочу душу. Проте, це не 
відповідає дійсності, бо Нью-Йорк ніколи не 

спить, а безсмертна душа, далека від земних 
марнот, набагато сильніша за мегаполіс.  

1997 рік. Нью-Йорк. Манхеттен. 

Блідий сухотний ранок поволі входив у 
величезні апартаменти з вікнами на Централ-

Парк. Це помешкання Еда Раковича — відо-
мого в музичному світі інженера звукозапи-

су — і Кейсі Цісик — найбільш затребуваної 
в Нью-Йорку вокалістки рекламних джинг-

лів. Посеред вітальні розташувався безмов- 
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ний велетень чорного концертного рояля. 
Кімната з вікнами на всю стіну потонула у 

тьмяному ранковому світлі.  
Худенька жіноча постать стоїть спиною 

до інструменту і дивиться на будинки, рек-

ламні банери, скляні башти хмарочосів, 
стіни, дахи, вікна, небо, розрізане гострими 

кутами будівель. Тоскне сонце проглядає з-за 
хмар. Над містом висить смог...  

«Мерехтить в очах 
Безконечний шлях, 
Гине, гине в сірім ранці 

Слідко журавлят. 
Кличуть «Кру-кру-кру, 

В чужині умру, 
Заки море перелечу, 

Крилонька зітру», 

— тихо зашепотіла, а потім заспівала жінка. 
Спочатку ледве чутно і невпевнено, потім 

скорботна мелодія залунала все голосніше й 
голосніше, наче хвиля, що зрушила з самої 

глибини. І так боляче, так тоскно стало від 
тої пісні, що жінка не витримала: худенькі 

плечі її здригнулися від ридання, вона пі-
дійшла до вікна, притулилася до скла, низь-
ко схиливши голову і розкинувши руки-

крила, наче просячи у міста пощади. Тем-
ний хрестоподібний силует завмер на тлі 

сірого тьмяного міста.  
Раптом жінка двома руками відштов-

хнулася від скла, ніби відсторонилася від 
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мегаполісу, що кам’янів за ним і не зважав 
на її прохання, змахнула головою, відкидаю-

чи з лиця волосся, до якого звикла, і різко 
повернулася до кімнати. Вона зробила крок 
вперед і увійшла у смугу світла.  

На голові її жодної волосини. Обличчя 
худе й майже біле, мов маска, що вимушено 

посміхається. Лише очі, великі карі очі па-
лахкотять на ньому. Схопивши капелюха, що 

лежав на кришці роялю, швидкими кроками 
жінка попрямувала в іншу кімнату. Там біля 
звукозаписувального пульту в навушниках, 

сидів її чоловік.  
— Я готова, поїхали! — бадьоро вигукну-

ла вона і насунула капелюха на голову. 
— Як ти, Кейсі? — чоловік уважно поди-

вився на неї, намагаючись вгадати її стан. 
— Все о’кей, Еде, поїхали, треба встигну-

ти, часу небагато. 

Він підкоряється її наполегливості й хут-
ко підводиться. Обіймає жінку за плечі й 

вони разом виходять з квартири. Сідають у 
ліфт, мовчки їдуть вниз. 

Розмовляти не хочеться. Та і зайве, кожне 
слово, наче болісне нагадування про невідво-
ротне, що тяжкою хмарою висить над ними. 

Підійшли до машини на підземній парковці. 
Новенька модель «Форду» аж блищить, тільки-

но з заводу, ще фарба не обсохла.  
Щоб відволікти Кейсі від сумних думок, 

Ед порушив тишу і запитав, підходячи до 
машини: 
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— «Форд мотор» знову завойовує твою 
прихильність? Коли співачці дарують кожну 
останню модель, її голос цінують понад усе. 
Як вони назвали свою останню? — чоловік 
торкнувся рукою капоту і погладив блискучу 
поверхню. 

— Не пам’ятаю, здається, «Cougar» або 
«Foсus». 

— Гарна машина! — Ед відкрив жінці 
двері й почекав, коли та сяде. Із задоволен-
ням і сам пірнув у новизну салону. Видно, що 
йому подобалася машина, він уважно розгля-
дав панель управління, натискав кнопки. 
Кейсі усміхнулася, спостерігаючи, як велика 
дитина, бавилася залізною іграшкою.  

Вона торкнулася чогось — і позаду на 
стіні, біля якої вони стояли, на рівні очей 
з’явилися відбитки вогнів.  

— Ноу-хау безпеки, — похвалилася Кейсі 
достоїнствами нової моделі. — Поїхали Еде, 
часу обмаль. 

— Так, люба, я вже! — він завів мотор і 
вони вирушили вулицями Нью-Йорка.  

Галасливий мегаполіс жив своїм повсяк-
денним метушливим життям, він здавався 
вже не таким похмурим, як з вікна. Яскраві 
рекламні банери, вивіски, вітрини, картаті 
клаптики маркетів і офісних фасадів — кожен 
у свій спосіб намагався привернути увагу 
безкінечного сірого потоку, що тік натрудже-
ними від тупотіння вулицями.  

«Скільки людей, а все одно, наче в пус-
телі: кожний занурений у своє…» — Кейсі 
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втомленим відстороненим поглядом торкала-
ся лиць і будинків. Нічого не чіплялося за око. 
На одному з табло раптом висвітився напис: 
«Kacey, you’re winning the world over!» («Кейсі, 
ти переможець всього світу!») Жінка гірко 
всміхнулася і відвернулася від банеру. Байдуже. 

Ед вмикнув радіо, салон заповнила піс-
ня «You Light Up My Life», ледь помітне трем-
тіння пробігло по обличчю жінки. Диктор 

запропонував пісню у її виконанні, як пісню 
відомої співачки Денні Бун. Чоловік щось 

сердито пробурмотів собі під ніс і квапливо 
перемикнув канал. Але Кейсі, здається, не 

звернула на те уваги, вона задумливо ди-
виться кудись у далечінь. 

* * * 

1962 рік. Гори Таконік на сході штату 
Нью-Йорк 

Чудові гірські пейзажі розрізає далекий, 
як луна, голос: 

— Квітко! Квітко, де ти?! 
— Там, де спогади… — подумки відпові-

дає вона.  

«Тоді я ще була Квіткою, як мама з татом 
назвали. Скорочено від Квітослава. Чому таке 

дивне ім’я дали вони своїй молодшій донечці? 
Та хто знає, може не вистачало їм барвистої 
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