
піковий туз

7

Зміст

♠

піковий туЗ

пікова двійка

пікова трійка

пікова четвірка

пікова п’ятірка

пікова шістка

пікова сімка

пікова вісімка

пікова дев’ятка

пікова десятка

піковий валет

пікова дама

піковий король

… сільською дорогою їде на велосипеді 
німецький солдат…          15

… Бог сидить на небі й сміється з        
людей, які в Нього не вірять…          23

… хіба не дивно причепурювати галявину в 
лісовій глушині на безлюдді…          29

… у моїх руках опинилася маленька 
 книжечка…          35

… я почув, як старий ходить              
на горищі…          40

… лимонад, у тисячу разів       
 смачніший…          45

… загадкова планета…          52
… наче вихор з чужого краю…          56
… бачить дивні речі, яких                   

не помічають інші…          64
… мов далекі острови, до яких 

я не міг дістатися під своїм                             
вітрилом…          69

… наче гладенькі каштани…          75
… метелики заливалися трелями,          

схожими на спів птахів…          81
… особистий контакт четвертого 

 ступеня…          90
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♣

трефовий туЗ

трефова двійка

трефова трійка

трефова четвірка

трефова п’ятірка

трефова шістка

трефова сімка

трефова вісімка

трефова дев’ятка

трефова десятка

трефовий валет

трефова дама

трефовий король

джокер

… саме такі фігури трапляються на 
гральних картах…          97

… він помахав двома квитками…          104
… Пікова ситуація…          109
… лотерея, у якій видимі лише                

виграшні лоти…          115
… стало вже трохи важкувато            

грати в карти…          121
… ніби він хотів переконатися, що я жива 

людина з плоті й крові…          125
… що в моєму роті виросли емаль              

і слонова кість…          134
… якби наш мозок був такий простий,   

що піддавався б розумінню…          137
… солодкий, іскристий напій            

з бульбашковим присмаком…          142
… я не міг збагнути, як щось                  

могло виникнути з нічого…          148
… якщо світ – штукарство,                    

то має існувати і штукар…          151
… Бог мав би все-таки підписати свій       

витвір, перш ніж чкурнути…          159
… йому не давало спокою, що він так 

мало знає про життя і світ…          166

… прослизнув у село,                                
мов отруйна  змія…          173
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♦

бубновий туЗ

бубнова двійка

бубнова трійка

бубнова четвірка

бубнова п’ятірка

бубнова шістка

бубнова сімка

бубнова вісімка

бубнова дев’ятка

бубнова десятка

бубновий валет

бубнова дама

бубновий король

… справедливий чоловік, який хотів, 
щоб усі карти лягли на стіл…          183

… старий Майстер отримає важливе   
повідомлення з батьківщини…          189

… її притягнуло власне                        
віддзеркалення…          196

… її маленька долонька була прохолодна,   
мов ранкова роса…          201

… на біду, напій у моєму келиху виявився 
солодким і смачним…          206

… час до часу вони спускалися звідти й 
змішувалися з людьми…          209

… великий карнавал, на якому гостям 
треба було з’явитися у костюмах 
карт…          212

… ми з’являємося завдяки незбагненним         
чарам і так само незбагненно           
зникаємо…          219

… ми всі одного роду…          224
… маленький чоловічок, який визирає 

з-поза газетної ятки…          231
… татухо марнославно вважав себе 

джокером…          235
… і маленький блазень розридався…      240
… почепити нам на шиї                      

дзвіночки…          249
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♥

чирвовий туЗ

чирвова двійка

чирвова трійка

чирвова четвірка

чирвова п’ятірка

чирвова шістка

чирвова сімка

чирвова вісімка

чирвова дев’ятка

чирвова десятка

чирвовий валет

чирвова дама

чирвовий король

… я обернув карту – то був               
Чирвовий Туз…          255

… вона, певно, стоїть на березі й       
дивиться на море…          264

… вишукана дама в широкополому      
капелюшку…          268

… ми зовсім не знаємо, хто роздає     
карти…          272

… тут ішлося про самовладання без   
винагороди наперед…          277

… правдива, як сонце й місяць…          282
… пекар гукає у чарівну трубу…          288
… це таке неймовірне диво, що я не знав,        

плакати мені чи сміятися…          292
… світ іще не дозрів, щоб почути про 

карти Фруде…          298
… десь у світі живе блазень, якого не 

торкається зуб часу…          302
… маленький чоловічок нишпорить на 

задньому сидінні…          305
… і раптом з пансіону вийшла літня 

жінка…          309
… спомини потроху віддаляються у 

часі…          312


