
ТРАВМПУНКТ



ТРАВМПУНКТ — антология документального письма

Антология принимает эссе и письменные свидетельства, дневниковые записи, 
связки эмпирического опыта, очерки о значимых событиях для мира, региона, 
отдельного дома, одного человека, которые проявляют в себе характер того, 
что мы условно называем жизнью: непреодолимого наступления реальности и 
обстоятельств, в которых наше существование выходит за пределы автоматизма. 
ТРАВМПУНКТ пытается отследить, как и что с нами произошло с весны 2014 
года.

Популярная литература не о нас. Да и вообще литература не о нас, она дает 
нам миражи, извлеченные в иных обстоятельствах, в других экономических и 
политических системах, с другим круговоротом ценностей и другими исходными 
точками.

Мы хотим составить свою антологию документальных историй. Этим историям 
не нужно обладать качествами литературы, чтобы передать то, что они должны 
передать. Нужно постараться стать хорошим рассказчиком, но для этого всего 
лишь нужно проявить немного усердия.

События происходят, воспламеняются и тлеют, пыль воспоминаний разбредается 
по углам, рискуя больше никогда не явить себя. Всегда есть что-то неописанное, 
невысказанное.

Антология призвана кропотливо собрать свидетельства существования, изъяв их 
из молчания и всепоглощающей интернетной пустоты, в которой ты не можешь 
быть честен до конца даже с самим собой.

Речь идет не о журналистике пересказывания с ее неуемной жаждой явления и 
ангажированным описанием. Есть вещи, о которых никто никогда не напишет. 
Есть вещи, о которых никто никогда не будет говорить вслух. О чем-то не принято 
говорить. Но наши жизни не сведены к устремлению исключить все, кроме 
позитивного, по логике самоцензуры и внешней культурной фильтрации.

Любое высказывание имеет право произойти. Функция письма до сих пор 
остается одной из единственных возможностей передачи знания.

Вы можете прислать свое настоящее переживание: сон или реально 
произошедшую историю, и они могут быть о чем угодно без исключения. 
Нам важна каждая мелочь мира этого времени.



Никита Рыжих <nar21082001@gmail.com>
29 мая
 
здравствуйте!
в чем суть вашего проекта и что он даст в рещультате его участникам?

Travm Keeper <travmspace@gmail.com>
31 мая

Добрый день. 
У нас нет ответов на эти вопросы. 



Руслан Иванов
Киев

Сорок

Скользя по червоточинам тоннелей метро и подземных переходов, шаркая 
по отполированной тысячами ног чешуе брусчатки, ты никак не можешь 
понять – когда же ты все упустил? Ведь только вчера все начиналось, только 
же вчера! Планы на годы вперед. Огромное августовское небо. Исполнение
заветных желаний. И ты настоящий герой, а жизнь в каждом твоем дне --
сплошное чудо.

Конечно, жизнь не перестала быть чудом. Но только совсем другим. Тебе
сорок. Тебя потрепало, побросало из стороны в сторону. И глядя на свое
отражение в зеркале ты вдруг понимаешь, что твоя жизнь уже не чудесная
синяя птица, исполняющая желания. Скорее это пьяная икающая фея со
сломанной волшебной палочкой, забывшая нужное заклинание. И что над
головой давно уже не августовский звездопад, а просто непогашенные
окурки кометами летят с верхних этажей. И что ты далеко не герой, а
неприметный человек, запивающий водкой маразм окружающей жизни.
И лишь в голове хлопают выстрелы вопросов. Об упущенных шансах. 
О нереализованных способностях. И алыми ранами расплываются ответы.
Шансы? Наверняка они были, и совершенно точно, что они упущены. 
А способности…. Только сейчас со всей откровенностью понимаешь: а было 
ли вообще что реализовывать?

Потом становится все равно. Степень апатии определяется способностью
удивляться. А тебя уже ничего не трогает. Ты смотришь, как багровая 
лысина солнца всходит над больным горизонтом, а сосед-вегетарианец на 
лавке у подъезда жрет копченые куриные окорочка, запивая их дешевым
портвейном. И совершенно точно понимаешь – тебе все равно, тебя уже
ничего не интересует. Хотя нет. Задыхаясь в петле бессонных ночей и глядя в
слепые провалы окон дома напротив, тебя будет мучить только один вопрос
– почему у Вечности такие безнадежно черные глаза?

И вдруг захочется вскочить и протянуть руки вверх, как в детстве. Ведь из-за
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маленького роста у ребенка двух-трех лет на уровне глаз всегда находятся
только задницы взрослых. И получается такая себе жизнь среди жоп, пока
тебя кто-нибудь не возьмет на руки.

Но ты давно вырос. Вот только на уровне глаз все равно зачастую
оказываются жопы. А на руки уже никто не возьмет. Никто кроме НЕГО. 
Вот и тянешь руки к небу, чтобы ощутить себя на всемогущих руках 
того, кто может хоть на чуть-чуть поднять тебя над окружающим миром 
взрослых задниц. Может быть, именно поэтому людям 2 тысячи лет назад 
было сказано: будьте как дети. А к таким советам нужно прислушиваться.
Пожалуй, это единственное, что не даст уйти тебе на дно.

Нет времени

Зарплата, бонусы. Выгодное вложение денег, не ошибиться с депозитом. 
И как-то само собой, что все реже видишься с друзьями, просто нет 
времени. Не замечаешь, как стареет и все чаще болеет мама, а заскочить 
проведать – тоже нет времени. И все некогда узнать, какую музыку слушает 
сын. Это все ради того, что ты трепетно называешь «блага». Хорошо одеться,
поужинать в ресторане, съездить в загородный дом на дорогой машине и
порадоваться окружающим тебя благам. Но остановись всего на минуту и
подумай – тебя это действительно радует?

Вспомни. Твой первый дорогой костюм приносил тебе удовольствие
примерно месяц. Последнему купленному костюму ты радовался два дня. 
А сколько их всего в шкафу – ты уже и сам забыл. Пиджаки Roberto Cavalli,
рубашки Gucci, брюки Gianfranco Ferre, ремни Dolce and Gabbana, и т.д., и
т.п. А ведь в самом конце пути это будет новенький безымянный костюм
всего за 50 долларов плюс двадцатка за обувь, и это все, что тебе будет
нужно. Вернее, даже не тебе, а тем, кто будет тебя провожать. А все твои
Гуччи и Кавалли раздадут дальним родственникам, потому что близким
будет как-то неловко и немного неприятно носить вещи умершего.

Или твоя первая машина. Старенький Опель со сквозной коррозией и еле
работающим двигателем. Цена ему была полторы тысячи. Ну и что? Зато он
ездил, издавая невероятные звуки, смеша всех вокруг, и тебя, и ее… Но ты
радовался ему целый год, а может и два. Твоя последняя машина -- кожаный
салон, сиденья с подогревом, климат-контроль, електропривод руля и т.д. и
т.п. А радости и удовольствия всего на несколько месяцев. Потом просто
скучное перемещение из одной точки пространства в другую.
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Но суть в том, что даже и она – не твоя последняя машина. 
Безусловно, это будет самый дорогой в городе катафалк. Друзья не пожалеют 
три тысячи на аренду добротного Cadillac DeVille (Кадиллак Девил), 
название которого созвучно с английским словом Дьявол. Вот на таком ты и 
прокатишься в последний раз.

А еда? Помнишь, как вкусно было -- картошка в мундирах, сваренная в
электросамоваре на последнем этаже общаги. И мелкая рыбешка, 
зажаренная на старой сковородке прямо у реки. И деревянная вобла со 
стаканом пусть и дешевого, но холодного и вкусного пива. Сейчас это 
пресловутые «дифлопэ», жареная осетрина и устрицы с шампанским. Если 
банкет, то как минимум 150-200 американских денег на одного гостя. А ведь 
все равно когда-нибудь закончится поминальным обедом по 15-20 долларов 
на человека. Абсурд? Просто подумай об этом. И может быть, у тебя еще 
останется несколько секунд на то, чтобы осознать – ну не нужно было 
жертвовать годами своего времени ради нескольких гектаров владений, 
если острая необходимость есть лишь во владениях, размером 2х2 метра, 
которые тебе выделят совершенно бесплатно. Что нелепо ежегодно менять 
плазменную панель, планшет и мобильный телефон, не успевая узнать при 
этом, какую музыку слушает сын. Что нет смысла в дорогих швейцарских 
часах, если они нужны только для того, чтобы взглянуть на стрелки и 
сказать «совсем нет времени». Возможно, еще несколько секунд уйдут на 
осознание того, как много можно было исправить, сделать не так. И ты 
поймешь, что в этот момент реально, как никогда, у тебя уже действительно 
НЕТ ВРЕМЕНИ…

Да ты не напрягайся так. Я не к тому, что нужно ходить в рубище, питаться
сухарями и думать о вечном. Смысл в том, что ради всего того, что ты с
трепетом называешь «блага» не стоит говорить людям «нет времени». Хотя
бы для того, чтобы однажды, когда ты нагой и беспомощный будешь уже не
здесь, кто-то там наверху не сказал тебе: «Извини, дружище, спешу. 
Нет времени».

Смотри верх

Думаешь, эти холодные капли с неба просто дождь? Нет, это твой Ангел
плачет над твоей корявой жизнью. Плачет тихо и от того еще более горько,
как послушный малыш над любимой игрушкой, сломанной соседским
мальчишкой. Это не значит, что ты игрушка, это значит, что ты сломался.
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Сутулая спина. Озябшие руки в карманах. Глаза, в которых уже давно не
отражается небо. Теперь в них отражаются только лужи.

Чего еще нужно было тебе в этой жизни? Тебе было дано здоровое тело и
разум. Дана свобода выбора и рядом с тобой всегда был он, твой Ангел. 
А ты просто взял и все испоганил – и тело, и разум. И даже своего Ангела,
возможно, единственное искренне любящее и привязанное к тебе создание.
Потому-то он и рыдает так надсадно и безутешно над даром любви, который
ты швырнул ему в лицо.

Ты пытаешься и дальше убеждать себя, что это просто дождь. Но в глубине
души эхом отзывается мягкое постукивание капель. Так плачет дитя небес.
Это последнее, что он может для тебя сделать – поплакать о тебе.
Растерзанный твоими ежедневными бурями, где вспышки злости и
недовольства сменяются апатией, измученный рябью твоей суеты и
мелочности, он все еще надеется услышать от тебя «… не остави меня
грешнаго…».

И пусть ты не сразу осознаешь это, но если в твоих глазах будет чаще
отражаться небо, а не лужи, ты уже сделаешь шаг ему навстречу. Подними
лицо, дай каплям дождя упасть на ресницы. Почувствуй, как слезы
тоскующего о тебе Ангела смешиваются с твоими слезами. Это и будет
начало прозрения. Поверь, оно того стоит.

Период полураспада

Все как всегда: приятного аппетита, спокойной ночи. Мой «котик», мой
«зайчик», мое «солнышко» -- на автомате. Он – хочет сказать, что ночью
было хорошо, но по-деловому спешит чистить зубы. Она – сушит феном
волосы и думает, что было не так уж и хорошо. Чашка кофе утром -- пока
еще вместе, ужин – как получится.

Днем – номинально работа. Реально – отдых друг от друга. Анекдоты от
сослуживцев, монитор до красноты глаз, кондиционер. Пиво с картошкой в
ближайшем фаст-фуде. День прошел, пора домой. 

Вечером два ноутбука. Она – сериал или сопли о любви. Якобы для
настроения. Он – несправедливость системы и посещение земли
инопланетянами. Якобы для мозгов. Позже – вялое предложение секса и
вялое «завтра». Причем «завтра» нередко говорит он.
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Выходные – время терзать и быть терзаемыми. Она – нереализованная
романтика от смакования киносиропов. Тяга в центр города с нарядными
горожанами, ресторанами и кинотеатрами. В фильме с придыханием: «Твои
глаза – два темных колодца, за которые я отдам все!». Это от мачо,
непременно стоящего на одном колене, но лучше на двух. Большой экран,
блестящие в глазах слезы. Стереозвук, возможно 3D. Она – в ауте. Хочет
романтического ужина в ресторане и ночи в гостиничном номере с 
огромной кроватью. Его – немного подташнивает. Он – поменьше потратить, 
получив побольше эмоций. Побыть в ауте, но за бесплатно. Ничего не 
менять – залить все сосновой смолой и застыть в янтаре не веки вечные. Не 
замечать отваливающихся обоев и стертого до дыр дивана, сгнивших окон и 
проваливающихся полов. Главное – чтобы ничего не менялось. 
И треснувшая чашка, стоящая на второй полке справа, должна там быть 
вечно. Его ресторан – сваренные дома в кастрюльке мидии с дешевым белым 
вином. Его шикарный гостиничный номер – двухместная протекающая 
в дождь палатка. Велосипед лучше машины, шорты лучше костюма. И в 
принципе – он не против гостиничного номера и костюма, а она не против 
палатки и велосипеда, просто биоритмы сходятся редко. И в конце концов, 
ему хочется посадить ее в розовые подушки обмотать рюшами, дать
в руки пирожное, включить фильм о любви и свалить подальше. А ей
хочется оставить его в покосившемся срубе со штофом водки и хвостом
селедки на столе, дать в руки баян и бежать, куда глаза глядят. Вобщем, 
крепкая буржуазная семья в периоде полураспада. Это раньше
канарейка в клетке, герань на окне и самовар на столе. Теперь собака на
подстилке, петунии возле стеклопакета и шуба внутри шкафа-купе –
маленький персональный рай.

И только по ночам ему вспоминаются ее старенькие туфли, в которых она
шлепала по мосту под проливным дождем, крепко держа его за руку. Ее
потертые джинсы у костра на пикнике, ее милое заспанное лицо,
выглядывающее из палатки в глуши горного ущелья. И это было счастье.
А ей хочется пару-тройку жарких фраз в СМС через час после расставанья,
как раньше. Букета цветов в будний день и наскоро приготовленного на
старой плите романтического ужина. Это тоже было счастье.

Но утром все, как всегда: приятного аппетита. Мой «котик», мой «зайчик»,
мое «солнышко» -- на автомате. Он – хочет сказать, что ночью было хорошо,
но по-деловому спешит чистить зубы. Она – сушит феном волосы и думает,
что было не так уж и хорошо. Чашка кофе утром -- пока еще вместе, ужин –
как получится.
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Павел Гражданский

$ Покупка / Продажа
26.250 / 26.500

Производственному предприятию (сфера машиностроение) требуется 
расточник на расточной станок 2А-450 . 
Требования: Опыт работы 2-5 лет обязателен. Высокая организованность.
6 000 грн./за месяц

Требуется гувернантка домработница, уборка, стирка, глажка. В Коротиче. 
Достойная и стабильная оплата труда гарантированна. Желательно из 
Коротича. 
4 000 - 5 000 грн./за месяц

Требуются мужчины и женщины на работу в тепличное хозяйство в 
Мерефянском направлении. Время работы с 7ч.-17ч.
5 000 грн./за месяц

Приглашаем на работу грузчиков. Парни от 18 лет, крепкие, активные, 
аккуратные. В обязанности входит загрузка и выгрузка машин, 
перемищене товара по цеам. Предлагаем высокую зарплату. 
График работы: 5/2 с 8.00-17.00. Дружный коллектив. 
Иногородним предлагаем жилье.
6 100 грн./за месяц

На склад требуются упаковщики. Парни/девушки от 18 лет, 
внимательные, трудолюбивые, с ловкими руками. Робота в цеху, упаковка 
мелкой фурнитуры. График работы: 5/2 с 8.00-17.00, перерыв на обед, отпуска, 
больничные, высокая оплата труда. Иногородним предоставляем жилье.
5 600 грн./за месяц

Торговое предприятие приглашает на работу Строителя, Электрика О/р и 
наличие автомобиля обязательно. З/п стабильная, оплата ГСМ и 
амортизации. 
6 600 грн./за месяц

В кондитерский цех требуется уборщица, с опытом работы. Режим работы с 
7.00 до 19.00. М. Масельского. ЗП 200 грн/день. 
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Водители на а-м ГАЗель( 2т).Наличие трудовой книжки. 
Официальное оформление.,
Стаж работы от 3 лет.Возраст от 25 до 50 лет.
Харьковская прописка. Звонить строго с 9-00 до 17-00.
от 4 300 грн./за месяц

Требуется на постоянную работу уборщица-фея чистоты. 
На не полный день. Но Ежедневно в утренние или вечерние часы. 
Желательно близость проживания с М. Академика Павлова. 
60 - 1 800 грн./за месяц

Предприятию по переработке вторичных полимеров требуются с
варщик на подрядные работы:
Требования:
профессионально-техническое образование;
опыт работ от 2 лет;
отсутствие вредных привычек, проблем с законом;
Обязанности:
- изготовление и выпуск качественной продукции;
- работа согласно плану технологической подготовки производства 
сварочных работ;
- планирование сроков и объемов работы;
- анализ технологии выполнения сварочных работ;
- соблюдение норм охраны труда;
- соблюдение строгого режима сварки;
Условия работы:
З/плата 7000 грн.;

В носочно-вязальный цех требуются вязальщици, оператор носочно вязальных 
машин. Обязанности:
-собирать продукцию с машин.
-заправка машин сырьем
- следить за браком.
Требования: Порядочность, ответственность, энергичность, возраст от 18 лет, 
предпочтительно девушки/женщины.
Желательно опыт работы в носочном производстве или вязальном.
Но можно и без опыта, есть обучение. Стажировка оплачивается.
График работы посменный 4/2 день/ночь
ЗП раз в неделю, стабильно без задержек.
Находимся: ул Киргизская 19.
5 000 - 7 000 грн/за месяц
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Anonymous

Моя история началась задолго до 2014 года, и даже не в марте 1993 года в 
городе М, когда я появилась на свет, моя история состоит из миллионов 
моментов, часов, явлений и секунд, и улыбок, улыбок моей мамы, моего 
папы, дедушки бабушки, а так же людей к которым я не имею и вовсе хоть 
какого-то отношения, моя история-это часть вселенной к которой, я сидя, 
сейчас на стуле имею отношение, и говорю спасибо, за то что пишу, за этот 
момент, за то что сижу на этом стуле и с радостью рассказываю о себе. 
Что же необычного во мне, чем хочу поделиться, да вообще ничего 
собственно, я, в данный момент очень люблю все что меня окружает, 
спустя 15 минут, уверенна, всё поменяется, как говорит мой парень, я очень 
негативный и сложный человек, кстати, его я просто обожаю, наша с ним 
история началась в сентябре 2014 года когда я, расставшись со своим парнем 
из города М, который уехал в столицу из-за войны которая происходила 
на территории  нашей страны и области, И кстати, до сих пор происходит, 
пошла на концерт Onuka(и)и он мне ужасно не понравился, но так как 
после концерта идти домой одна я боялась, так как прошлым летом на 
меня напал маньяк в маске, но все кончилось хорошо-я его побила, так вот, 
после концерта мы пошли с его компанией в дом его друга, а по дороге, мне 
пришлось слушать его пьяные разговоры о помповике, я подумала что он 
несёт, но с другой стороны понравилось, подумала значит может постоять 
за себя, круто! Так вот дальше я влюбилась, причём крепко, не могу сказать 
что я не влюбчива, но притираюсь слишком, такая вот я, не назову эти 
отношения хорошими, или хотя бы нормальными,
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А.24

С недавнего времени я постоянно задаюсь вопросом, как вести себя и 
общаться с таким персонажем как музыка? Когда Она, как огромная тётка, 
открывает дверь в твою жизнь, заходит и всаживается там, занимая собой 
всё пространство. И ты, как это ни странно, ничего не имеешь против. 
Но её присутствие так или иначе тебя беспокоит. Ты уже не просто играешь 
на своем инструменте и не просто слушаешь песни. Ты чувствуешь какую-
то внутренню ответственность за всё, что пропускаешь сквозь себя и 
потом возвращаешь наружу. Ты, как input и output. Ты всё время в поисках 
какого-то баланса между этими внутренним и внешним, но, кажется, его 
не существует. И, возможно, в этой недосягаемости кроется тот «крючек», 
на который попадаешься и твоя жизнь навсегда меняется. Хочеться быть 
максимально честным с Ней и с собой, и вот здесь, наверное, зарождается 
это общение. Но каким будет этот диалог, как он будет развиваться по 
жизни, будет ли он вечен или когда-нибудь прекратится? Когда возникают 
эти вопросы, понимаешь, что Она действительно существует, как живая, 
как душа, душа волн и колебаний, энергии и вибраций, и Она - главная. 
Но с ней очень сложно. Она как будто превращает твою жизнь в штрих-
пунктирную линию, где каждая точка - это момент, когда ты доволен собой, 
но каждая линия - это мучительные периоды сомнений и самобичевания. 
Но ты готов терпеть «линии» ради этих «точек». Потому что они 
становятся для тебя бесценными. Моменты, когда кажеться, что творишь 
именно «те» звуки, хочешь развиваться, медитируешь, познаешь людей, 
играющих с тобой, обмениваясь энергией, а знакомясь лично с каждым 
новым инструментом, как будто проживаешь новые жизни, ведь будучи 
барабанщиком, трудно понять суть духовых инструментов, и правильно 
обращаться со своим дыханием и саксофоном или, например, трубой. 
А фортепиано, волшебнейшая вещь! Но пальци на клавишах - это ещё 
не всё, и тут ты знакомишься с гармонией в её лучшем виде, ведь столько 
возможностей комбинирования и широких интервалов. А контрабас, 
гитара, всевозможная перкуссия, и даже голос! Какие же все эти инструменты 
волшебные, и какие же прекрасные люди, владеющие ими. С осознанием 
этого, каждый раз, когда берешь в руки палочки, устанавливаешь eye 
contact с сегодняшними музыкантами, и...начинается непредсказуемое 
сосуществование вас всех в этот момент. Процесс. Игра. Взаимодействие. 
Удовольствие. Любовь. И всё для того, чтобы пообщаться с Ней. 
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Вы, музыканты, сами создате этот невероятный организм и говорите с 
ним. А послевкусие от каждого такого переживания можно сравнить 
с цветными маленькими звёздочками, которые летают вокруг твоей 
головы ещё несколько часов или дней. Что-то похожее чувствуешь будучи 
зрителем-слушателем, на концертах, наблюдая со стороны за общением 
музыкантов. Здесь уже можно полностью сосредоточиться на восприятии, 
попробовать внедриться в процесс исключительно энергетическим путем, 
прочувствовать их диалоги, принять то, чем они деляться. «Точка». 

Музыка удивительная...Но вскоре приходит время «линии». Твои руки и 
ноги не слушаются, мозг как будто отказывается ими управлять, 
внутренний счет плавает, фразы не вспоминаются, диалог не происходит, 
он штучный, и он как ссора. Да, вот ты с Ней ссоришься. Не хочешь 
проводить с ней время, задаешься вопросами «зачем мне всё это? зачем я 
этим вообще занимаюсь? что мне это принесет? она же только мешает, 
разве нет?» И в любом случае, в этом дискомфорте винишь только себя, 
мучаешься, нервничаешь... 

Но в итоге, предстаёшь перед инструментом, всё таки чувствуешь свое 
бессилие перед ним, и даже если и нехотя, занимаешься. Понемногу. 
Вытаскиваешь себя из этой ямы. И так до следующей «точки», до следующий 
вспышки. И каждый раз всё как впервые, каждый раз - неповторимый опыт. 
Каждый раз Она делает счастливым, и каждый раз издевается и унижает. 
Но Она всегда с тобой; она многому учит, удивляет, всесторонне развивает, 
закаляет, восторгает, в конце концов, приносит удовольствие. Мой диалог 
начинается.
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Anonymous

Радость повторения.

Сидячий вагон скоростного поезда Харьков-винница набит футбольными 
фанатами после матча динамо шахтёр. Под понятием футбольных фанатов 
я понимаю облезлые студенческие сучья, пропитых мелких хулиганов в 
возрасте 30+, изредка заблудившихся шоколадниц с лексикой недоразвитых 
районных гопников которых пародируют в юмористических передачах на 
тв. В своей совокупности вся эта шобла составляет компанию разрозненных 
людей стремящихся к стадиону на выездной игре. 

Радость транзитного существования содержит в себе стремление к 
достижению регалий символических (и в основном примитивных) отрывов 
от желатина классовой бытности и лежит отчасти в зоне внегласных 
понятийных ценностей орудующих в системе образов построенных на 
мифе футбольной болезни. Этот миф, выстроенный вокруг командной 
игры с мячом, имеет лишь отстраненное и косвенное отношение к 
игре, являясь возможностью двуликого лавирования между моделями 
поведения в стратах. То что понимается футбольным болельщиком как 
заслуживающее уважения, лежит в плоскости соответствия конструкту 
адаптированному под локальный контекст. Перемещение между городами 
в составе команды собутыльников понимается как приключение 
(заведомо представляемое событие, которое память субъекта маркирует 
как собственное, или относительно легальный способ побыть вне 
закона) и перемежевывается с идеологическими надстройками которые 
воспринимаются по факту убедительного воспроизведения и не могут 
быть осознаны в полной мере благодаря отсутствию интереса к этому 
сопровождающему политическому бонусу к приключениям постюношеских 
бригад и недостаточному багажу знаний. Подобно элементам рекламы 
продукции японской кухни аппелирующей к семейным ценностям движение 
футбольного фанатизма убеждает вчерашнего нирыбунимясо в значимости 
совершаемых ритуалов. Выкликивая «слава нации» группа пассажиров 
второго класса консолидируется в реальном времени, утверждая свою 
созависимость и общность взглядов. Ощущение молодости схваченной за 
хвост приходит вместе с отрывом от дома, а следовательно видимостью 
опыта самостоятельного выживания (весьма незавидного), с переживанием 
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стадионных волнений во время матча, с участием в пассивном 
противостоянии силам полицейского отделения государственной машины, с 
элементами публичного воспроизведения речевок и песен (основа которых 
мастерски, с минимальным вторжением в текст,  заменена с сохранением 
художественной ценности и одновременно коренным изменением смысла), с 
допинговым компанейством и праздностью всего предприятия.

Суть нахождения в движении футбольных болельщиков лежит в небрежном 
повторении моментов маркированных аппаратом популярной культуры 
как радостные, например когда вратарь вражеской команды пропускает мяч 
в ворота, или когда дружественный моб обращает неприятелей в бегство,  
когда открывается бутылка холодного пива или людская глыба протестного 
потенциала захлестывает будничную улицу, когда выражения лиц прохожих 
смазываются маскулинностью с которой им довелось встретиться или 
узреть на небольшом расстоянии, и прочих  визуальных паттернах 
вызывающих эйфорию соответствия критериям мифу о хул- или ультрас 
культуре. 

Политический потенциал масс объединённых под знаменем осознанного 
выбора маргинальной окраски (для противопоставления вовлечённые 
используют термин кузьмич) используется в нужный момент силами 
имеющими денежный или авторитетный капитал. Протест ради протеста 
сменился наёмничеством и подчинением силам частного капитала в борьбе 
суржиазии против социального общества и действующих отраслевых 
гигантов. 

Фанатская роза равнозначна татуировке на самом видном месте, на щеке или 
шее, сделанная по эскизу из каталога. 
Она как шарик из Макдональдс, как диплом об окончании бурсы, как старая 
диарея, как компостер в трамвае или обертка говняной конфеты, она как 
уродливая татуировка вызывающая незаинтересованный вопрос: что она 
означает? заданный лишь для того чтобы понять насколько ужасно носитель 
заблудился в лесу поверхностного восприятия. 

Что такое футбол и зачем он позиционируется как национальный вид 
спорта? Ежемесячная прибыль сравнимая со сборами среднебюджетного 
фильма отвечает на этот вопрос в стране мертвого кинематографа и 
затхлых культурных процессов. Студенты валят на стадион, футбольчик 
спонсируется компаниями производящими алкогольную продукцию, 
допинговые гладиаторы поп-дивы выходят на бюджетный газон, мы 
начинаем нашу трансляцию пустоты сразу после рекламы.
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Anonymous

Куда делись мои друзья? Где мы успели с ними разойтись?
Что могло объединять нас раньше и не может объединять теперь? 
Почему мы не можем разговаривать ни о чем кроме простых повседневных 
вещей?
Почему я чувствую что далека от них как никогда? 
Чем был наш общий интерес друг к другу? 
В чем он заключался?
И почему из всех возможных вариантов развития событий я слышу лишь 
сетования и шутки про очко? 
Почему никто из них не пошел по своему пути? 
Откуда этот пафос устоявшегося существования основанный на якобы 
стабильной природе окружающего? 
Неужели он приходит вместе с окончанием института? 
Почему ничего не представляющие из себя сгустки вселенной вдруг решили 
что их незначительное положение позволяет им так себя вести?
Если мы больше не друзья, должна ли я протянуть им руку помощи (которая 
им не нужна)?
Зачем тратить время на тех кто не стремится к развитию? 
Является ли развитием движение в ложных системах координат?
Что я есть после ежедневной пересборки?
Не хочу иметь ничего общего с теми кто познал сон примирительной жизни 
и не отвернулся от такого существования.
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Алиса Шампанская

клетка
всегда всегда имей с собой карандаш
все ручки закончатся
пасты вытекут
клетка для гения
гений для клетки 
it’s only display
are you still there?
да-да я тут
внутренний диалог
бесконечный
нельзя доверять никому
а потом можно всем
нет нет нет нет 
выучи это слово первым 
не надо
не надо
не надо спать
не надо есть
не надо пить
не надо время
а потом надо
все концы всегда в начале
иди иди иди иди 
беги беги беги беги
остановись
стоп
отдышись
куда идти?
где зеленый свет где красный
человек и кошка
вместе челокошка
светофоры мигалки сирены стук даже биение сердца
it’s only display 
do you hear me?
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it’s only display 
не останется ничего
потекут слезы
ты будешь писать писать писать
стоп
time is the key, помнишь?
языки иезекииль
забудь числа забудь цифры забудь математику и культурный код
их нет и не будет
it’s only display 
it’s only display
нет клетки для гения
нет дверей нет ключей
телефон оставь 
паспорт 
все оставь
нет даже бога
нет даже точки
нет ничего кроме того что ты видишь
первым делом 
ты что еще не понял_а
мне нечего тебе, родная, больше сказать
карандаш тускнеет
листы пропитаны водой
it’s only display do you hear me? 
отпусти себя с поводка
ты не бабушка
ты не собака
ты не мама и даже не сын
ты это просто ты
посмотри на кубик
перебери четки
у тебя осталось еще хоть что-то?
нет? не надо?
теперь попробуй найти воды
попробовал_а бежать?
думал_а нашла двери?
колодец сама не построишь 
ты не батарейка 
и не бог
автоматическое письмо как и наркота к добру не приведут
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я оставлю как земфира сигареты на память 
но помни
я обязательно вернусь (домой)

***

you always got two ways but the choice is yours
so there is no such thing as choice 
because there’s nothing your in this world
at all

mai ‘17
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Anonymous

То було щось накшталт зими чи пізньої осені. До мене у гості прийшли 
друзі, ми збирались скуштувати 2С-В, послухати музику, розміркованно 
поспілкуватись. Вдома був нескінченний ремонт, довготривалий арт-проект 
який охоче підтримувався відсутністю грошей. В одній кімнаті було зідрано 
старий лінолеум та де не де верхній шар половиць, стирчали гвозді, якісь 
занози, взагалі підлога була страшенна. Стіни було покращено у білий 
кольор, шось там холодильник, диван, стільці, якийсь короб зі старими 
речами, полиці з якимись книжками. Коли було холодно я діставав свч 
піч, вмикав на 250 градусів та відкривав люк, щоби кімната прогрілася, бо 
батареї то йобані вороги що лише примножують мого борга за опалення та 
ніякого тепла від них не можна дочекатись. У іншій кімнаті стояло ліжко, 
письменний стіл, стілець, та задрипаний шкаф, короб у якому я вирощував 
траву. 
 
Підбухуючи пивце всі п‘ятеро ми затулились до другої кімнати, розсілися, 
увімкнули щось музику, файно підвисали на балачках. Усі були культурними 
споживачами, крім одного друга котрий не приймав важких вантажиків, 
лише дивився на зірки у травці. Він приїхав на велосипеді, який кинув у 
першій кімнаті. 
 
Ми поплили, після чого наші голови стали важчати, розмови розчавилися 
то ледве зрозумілих образових конструкцій, піска, шмаття, задумливого 
мичання, музло почало розчавлювати, вдавлюючи у простір, крісла, 
простирадла, тремотіння грудини набрало обертів, час нашинкувався, 
повилазили мурахи, зір поплив, рухи скасувались та прийшли до аварійного 
стану, стали різкими та незрозумілими, надрефлекторними. Але то було по-
справжньому, відверто та примітивно. 
 
Наш велодруг скочив на свого вельчика, почав крутитись по колу у 
першій кімнаті поки ми дивились у стіни та вкурювали траву. Реакції 
заторможувались, та вігороджували увесь той субєктивний багажик 
знань що він отримав впродовж життя. За якісь десять хвилин (підлік 
часу потфактум) друган вже стояв у туалеті та кричав на труби. То було 
дуже голосно навіть для галаму вечірки, тому мені довелося узяти його за 
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плечі, струхнути, але це не допомогло, він був десь у межсвітті, на чорному 
відшибі. Він зняв штанці та білизну, дивився на свій член, питав хто він. То 
було дивнувато та трохи страшно, тому я запропонував йому поїхати додому 
на таксі, він начебто погодився, але почав збиратись їхати на велику.
 
Поки ми чекали на авто, він відкрив вікна у кухні та почав кричати: 
допоможіть, допоможіть, я вмираю! Друже наблизився до тієї точки, коли 
його прийшлося би  зв’язати. Тоді приїхала тачка, але він відмовився сідати, 
мотивуючи тим шо все в нормі, та нічо не треба. 
 
Коли таксист поїхав (ми вімкнули світло і телефони, динамили його 
по повній), друган знову налаштувався на віхид. Треба було терміново 
вирішити шо робити з поплившим велосипедистом який нагострився 
розрізати нічну темінь зі всіма тими дебілами таксистами, лиганами, 
поліціянтами, проститутками та іншими хто зна ким, заблукавшими 
історичними вулицями лихоманного міста Харкова. Та якщо він того 
дуже хтів (а він того справді хтів, бо кожну мить тої суперечки намагався 
вишмигнути за приміщення) то ми не були в праві його стримувати, бо тим 
лише погіршували його стан, наносячи численні психічні травми. Тому ми 
його відпустили, туди, на холодну мрячну вулицю, вершки на велосипеді, 
без кросівок, з музикою лунаючую з телефона схованного у його торбі. 
Відпустили, загнавши тим самим себе в настрій глибокої торби, піздця, 
навалюючогося на наші желейні тела. То було майже очевидно що він десь 
заблукає, чи його вб’ють по дорозі додому, та його тіло захолодіє в кущах. 
Ніяка музика вже невзмозі була покращити той стан у якому ми залипаючи 
тріпували.
 
Зранку я вирішив подзвонити мамі, сказати шо все добре. Коли я вимовляв 
ті тяжкі слова безпеки стоячи на кухні і дивлячись у вікно, у духовці 
вибухнув газ.
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Наталия
Черновцы 

Я не могу с уверенность в сказать что я верю в судьбу или какой 
неотвратимый рок, скорее считаю, что все зависит от человека. Но в 
моей жизни была такая ситуация, которую я до сих пор не могу понять 
до конца. Как и почему так получилось? И что стало причиной? Просто 
так случилось и я прошла через все это. Вынуждена предупредить, что 
вещи, о которых я буду писать очень личные и несколько неожиданные, 
особенно для такого консервативного общества как наше. По крайне мере 
я не замечала откровенных разговоров о таком если они и бывают, то это 
вызывает резонанс и негативную реакцию. Но я хочу просто поделиться 
собственными переживаниями. Итак, что же это за тема такая? Я даже 
не знаю, как это сформулировать...в общем так получилось, что меня 
довольно близко коснулась тема нетрадиционной сексуальной ориентации 
и всего что с этим связано. И нет я не лесбиянка, я целиком и полностью 
гетеросексуальна и люблю мужчин. Но так сложилось, что я была замужем 
за таким мужчиной. Хотя я не специалист в этом и не могу на 100% сказать 
кто он гей или транссексуал. Или просто человек, который запутался в себе 
и своей жизнь. Я просто хочу рассказать о собственном опыте и о том, как 
это быть и жить рядом с таким человеком.

Я вышла замуж по большой любви в 20 лет. До этого я не имела никакого 
сексуального опыта и даже не целовалась. Так, наверное, повлияло на меня 
строгое мамино воспитание в религиозных постулатах и   приказах. В общем 
я была влюблена в своего мужа и вовсе ничего не понимала в отношениях, 
а о геях и транссексуалах слышала краем уха и не придавала никакого 
значения той информации. Выйдя замуж я начала приобретать сексуальный 
опыт со своим мужем. И ничего не зная о его предпочтениях и не понимая 
себя я не сразу поняла, что что-то не так. Сексуальные отношения были 
редко и это было больше похоже на изнасилование, чем на секс с любимым. 
Муж очень редко занимался со мной сексом раз в месяц, а то и раз в 2 -3 
месяца. Я не могла понять, что происходит. Конечно, что же обвиняла себя 
во всем. Думала, что все дело в мои неопытности. Изучала секс пособия. 
Это совсем не помогало. Человек просто не хотел заниматься со мной 
сексом. Я не вызывала у него никакого желания. Потом я стала думать, что 
все дело в моей внешности -я меняла прически и цвет волос, стиль одежды, 
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худела и покупала эротическое белье. Это не помогало. Я была в полной 
растерянности и никому не могла рассказать об этой ситуации. Я боялась. 
Боялась, что меня не поймут и просто высмеют и держала все в себе. 
А снаружи делала вид, что все в порядке. Все видели красивую и гламурную 
картинку счастливой семьи. Какая ирония! Так прошло несколько лет…
как то я случайно наткнулась на фото моего мужа. И я просто застыла, 
разглядывая их...это был мой муж, но в необычном виде. Он был в длинном 
женском парике и женской одежде и на каблуках. Я была и шоке...
Я растерялась и не могла понять, что делать и как мне быть дальше... 
конечно, что, когда муж, пришел домой, то у нас произошла громкая ссора. 
Я билась в истерике ... Я никогда с таким не сталкивалась ранее. Я не могла 
понять, что происходит и что мне с этим всем делать. Я не могла никому 
пожаловаться. Мое окружение -это очень религиозные и правильные люди. 
Я точно понимала, что реакция на такое будет неоднозначной. Я любила 
своего мужа и не хотела проблем ни для него, ни для себя. Тогда у меня 
было несколько вариантов как действовать. Я решила попробовать. Первый 
вариант, сейчас я понимаю, что это не выход в такой ситуации. Так что 
сначала я выбрала вариант с запретом.

 Так же поступают родители со своими детьми, когда обнаруживают 
что-то, что им не нравится и негативно влияет на детское поведение. 
Я пробовала запрещать и контролировать. Естественно это привело 
к прямо противоположным последствиям. Чем больше я запрещала и 
пыталась изменить ситуацию в свою пользу и склонить в свою так сказать 
«правильную» сторону, тем хуже становилось. Мой муж просто стал лучше 
прятаться. Скрывать вещи и парики, которые он для себя покупал. 
Хочу отметить, что я никогда не лезла в его личного компьютера или 
телефона, не читала почту и не пересматривала страницы в соцсетях. 
В общем я придерживаюсь позиции свободы в любых отношениях, даже 
в семейной жизни должно быть личное пространство и определенное 
количество свободы. В общем через некоторое время я поняла, что такое 
мое поведение не дает результатов и становится только хуже. За это время 
я параллельно изучала все, что смогла найти о таких людях-то есть о геях, 
трансвеститах и транссексуалах. И я пришла довольно неутешительным как 
для меня выводов. Это не является болезнью, хотя когда-то так считалось, 
и многие и сейчас так думает. Ученые и все те, кто интересуется такой 
тематикой и до сих пор не могут точно объяснить причин таких явлений. 
Есть много догадок и теорий- в каких-то случаях это психологические 
травмы или воспитание, а где-то просто врожденные качества человека, он 
просто такой родился. В случае с мужем я не знала что и откуда взялось у 
него, даже  до сих пор могу только догадываться о причинах.

27



Передо мной стояла проблема и мне как-то было нужно с ней справляться. 
Я решила попробовать другой вариант действий-попробовать принять 
ситуацию как есть. То есть просто позволить делать мужу то, что он хочет 
- одеваться женщиной и так ходить по дому, я даже помогала подбирать 
одежду и обувь. В общем я как-то пыталась приспособиться к ситуации.
А теперь думаю, что стоит отдельно сказать о том, что я чувствовала. 
Все эти годы начиная с того момента как я узнала правду о муже я жила 
в аду. Это было мой личный ад. Внутренний эмоциональный ад. Это был 
невероятно ядовитый коктейль из эмоций и страхов. Он год за годом 
травил меня изнутри. Когда я узнала я была шокирована. Совсем ничего 
не понимала. Что это? Как такое может быть? Это был невероятная боль, 
мне было больно от того что человек которого я любила просто меня 
использовал. Ему было так удобно. Использовать меня как ширму, 100% 
прикрытие от любых подозрений. Я думала, что у меня будет семья и 
любимый человек рядом, вместо этого, я получила театральную игру в 
отношения. Эта боль рвала меня на куски, она туманил мне разум. 
Я не замечала ничего вокруг. Много раз мне просто не хотелось жить, 
и я раздумывала как прервать свою жизнь. А еще был страх. Холодный 
парализующий ужас, что кто-то узнает тайны. Что будут тыкать пальцами 
и смеяться надо мной и моим мужем. Я находилась в каком-то оцепенении 
никому не могла обо всем рассказать. Я даже понятия не имела кому можно 
о таком рассказать. Кто это способен понять и воспринять, и поддержать 
меня в такие ситуации. Что же меня спасло и помогло? Скажу откровенно я 
происхожу из довольно религиозной среды и в семье, и среди родственников 
все глубоко верующие люди. Много лет подряд все ходят в церковь и не 
только по праздникам, но и каждое воскресенье. Но я отнюдь не могла себе 
представить разговор о моей ситуации с кем-то из них. Церковь и сейчас 
относится к этому довольно специфично.  

Осуждает такое поведение и образ жизни считая грехом, хорошо, что 
на костре не сжигают, но морально просто раздавить могут или даже и 
камнями закидать, особо ярые фанаты. В общем я чувствовала и была как в 
настоящей ловушке. Единственное что мне хоть как-то помогало это книги 
- разнообразная психологическая литература и просто художественная. 
Зарываясь в книги я на некоторый период забывала о своих проблемах. 
Так я убегали от реальности.

 Кто-то сбегает в алкоголь или в наркотический дурман, я всегда пряталась 
в воображаемом мире грез и фантазий. Именно это помогло мне не съехать 
с катушек во всем этом. Также я много времени проводила в интернете ища 
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информацию по теме. Я изучала литературу и читала темы на специальных 
форумах. Это мне несколько помогло понять, что я не одна такая. Что есть 
такие же растерянные и несчастные женщины, которые внезапно узнали, 
что у любимого мужчины есть любовник или что-то вроде моей ситуации. 
Когда человек предпочитает быть и стать женщиной.  Я читала эти 
сообщения и плакала, и сочувствовала и как никто понимала этих 
женщин… Это очень больно узнать такое.

 Мне было нужно определиться как жить и действовать дальше. У меня 
было опять же несколько вариантов. Первый, просто и в дальнейшем делать 
вид что все хорошо. Создавать для окружающих красивую глянцевую 
картинку идеальной семьи. Но внутри этого было бы такой же ад для меня. 
Я понимала, что не смогу так жить это меня просто убьет как женщину. И 
я начала понимать, что скорее всего выход для меня - это развод. Я начала 
себя морально готовить к такому шагу. Мне было очень страшно и больно 
рвать отношения с все еще любимым человеком. Но я так же понимала, 
что я нужна только в качестве ширмы, прикрытия и это не семья, а только 
одно название и иллюзия. Но все же я еще хотела попробовать вариант с 
психотерапией. А вдруг бы получилось? Но здесь я столкнулась с тем, что 
мой муж мне сказал, что у нас нет проблем и все хорошо. Я была просто 
в шоке ... По его словам, выходило, что только у меня проблемы. Хотя я 
думала, что сем`я — это двое людей и проблемы решаются совместными 
усилиями.  Вот тут до меня наконец дошло. Что этот человек никогда 
меня не любил, а просто использовала как хорошее прикрытие для своей 
истинной природы. Кажется, в тот момент я умерла. Умерла морально и еще 
именно тогда я поняла, что готова расстаться. Мне вдруг стало жаль себя. 
Столько времени и сил было потеряно. Какой же наивной дурой я была. 
Сколько ночей я плакала в подушку молча глотая слёзы, как меня рвало 
от боли на куски хотелось выть волком от того отчаяния и боли. А моему 
мужу было совершенно наплевать. Мне даже казалось, что ему доставляло 
удовольствие делать мне больно. Как-то я заметила самодовольно улыбку на 
его лице. И я приняла решение. Ох и трудно оно мне далось. Мне пришлось 
ходить к психологу. Я хорошо помню, как заходила в его кабинет в слезах 
и ревела там сидя на стуле и дрожала от нервного напряжения. Но именно 
там в кабинете врача я впервые откровенно рассказала о своих проблемах. 
И мне становилось легче. Из кабинета врача я выходила с улыбкой. 
Именно от врача я услышала знаковую для себя фразу - жизнь у тебя одна, 
и она проходит. Она каждый день становится короче. -И я задумалась... 
Действительно, каждый день проходит и не возвращается. И хочу ли я 
потом много лет сожалеть о том, что не решились изменить свою жизнь. 
Что собственными руками ее разрушила? И я окончательно принял решение 
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что я готова расстаться с мужем, который меня не любил никогда, а просто 
использовал. Для которого я была просто удобной ширмой. 

Впереди меня ждали разговора с родителями, и объяснения на тему чего 
я расстаются. Разборки в церкви -так они против разводов, а озвучивать 
причину я не хотела. А еще ждали интересные взгляды соседей и друзей, 
знакомых и родственников, и те вопросы с таким выражением лица будто 
им лакомство сейчас дадут -а чего вы расстались? А это выражение лица!? 
Любопытство пополам с некоторой брезгливостью? На что я отвечаю так 
произошло просто не сложилось... В общем я решились и развелась. Там 
были истерики у моего бывшего мужа (какое красивое сочетание слов!) У 
моей мамы и у свекрови. Но такая уж у меня особенность если я принимаю 
решение - все это неотвратимо. Но я долго думаю и возможно иногда даже 
похожа на страуса, который закапывает голову в песок. А вдруг оно само 
пройдет? 

Но приняв решение я решительно действую. Конечно, что мне было очень 
трудно все пройти одной пережить и пытаться понять что и как делать. 
Что я могу сказать сейчас несколько лет спустя. Я не чувствую злости 
или ненависти к своему бывшему мужу. Хотя признаю эти чувства были 
у меня. Я была очень зла, это после того как прошли отчаяние и боль с 
непониманием ситуации. Затем гнев на него и на себя. По очереди пришла, 
жалость, скуля жалась к моим ногам, особенно к себе, мне так было жалко 
себя такую   бедную и несчастную. Затем пришла грусть по потерянному 
времени и чувствам, отданным не тому человеку. Во мне нет злости или 
ненависти к таким как мой бывший к геям, трансвеститам и транссексуалам. 
Они такими родились или стали, это их личное дело, а не общества. Каждый 
имеет право и жить таким, каким он есть на своей природе. хотите можете 
меня осуждать за такую толерантность к нетрадиционной сексуальной 
ориентации и поведению в обществе. Но кажется мне, что я пострадал 
именно от замалчивания об этом. Именно страх моего бывшего мужа 
толкнул его на обман и использование меня для прикрытия. Возможно если 
бы в обществе терпимо относились к таким людям, то они бы не боялись 
быть и жить собой. И тогда бы не страдали такие как я, которые просто 
становятся жертвами ситуации. Возможно моя история кому-то поможет 
лучше понять себя или кого-то даст кому-то силу и вдохновение выйти из 
сложной ситуации. Я этого не знаю. Мне просто захотелось поделиться 
своей историей.
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Бузок М.
Луцьк
16 років

 А правда, що герої не вмирають?
Присвячується Герою Євромайдану 

Василю Мойсею

– А правда, що герої не вмирають? – запитала маленька Олеся у мами.
 Герої? – тихим, тремтячим голосом перепитала жінка. – Ці хлопці не 
помруть. Вони назавжди залишаться у наших серцях.
 А хто такі герої? – не вгавала дитина.
Важка сльоза покотилася по щоці матері, а перед очима постали страшні 
реалії тих днів…

…Все відбувалося миттєво. Почувши про перші жертви, Василь швидко 
зібрався до Києва. Він не чув прохання знайомих і друзів залишитися. 
Він уже все вирішив. 
Ось і столичний майдан. Якесь дивне почуття охопило хлопця. Водночас це 
була гордість за те, що ще не заснув вільний дух його народу і ненависть до 
тих, хто став маріонеткою в руках влади.
«Все буде добре. Ми переможемо!» – заспокоїв себе Василь. В ту мить повз 
нього санітари пронесли пораненого, лице якого було повністю залите 
кров’ю. «Як прикро, що це не сон. Двадцять перше століття, а надворі війна», 
- холод пройняв тіло хлопця від таких слів. За декілька метрів розірвалася 
граната. Здалося, що звук вибуху був слабшим від крику пораненого, а 
може…, вже вбитого. Туди швидко побігли люди з червоним хрестом 
на спині. «Боже, чому ти допустив таке? Будь ласка, збережи Україну», 
– вражений від побаченого, сказав Василь. А там, там, де колись він 
насолоджувався картинами каштанового Києва, був інший бік барикад. 
Не люди, а нелюди ховали за щитами свої обличчя. «А колись тут 
відбувалася зовсім інша вистава. Чому такий жорстокий режисер прийшов
 у театр під назвою «Життя»?» – ніяк не міг зрозуміти хлопець.
Василь продовжив рухатися вперед. Зовсім недалеко спалахували язики 
вогню від палаючих шин. Це було не просто полум’я від автомобільних 
коліс. Ні, це була магма, гаряча бурхлива магма, яка виливалася з мільйонів 
сердець. Мільйонів тих людей, які не хотіли жити на колінах, які пам’ятали 
славу своїх предків-козаків, які були українцями не тільки в паспорті, а й 
наяву. 
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За допомогою людей Василь швидко знайшов «Волинську сотню», своїх 
земляків. Через трошки він став до однодумців. Це не була просто битва, це 
була війна. Ні, Василь не стріляв із рушниці, не бив нікого палками. Просто 
стояв віч-на-віч із тим, хто продав себе, став псом. Хлопець добре знав, що 
то теж люди, але не міг зрозуміти звідки стільки ненависті, крові в їхніх очах. 
Здалося, що удача посміхнулася. Поволі су9противники почали відходити. 
Але відкрився «верхній» вогонь. Почали стріляти снайпери. Як хижий птах 
чигає на свою жертву, так і ті вичікували слушної миті, щоб вбити людину. 
«Вбити живу істоту, подібну собі… Як це огидно звучить? Ні, ми не подібні 
їм. Вони – люті вовки, а ми – люди!» – обурювався Василь у той час, коли і на 
нього знайшовся нелюд. Куля потрапила хлопцю в грудну клітку. 
Його не врятував навіть бронежилет. 

Що було далі він майже не пам’ятає. Василя винесли з поля бою. Він ще чув 
слова побратимів: «Ти живий! Ти будеш жити! Не помирай! Тільки живи, 
будь ласка!». «Пробачте, я люблю вас усіх! Слава героям!» – це був останній 
подих, який вирвався з уст хлопця. Але він не загинув. Він залишився 
живим. Він став одним із членів безсмертної «Небесної сотні».
…Пролунав постріл з гармати, коли молоде тіло Василя опускали в землю.
 Герої – це ті, хто помер заради усіх нас. Щоб ми були живими, –
захлинаючись від сліз, мама дала відповідь на запитання дочки.
 І заради мого життя? – мов доросла, запитала Олеся. 33



Ф.18

Наркотики формируют умы людей. Об этом не писал Хаксли, об этом 
вообще мало кто говорит. Общество нагло продолжает диктовать 
правильное и неправильное, хорошее и плохое, безумно поощрительно 
хорошее и непростительно плохое.

В семь лет ты должен пойти в школу, в которой тебе расскажут, как стоит 
жить, в которой подготовят твой пластилиновый детский мозг к нашим 
следующим указаниям. Потом ты должен начать делать ещё что-нибудь, 
платить налоги, например, потому, что живешь и потому, что у тебя есть 
документ-принадлежность нашей страны. Или, например, мы заберём 
тебя в армию, просто потому, что хотим. Просто потому, что мы -твоё 
правительство и мы хотим защищать себя и законно убивать людей. 
На каждом этапе жизни тебя будут преследовать наши маленькие 
диктаторы, которые невольно сформируют в твоей голове правильное 
отношение к жизни. Тебе не послышалось, именно правильное. Успешно 
пройдя все этапы тебе и в голову не может прийти какого-либо рода 
отклонение от правил. Общество смотрит со всех сторон: наблюдает за 
тобой с витрин и реклам, наблюдает за тобой в магазине и с уличных 
видеокамер; ждёт за углом, чтобы подставить подножку, посмеяться, 
если ты вдруг оступишься или, главное, осудить, если ты поступишь  
н е п р а в и л ь н о . Аккуратнее, малыш.

Ты можешь делать всё, что захочешь, у нас в стране вообще все делают то, 
что хотят. Ты можешь пойти в школу, пойти в университет, пойти на работу, 
которую мы тебе предоставим, ты можешь красить бордюры, можешь класть 
асфальт, можешь вывозить мусор, можешь подключить высокоскоростной 
интернет, можешь вывозить своих детей в центральный парк на выходные. 
Мы тебе их даже оплатим. Можешь даже пойти работать в государственные 
структуры, в таком случае мы оплатим тебе всё втройне, так что ты сможешь 
даже съездить по горящему туру в какую-нибудь Турцию. Можешь гулять 
по ночной новогодней столице -  мы её украсим. Можешь собираться с 
друзьями в баре, можешь ходить на курсы SEO-оптимизации, можешь 
возиться со своей ничтожной жизнью столько, сколько тебе угодно. Но в 
пределах нашей страны, нашего закона и нашего поля зрения.
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Мы придумали для тебя всё, чтобы ты был занят от рождения и до 
последних лет. Мы придумали погремушки, сказки, машинки, детские 
комнаты и площадки. Мы придумали необходимые к изучению предметы, 
дополнительные кружки, домашние задания, экзамены и олимпиады. 
Мы придумали модные шмотки, порно-журналы, поп-музыку, кинематограф 
с Брэдом Питтом в главной роли. Мы создали дискотеки, языковые клубы, 
кофейни и салоны красоты. Мы создали всё, что тебя заинтересует, всё, что 
займет тебя на то или иное время, всё, что навсегда забетонирует в тебе тягу 
к потребительству и удовлетворению желаний.

    1. Если у тебя всё плохо, не переживай, мы уже создали для тебя несколько 
сотен видов алкоголя и табака для того, чтобы всё было еще хуже, но ты 
этого хотя бы не замечал.
    2. Если ты вдруг хочешь сказать, что у тебя всё плохо, ты можешь 
написать об этом статейку в своём жж, выйти на одиночный пикет или на 
несанкционированный митинг, во всех же случаях мы затолкаем тебя в 
автозак, пришьем статью и тогда ты точно поймешь, что так делать нельзя.

А если ты, вдруг, стал хоть что-то понимать, то всю оставшуюся жизнь тебя 
и твою семью ждёт лишь преследование и наказание. И чтобы ты ни в коем 
случае, вдруг, не стал понимать, мы запретим любые средства, к подобному 
ведущие. Сделаем это самым страшным грехом, укрепим несколькими 
поколениями и на выходе получим абсолютно недопустимо страшное 
действо.

Наркотики – в чём навеянная запретность и страх, в чём подобный 
ужас, вырисовывающийся на лице услышавшего об этом? В чём причина 
отвержения общества? Вопросы задаются не для того, чтобы на них 
ответить. Как, впрочем, и все вопросы.

Если ты грамотный делец, ты можешь изъять целую кипу профита. Можешь 
открыть для себя действительно новые пути, можешь что-то создать, 
можешь ответить на какие-то вопросы или хотя бы их задать, что тоже 
немаловажно. Можешь расширить своё восприятие мира, его осознание, 
взаимодействие с ним. Можешь вдохнуть то самое свежее мировоззрение 
и постараться его удержать. Можешь увидеть всю мирскую и человеческую 
красоту и обаяние, можешь полюбить людей -  можешь изменить свою 
жизнь, в общем и целом. Если, конечно, немножко подумаешь.

Ты, конечно, можешь и отдаться наркотическому шику, если ты немножко 
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глуп или податлив. Можешь представлять из себя Кристину Фельшериноу 
или Марлу Сингер, можешь убить свой разум и тело и обзавестись славными 
друзьями в виде паранойи, суицидальности и апатии.

Можешь падать на пол, блевать, умирать от передоза, бояться людей и 
выглядеть так, будто лет 10 не слезал с иглы. Наркотики и умные люди – 
одна из самых страшных смесей. Основная масса торчков не использует свои 
ресурсы. Не используй и ты. «Бинго!» - скажешь ты. «Это то, чего я хотел!» 
- скажешь ты. Будешь ходить по пятам за кайфожорством и любопытством, 
так и не поняв, от чего взялось твоё такое особенное прогрессирующее 
саморазрушение.

Мир прекрасен и он для тебя. Им правят безумцы и в нём изначально нет 
главных. Нет главных, нет границ, нет чужих территорий, нет запретов и 
законов, нет денежной системы и таможенного контроля, нет тюрем и судов, 
нет различий, нет разных языков, нет банков и трудовых бирж. И на самом 
деле, люди могли бы просто взяться за руки и водить хороводы вокруг 
планеты, сохранять её, выращивать растения и устраивать славные чайные 
посиделки. Заботиться о животных, думать о земных ресурсах, о изучении 
космоса и океана, грамотно воспитывать своих детей и помогать тем, кому 
плохо. И всё это вместо того, чтобы безустанно воевать, воровать, жаждать 
денег, славы или признания. Вместо того, чтобы ежегодно вырубать по 20 
миллионов гектаров леса, сажать невиновных или притеснять другие расы.

А безумцы ведь делают мир лишь чуточку яснее: создают теории ДНК, 
света, цвета, уточняют понятия о материях или химических элементах. 
Делают что-нибудь для того, чтобы разобраться. Разобраться в том, в чём 
разобраться невозможно, но можно хотя бы создать своё понимание мира. И 
ты можешь.

Ты вообще всё можешь.
И зачем усложнять себе жизнь, если можно упрощать себе жизнь?
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Anonymous

Кислый перегарный воздух. Сплоченный коллектив очереди на кассу за 
алкашкой после одинадцати вечера. 

Здесь ты точно встретишь знакомых твоих знакомых, или самих знакомых. 
Это одна большая семья, часть путинской россии с запретами на все, кроме 
безвкусицы и повального ебанатства. 

Возможность наебашиться во время, когда пить уже не следует, меньше 
чем за час до четверга, радует и приводит в мелкий трепет всех обитателей 
местной фауны. Впереди меня, самый первый, мужичок за пятьдесят, тихим 
голосом совершает покупку чекушки, за ним, еще человек семь, я последний; 
никто не лезет вперед, никто не кричит, иначе кассиры всегда угрожающим 
тоном рассказывают о том, что за крики ты лишаешься возможности купить 
себе выпить. Эта система работает уже давно, впервые это наблюдал на день 
города около пяти лет назад, когда тридцать человек в маленьком зеленом 
магазине, куча грязных мужиков стояла по-струнке и не произносила ни 
слова. Радость распространялась на всех, ведь это так охуенно, мы все 
вместе сейчас, пусть и порознь, но все же вместе нахуяримся и вместе 
подумаем, — нравится жить! 

А я вот только со стройки, ребята. Возьму себе пару пива — обещал не пить. 
Точнее, пить меньше, реже, «раз в недельку там, на выходных», как говорит 
Макс, это легче и результат почти тот же. До первого похмелья, кажется 
мне, до первой соточки горькой поутру. Это возможно? Ну, превратиться 
в то самое существо на грани среднего класса и клубами с пятницы по 
воскресенье. Умеренное распределение сил на работу и отдых. Так лучше? 
Или все-таки приятнее до конца ебашить? 

Коричневая тоска. Тогда я еще не знал, что все сложится именно так. Тогда 
было совсем хуево. Не думал даже, не помышлял, что может быть так, как 
сейчас. Хоть бы это сейчас длилось подольше. А тогда, тогда я настолько 
привык к тупорылосьти всего со мной происходящего, что и забыл даже 
думать о том, что черное рано или поздно сменится белым. Раньше—всегда 
вспоминал об этом, когда хуево было. А тогда, (пускай тогда буду недолго 
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называть сейчас), сейчас все было до жути хуево. Новый год блядь. Охуенно 
пацаны, я его встретил, а потом поверил в то, что как встретишь, так и 
проведешь. Начал встречать утром тридцать первого. Часов в 10 утра 
проснулся, похмелье, голова болит, кто-то уебал меня еще вчера, к тому же. 
Проебал рюкзак, но что важнее, проебал все деньги и все то, что собирался 
продать. Вел себя как долбаеб, ну, обычная херня. Снова получил запрет 
на вход в бар, единственный, что казался мне нормальным. Да и хуй с ним. 
Даже пускай позовут, я все равно не пойду туда больше. Что там было 
утром-то тридцать первого? 

Много кому хочется выйти однажды из дома, и не вернуться, да. Вышел я за 
сигаретами. Если вкратце, то купил сигарет, а потом пошел дальше, по улице 
которую исходил миллион раз, пошел до аптеки, в аптеке мне не продали 
то, чего я хотел, ну и хуй с ним, у меня на районе этих аптек до пизды. В 
следующей тоже не оказалось, пытался всучить какому-то дедку 200 рублей, 
на что получил отказ, и вдогонку высказывание о том, что моему поколению 
бабки больше понадобятся, чем ему, у него ведь пенсия – а нам — хуй. Через 
еще 2 все-таки купил пачку фенозипама. Отлично, с наступающим. Было 
у меня неподалеку кафешка 24 часа. Бомжей там всегда много, таксистов и 
прочих. Туалета в ней нет, есть за стенкой привокзальный за чирик, на входе 
всегда тусуются цыгане, сейчас они сигареты продают с днр, полтинник 
за пачку. В днр, конечно, дешевле, в два раза. Ем солянку – мое последнее 
утешение. Пью жатетского гуся. Выхожу в сартир за чирик или пятнашку, 
— за эти деньги полная свобода действий в мелкой коморке воняющей 
дерьмом. Глотаю сотку фенозипама, взахлеб. Иду обратно, беру еще гуся, 
допиваю, выхожу, спрашиваю хмурый у цыган, они разбегаются. Иду через 
дорогу, что впереди уже хуй знает, вроде на лавку сел, вроде удобно. 
И как-то резко захотелось спать.
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голове и на месте в трущобах, в которых хочется лишь жрать водяру. 

10гр элитного гашиша 15к + какая та плата водителю 
картинки дозировка 1200mg 8500к 50шт,ещё есть супер вариант купить 
реагент 0.5 грамма и сделать 100 супер мощных картинок(2000мг)но для 
этого нужны блоттеры или придётся капать на глюкозу или туалетку и 
стоит такое удовольствие всего 15к, блоттеры могу заказть это 15$ если что 
заморочусь самому интересно, так можно сразу капли в нос и ты получишь 
незабываемый have a good trip. 
Далее:есть плитка шоколада 8к весит она 100гр стоит 11500 дозировка 
следующая: 
10-15 грамм шоколада - низкая. 
20-25 грамм шоколада - средняя. Достаточно для глубокого контролируемого 
трипа. 
35-40 грамм шоколада - высокая!!! Только для опытных пользователей, 
возможен перебор по эффектам!!! 
 
чревоугодные морды 
через 
интактный 
фаршированные 
 
что я уяснил для себя за все эти годы здесь, в глухой жопе динозавра? 
спайс на кислоту – ощущения не из приятных. 
пиво без водки, фен в вену – деньги на ветер. 
вы имеете полное право плюнуть в кумиров маленьких девочек и кумиров 
подростков, кажущихся веселыми и бесшабашными, вверяющими глупым 
заблуждения в том, что жизнь можно прожить весело. 
лучше уебать тому, кто всем нравится, сразу. 
сейчас делать приличную упаковку проще всего, но не стоит. 
дайте человеку время, но не слишком много. 
с виду сейчас скучное чаще всего более полное, чем с виду красивое. 
не стоит дрочить чаще 3х раз в неделю. Мужской пол и те, кто к таковым 
себя причисляет. 
лучший способ спастись от всесильной апокрифичности мира, внешнего 
хаоса и вашего личного гемороя на жопе — влюбиться и уехать. 
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Шаг, шаг, шаг, шаг. 
Мироощущение животного, балансирование на шатком нуле. Вдохи взахлеб, 
когда пускают воздух. Терпение до покраснения, когда его нет. Не выдыхай. 
Не видя дальше своего носа нельзя различить, идешь ли ты по прямой или 
по-кругу. Видя дальше него, можно заметить, что все-таки по-кругу ты 
идешь. А потом и совсем нетрудно понять, что и вообще это все спираль 
такая. Каждый шаг взвесить и отмерить, каждую секунду располосовать. 
Маленькие кусочки бошек проникали через фольгу и я мог втягивать их 
ртом в себя. 
Слабый дождь, морось и пар исходящий от тротуаров, будто вчера здесь 
было плюс тридцать пять. Морось добивающая ранг луж, устраивая озера 
вместо них. 
Я стоял под светом желтого фонаря, часть которого слегка придавал уют 
этой обстановке. 
Пресловутая морось, темнота, лужи, и мой аппарат, в уютном свете 
отвратительного окружающего. Это намного лучше большей части 
происходившего со мной на протяжении жизни. 
Сейчас я был свободен и легок. Мог идти куда захочу и делать, что захочу. 
 
Мыслями я тогда был на одном месте и потому пошел, как робот просто 
прямо, без сознания даже рядом со мной, не то, чтоб даже оно было во мне. 
Пошел упрямо как робот в одном темпе, упрямо в пустоту города, топчась 
на месте в своей голове, топчась на месте вопроса о том, будет ли так всегда. 
Будет ли всегда все так, как сейчас в вопросах устройства моей жизни и ее 
каркаса. 
Сейчас каркас полностью отсутствовал. Появится ли он снова? 
Будет ли так всегда? 
Я сделал из этого вопроса когда-то для себя маленькое напоминание, что 
ли. Напоминание о времени и пиздеце вокруг, об утекающих возможностях; 
наряду с какой-то целью в глубине тумана он иногда просто съедал изнутри. 
Заставляя что-то делать 
Смотреть вперед броска, смотреть на бросающего, но не на кость. 
Синхронизировать анализ и реальные действия. Мой шаг. Вопрос этот, 
может, и стал самым большим шагом в моей жизни. Тот момент, когда 
я сделал его своей резинкой на руке, которую периодически оттягивал, 
отпускал, и морщился от боли. 
Потом появились ее глаза — вид на Землю из космоса. Большие, 
среди бархата ночи глушащие своим блеском свет фонарей. Слегка 
поблескивающие всегда, слегка влажные с утра до ночи — они умели плакать 
и смотреть шире, чем стоит; слишком часто смотрящие на себя, они могли не 
видеть многого.
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Я целовал ебанный крест. Как и тысячи людей до и после меня. Я целовал 
крест и держал младенца. Думал о ней... Округлые формы, груди... Все что 
связывает меня с ней, это влечение к женщине, не любовь, но животное 
чувство, желание... Буду ли я духовным наставником? Нет. Трахну крестную? 
Да. 

Церковь? Нахуй.
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Никита 
17 лет

В комнате недостаточно темно. Луна нет-нет да находит как пробиться 
внутрь и заполнить все своим нежно-серебряным светом. Поэтому, чтобы 
отгородить себя, я кладу ладони на лицо внутренней стороной так, чтобы 
каждая закрывала один глаз и оставляла нос свободным для дыхания. 
Так, погружая себя во тьму, — хотя не полную, недостаточную тьму, — 
и именно из-за этого — множества светлых точек, сгустившихся там, 
— я могу чувствовать себя сильным и свободным. Я ощущаю, как тьма, 
физически совершенно бесплотная, тьма на расстоянии от глазных яблок 
до ладоней, становится, превращается странным образом в совершенную и 
непознаваемую бесконечность из множества цветных точек, которые я вижу 
не лучше, чем близорукий человек видит звезды на ночном небе. Они всегда 
недвижимы, всегда остаются на своих местах, которые, однако, невозможно 
запомнить, потому что вдруг взглянув — нет, попытавшись взглянуть, — 
хотя бы куда-то конкретно, например вот сюда, где, мог бы я видеть ладони, 
был бы палец, ты уже сомневаешься в реальности остальных искусственно 
созданных звезд и поддаешься панике, боишься, что они, пока ты смотришь 
не на них, разбегутся в стороны, как дети, оставшиеся без присмотра. 
И поэтому, вбирая в себя эту бесконечность целиком, не имея возможности 
перейти к конкретной детали, всмотреться в нее, ты как бы ныряешь, 
становишься частью этой вязкой жидкости, падаешь в нее, как в сон, отрезая 
себя от реальности и, соответственно, всего, что тебя с нее связывает — 
хождения по каменному или деревянному полу, хруста капусты на зубах, 
их скрежета. 

Но даже имея возможность создать новый мир нескольким движением 
рук, я остаюсь человеком, безвольным и слабым человеком, лежащим, 
например, в кровати, и пытающимся уже выбраться из сна, зыбкого, 
густого сна, потому что, как бы во сне ни было хорошо, как бы я ни хотел, 
после проснувшись, вернуться в него, в этот момент чувство паники, 
неспособности выбраться из черной, чужой, не мною созданной массы, 
будто бы обволакивающей с каждым моим движением голову, доходит до 
известного предела, когда ты начинаешь ворочаться, боясь никогда больше 
не увидеть света. Но все же голова, налитая чугунном, выскакивает, ты 
ею трясешь, отчего становится еще больнее, и шагая, страдая от этого, 
направляешься помыться перед новым днем. Заходишь, садишься на унитаз, 
ждешь некоторое время, пока твой организм внутри не разомнется, чтобы 
сделать почтенное, достойное всякого человека дело. После известных 
процедур, плюя в раковину воду вперемешку с пастой, очищая свое тело от 
запаха пота, ты, уже одетый, готовый к бою солдат, вышагивая, выстукивая 
глазами марш, непонятно кому адресованный, закручиваешь замок и, 
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пощелкивая ботинками, отправляешься шагать по улицам, неудавшийся 
космический путешественник, хранитель своего огромного, бесконечного, 
но никому не нужного мира. 

Тело едва повинуется. Все его части неуклюже, неудобно висят, их некуда 
деть, если вдруг нечего держать в руках или нет карманов, некуда спрятать 
их от бесполезного на людях болтания, от случайных взглядов, которые 
вдруг метнуться к ним, спросят, чего это они, палки, делают, для чего эта 
неправильно работающая мельница, разве так можно молоть зерно? Нет, 
скажу я вам моим взглядом, конечно нельзя. И спрячу руки. Ваши глаза 
ответят: «так-то лучше, сударь», и понесутся дальше как два пассажира, 
они  не плачут, не кричат, бросая руки, что, дескать, едешь-едешь, — да 
тебе сказали — вот следующая, — а эта следующая уже далеко, сама уже 
едет, катится непроизвольно, — нет! Они сидят, выпучились немного, но не 
вылезают, полусидят, смотрят на двери, которые то открыты, то закрыты, 
то открыты, то закрыты, — и не думают, что за глупость такая, — хлоп-
хлоп, хлоп-хлоп... У меня ведь и в действительности плохое зрение, мои 
персонажи весьма будто стары и неуклюжи, прожили уже одну жизнь 
до моего тела, так нелепо сидят, и потому глубоко, присели, ни за что 
не вылезут. Потому, стоя на светофоре, пялясь в трехцветный столб, 
который, стесняясь, лишь иногда выказывает свою разносторонность, 
когда просят, когда сигнал, установленный человеком, данный ему другим 
человеком, который отобрал его у человека еще выше, который, может 
быть, где-то взят им, списан у власти некоторого существа, — я мог лишь 
догадываться, сделает он очередное действие сейчас или, может быть, он 
только переменился, только выказал свою необычность, отличие от наc. 
И теперь стоять, ждать чуть ли не миллион — нет, что же, шестьдесят, 
— секунд, совсем — или тридцать четыре? Но неважно. От этих мыслей, 
неопределенности я не могу сосчитать и проваливаюсь вместе со всем 
потоком пешеходов сначала на асфальт для машин, потом на асфальт для 
пешеходов, и только после — преодолев — и как не умер от такого, ведь что 
угодно могло произойти: там, например, вдруг сошедший с ума человек, 
ловко выхватывает шпагу из-за пазухи и втыкает ее прямо в мое брюхо, 
прямо в мягкую едва ощутимую для бесстрастного орудия плоть, — и 
весь мой мир, мой бесконечный внутренний мир выплескивается наружу, 
заполняет все вокруг, превращает людей в розовые скомканные пельмешки, 
перекатывающиеся машины из мяса и кожи, — преодолев это расстояние, 
- пяти- или десятиминутное? — преодолев его, я врываюсь, я ветер, я буря, 
мои руки в карманах, руки-ураганы, которые не достаю, чтобы не пугать 
ими людей; я толкаю дверь и проношусь внутрь мелкими, неторопливыми 
шагами, скольжу по лестнице, осторожно щелкая каблуками, стараясь не 
упасть, и вдруг попадаю в самую кишку человечества, которая, странное 
дело, все возит в желудок, возит, качает кровь, мелит, а переварить никак у 
нее не получается. 
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И вот поезд. Я сажусь в него, отдаю себя в его голову, чтобы попасть куда 
мне нужно.  Но почему нужно? Деньги, они стучат , цокают, соскальзывают 
с языка и бросаются в глаза, без них ничего не купишь, не выживешь, тебя 
скрутит, иссушит, выпучит, надует, стошнит и еще больше надует, вываляет 
в грязи, отзвенит похороны, похохочет. То есть совершенно необходимо. 
Мужчина слева растопырился, вывернулся, — неужели специально? Ведь 
что-то же им движет, что-то же выпучивает из центра, из головы его ноги 
на поверхность, в стороны, в мои ноги, случайно оказавшиеся, может, 
мешавшиеся, но ноги, подсоединенные к машине, такой же, как у него, 
готовой к работе, отлаженной, готовой не мешать. И я жмусь, я сжимаю 
ноги, хоть мне и неудобно, хоть мне и чуть-чуть надо, ну буквально 
кусочек линеечки, маленький такой, чтобы вот хорошо — и призадуматься, 
посмотреть, взглянуть, услышать. И, все-таки не вытерпев, хотя и готов 
терпеть, я перелетаю на другое место, сажусь, а передо мной — тип. 
Ну, мужчина. То есть совершенно машина, идентичная моей, он что-то 
говорит. Спрашивает, да? Не знаю ли я, где обувь купить? Вот большую, 
чтобы там размера сорок шесть или вроде того, да? А что спрашиваете? 
Говорит, что вот у него проблемы с ногой — кажется, пьян, от него идет 
какой-то кисловатый запах пива, — и потому эти проблемы, что Грозный, 
девяносто девятый год, связали, перебили палками ноги, в мясо совершенно. 
Повезло, что зашли в здание, отогнали их — и я жив остался. Вот с одной 
все более менее, а другая, как восстановилась, значительно хуже стала, 
размера на три больше, совсем неудобно, попробуй обувь найди. Ага. 
Странный вопрос. Сейчас же все можно найти, а тут вдруг вопрос — и ко 
мне. Ну, говорю, вот там-то есть то-то, посмотрите. Говорит, что парад не 
понравился. Вот раньше — да, сейчас — так себе. Майор, так далее. Ну, 
спасибо, пока. 

Выскакиваю из вагона, доехал. Уже совершенно все ясно. Люди ходят, 
глядят. Я пусть плохо вижу, но все же не слепой — и не настолько плохо, 
чтобы рожи не разглядеть. Там же совершенно ясно. Недавно передавали,  
опасайтесь теракта. Ну, чего, опасаемся. Ездим, брюзжим о том о сем. Только 
подозрителен стал. Вижу, стоит мешок, черт-те что стоит, ну — к чему 
мешок в поезде то есть? Да стою сам, не захожу, к черту — перестрахуюсь. 
Следующий — странная пара какая-то сидит, парочка — ну, типы, 
совершенный тип — борода, сумка рядом — у каждого, нос-холм, сидят. 
Успею еще. На следующем доехал. 
Выхожу на поверхность. Люди — туда-сюда. Два голоса. Бабушки, с 
пакетами, мешками, стоят. Чуть выпирают от первоначального, в общем 
ничего, держаться, только щеки уплыли, лоб, лицо вообще; понятно: 
время. Глаза: зеленые-тусклые и карие. Одна танцевала позавчера с Варей, 
пели, что-то собрали — купила еды, пенсия не скоро. Другая тоже ходила, 
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одна. Карие глаза говорят, что самой как-то совсем неуклюже, неловко. 
Отвечает зеленые, что если есть захочешь — до смерти закружишься. Оно и 
правда,наверное. Иду мимо. Они вдруг замолчали, смотрят на меня из глаз 
— в спину. Чувствую это. 

И иду. Захожу в здание. Темно, сыро, — или мне только показалось, 
мозг сыграл с глазами в игру — прошлое или будущее? Белый потолок, 
белый стол. Я сажусь, беру ручку. Вот первый человек. Как ваше имя? 
Записываю. Проходите. Второй. У этого синие глаза, скомканный рот, 
жеваные движения губ. Вопрос — проходите. Наш бартер словами, обмен 
взамен на секрет — молчание, сокрытие немого вопроса. И так каждый 
раз. Никто уже его не замечает. Начнешь мусолить — назовут дураком. Но 
отчего? Отчего стоящий на обрыве, идущий по нему боком, не смотрящий 
вниз, смотрящий в спину другого, не замечает его, или если заметит — не 
засмеется ли над ним этот самый, что спереди — или разозлится, обернется, 
плюнет. Добродушный человек с кислым запахом или те, кому, чтобы 
поесть, нужно чувствовать себя неловко, забито, как кривой гвоздь. Ты 
идешь, ты бросаешь камни. Ты наступаешь на них, даешь другим потрогать 
— неинтересно, глупо, но нужно, — и тебе тоже. И человек, ему дела нет. 
Встать, подойти, сказать: я в действительности бессилен, я, может, и могу, 
не замечая этого, управлять странной, управлять городом, организацией 
или самим собой хотя бы, — но в действительности я бессилен и делать 
мне все это неловко. Также, как поющим людям, которым кидают мелочь 
прохожие, или просящим милостыню, мне неловко двигать руками, я не 
знаю куда их деть и понимаю, что глупая и сломанная мельница, я дергаюсь 
из стороны в сторону, отдаю приказы и понимаю, что все это ведь не нужно 
— найдите того, кто выдает их не так, а именно из своей неловкости, из 
своего неумения, страха, ломания рук, — и мы можем взорвать за неведомое 
существо, можем прикрыть терпимостью к религии — это террористы, — 
и мы не можем никому втолковать веками нашей свободы быть неловкими 
и жалкими существами. Ведь именно этого все боятся. Разве быть смешным, 
не как шут, а даже как посмешище — это удобно? Нужно надеть ржавые, 
скрипящие доспехи от своей неуклюжести, нужно настроить ракет, 
выстрелить, оставить в нищете, крикнуть, осадить, — и ни разу не выказать 
своего настоящего, своей блестящей неловкости, своего сверкающего 
тупоумия, своей честности: я слаб и робок. 

Но выну руки, благо, не облеченные в пиджак, выну их из карманов, начну 
качать ими, как сломанная мельница и буду носить в себе, как на сцене, тех 
людей, что не могу выбрать обувь или вынуждены петь, чтобы услышать 
шуршание и свист своей неуклюжести и живого, вынужденного блеска 
глаз, буду им должен на случайную встречу и взгляд, который, как чья-то 
невидимая рука, взял за ворот мою куртку и подвесил к небу болтающийся 
слабый механизм.
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Белоусов А.Г.

Лет пять тому назад, в моей подогретой жарким июльским деньком голове 
возникла идея двинуть в Карпаты. А почему бы и нет, думалось мне, зачем 
почём зря штаны дома просиживать. По пути решил заехать во Львов, 
навестить пару товарищей. Сел я следующим днем на поезд, а на следующие 
утро был во Львове. К вечеру поле прогулки по городу, я обнаружил, что 
денег у меня на дальнейшую дорогу то и не отсталость, но, тем не менее, 
уставший, грязный, голодный и настойчивый решился я ехать автостопом.
Вышел я на трасу, не прошло и десяти минут, как остановилась машина, 
открылась дверь, из-за которой выглянула женщина. На вид ей было лет 
под сорок. Строгая бизнес-вумен, кажется, не склонная дарить искренние 
улыбки. И тут улыбается и спрашивает:
- Куда тебе?
- Да мне бы до Ивано-Франковска хотя бы, - помявшись, отвечаю я.
- Ну, садись.

Вот мы и поехали. Женщину звали Светлана, она оказалась очень 
разговорчивой и добродушной. Я рассказал ей свою ситуацию и свои 
намерения, после чего Светлана пришла недоумение. Она сразу дала мне 
денег, не принимая отказов и отговорок. Оказалось, что у нее был личный 
отель, адрес которого она мне дала и сказала в приказном тоне:
- Вот что, езжай в Ивано-Франковск, там переночуешь в моем отеле, а завтра 
возвращайся домой.

Светлана довезла меня до маленького городка Долина, посоветовала взять 
такси до Ивано-Франковска, а сама уехала по своим неотложным делам. 
Конечно же, я ослушался и решил продолжать ловить машины. Так как уже 
смеркалось, никто не хотел подбирать незнакомца, и я решил прибегнуть 
к крайним мерам. У меня с собой в рюкзаке имелась укулеле (гавайский 
четырёхструнный музыкальный инструмент), и я решил вопить под нее 
разные песни, пританцовывая и уповая на то, что это привлечет интерес 
водителей, но первые полчаса это привлекло внимание лишь местных 
дворовых собак. И только я начал совсем отчаиваться и терять надежду, как 
вдруг остановилась фура, опустилось стекло и из окна вылетело: «Живее 
запрыгивай!». Дальнобойщик довез меня до места назначения и высадил 
возле нужного мне отеля. На входе отеля меня встретил старый и угрюмый 
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смотритель, который сказал, что отель закрыт на ремонт. Я сообщил ему по 
чьей воле я прибыл, и только тогда тот любезно меня впустил. 

Отель был совершенно пуст, мне предоставили самый шикарный номер со 
всеми возможными удобствами, так же, очевидно, что это произошло по 
просьбе Светланы. Я принял ванную, после чего принялся пить чай. В окно 
скребся кот, которого я впустил, и он проспал со мной всю ночь на огромной 
и самой удобной в моей жизни кровати. 

Спал я до полудня, когда проснулся, вся внутренность номера была залита 
солнцем. Я позавтракал, выпустил своего нового приятеля обратно в 
окно, собрался и отправился домой, так и не побывав в Карпатах, но за 
то, познакомился с замечательным великодушным человеком по имени 
Светлана, которая готова выручить меня и по сей день. Потом еще много 
добрых людей я повстречал на своём пути, но эта встреча и знакомство, 
пожалуй, было одно из самых неожиданная и приятных.
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ДД.ММ.ГГГГ в «11» часов «30» минут в ходе проведения проверочных 
мероприятий в г. Усть-Илимске по проезду Врачебный д.1, сотрудниками 
МО МВД России «Усть-Илимский» выявлено лицо без гражданства гр. 
Мельник В.А. <данные изъяты>, украинец, без определенного места 
жительства, который уклоняется с 16.06.2015г. от выезда из Российской 
Федерации.

В ходе проведения документарной проверки установлено, что гр. Мельник 
В.А. в соответствии со ст. 25.10 Федерального закона № 114-ФЗ от 
15.08.1996 года « О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» является лицом 
без гражданства, незаконно находящимся в РФ, не имеющим документов, 
подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ. Гр. Мельник 
В.А. при себе имеет паспорт гражданина СССР IV-EA № 703347 от 22.05.1984 
г. с отметкой выписки 09.11.1993 г. по адресу <адрес>. Гр. Мельник В.А. не 
имеет легальных источников дохода. Трудового договора с работодателем 
не заключал. Гражданско-правовой договор на выполнение работ 
(оказание услуг) не заключал. Гр. Мельник В.А. в г. Усть-Илимск прибыл 
в 2001 г., не имеет в г.Усть-Илимске определенного места жительства. 
Документы, подтверждающие право на пребывание (проживание) в РФ 
отсутствуют. Близких родственников граждан РФ, с которыми сохранились 
устойчивые социальные связи, не имеет. Неоднократно привлекался к 
административной ответственности по ст.20.20.1 КоАП РФ за распитие 
алкогольной продукции в общественных местах.

В судебном заседании Мельник В.А. признал себя виновным, пояснил, что 
действительно в 2001 году приехал в г. Усть-Илимск. В настоящее время 
надлежащих документов, разрешающих его проживание и пребывание на 
территории России не имеет, официально в настоящее время не работает. 
Он является вдовцом, имеет двух взрослых детей, сын 1980 года рождения 
проживает на Украине, дочь 1986 года рождения проживает в Тюмени, он 
с ней поддерживает отношения путем телефонных переговоров. Получить 
гражданство России он хочет, но не имеет средств для оформления 
документов. В настоящее время подрабатывает сторожем на ЛПК, там же и 
проживает. Просит не применять выдворение, поскольку в виду военных 
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действий на Украине он опасается призыва в армию Украины.

Несмотря на то, что Мельник В.А. имеет место рождения <адрес>, что 
является территорией Украины, однако последний гражданства Украины 
не имеет, и является лицом без гражданства, что делает невозможным 
применение к нему наказания виде выдворения. Так же судьей учитывается, 
что на Украине у последнего какие-либо социальные и культурные связи 
утрачены, его родители умерли, а на территории России проживает его дочь, 
с которой он поддерживает отношения, то административное выдворение 
Мельник В.А. за пределы РФ повлечет за собой существенное нарушение 
права на уважение личной и семейной жизни, существенное нарушение прав 
его семьи, и не оправдывается крайней социальной необходимостью. 
Кроме того в связи с событиями в Украине и усилением там 
националистических явлений, выдворение Мельник В.А. может поставить 
под угрозу его безопасность на территории данного государства.

П О С Т А Н О В И Л:

Мельник В.А. признать виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ и назначить 
наказание в виде административного штрафа в 3000 рублей.

Мельник В.А. наказание в виде административного выдворения за пределы 
Российской Федерации не назначать.
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Так, ДД.ММ.ГГГГг. примерно в 17:00 часов Чертилин Г.Н. находился на 
остановочном комплексе общественного транспорта, расположенном 
возле <адрес> края, где рядом с мусорной урной обнаружил газетный 
сверток, в котором находились смесь, состоящая из измельченного вещества 
растительного происхождения серо-зеленого и коричневого цвета, и 
порошкообразное вещество белого цвета.

Достоверно зная, что смесь веществ, находящихся в свертке, является
наркотическим средством, имея умысел на незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере, 
подсудимый взял указанный газетный сверток со смесью, состоящей из 
измельченного вещества растительного происхождения серо-зеленого и 
коричневого цвета, и порошкообразного вещества белого цвета, содержащей 
в своем составе смесь наркотических средств - <данные изъяты> массой не 
менее 0,06 грамма, общей массой не менее 0,18 грамма, тем самым незаконно 
приобрел наркотическое средство, которое поместил в карман своей куртки, 
перенес по месту своего проживания в помещение жилого вагончика, 
расположенного на территории строящегося объекта, расположенного 
по адресу: <адрес> г.<адрес>Ленина <адрес>, где незаконно хранил его в 
полимерном ковше без цели сбыта, для личного употребления.

В судебном заседании Чертилин Г.Н. с обвинением в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ во времени, месте, 
способом и при обстоятельствах, указанных в оглашенном государственным 
обвинителем обвинительном акте и изложенных в описательной части 
данного обвинительного приговора, согласился полностью. Кроме того, 
в судебном заседании поддержав свое ходатайство о рассмотрении дела в 
порядке особого производства, Чертилин Г.Н. в присутствии защитника 
и в период, установленный ст.315 УПК РФ, заявил ходатайство об особом 
порядке принятия судебного решения пояснив, что указанное ходатайство 
заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, 
что он полностью осознает характер и последствия заявленного ходатайства, 
понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме. Раскаялся, 
просил не наказывать строго и не лишать свободы, принять во внимание, 
что состоит в браке, имеет дочь-студентку, что супруга и дочь проживают в 
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Восточной Украине, где идут военные действия, а сам он работает в России и 
оказывает семье материальную помощь. Заверил, что впредь преступлений 
не совершит.

ПРИГОВОРИЛ:

Чертилина ФИО8 признать виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 
штрафа в размере 40.000 (сорок тысяч) рублей.
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Вместе с тем, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования 
в качестве подозреваемого Михайлов А.И. указывал ( <данные изъяты>), 
что на Украине у него живут жена Ю. ДД.ММ.ГГГГ, 3 сына – А.,ДД.ММ.ГГГГ, 
К. – ДД.ММ.ГГГГ, Н. – ДД.ММ.ГГГГ. В Украине работал охранником-
экспедитором, зарплата составляла 6000 грн, ДД.ММ.ГГГГ у фирмы 
закончилась лицензия, в связи с чем, уволился, иногда подрабатывал, в связи 
с чем, решил поехать в Россию, чтобы подзаработать. Приехал в Росиию 
в конце ДД.ММ.ГГГГ стал проживать на съемной квартире по <адрес> 
совместно с А., так же приехавшим из Республики Украина.

В ДД.ММ.ГГГГ познакомился с неким С., который как-то пришел к ним в 
гости, чтобы выпить пиво, где увидел у А. наркотики, к которому обратился 
с просьбой угостить его, на что А. согласился и дал ему 8 пакетиков с 
веществом по 0,5 гр. Через два дня С. вновь позвонил, сказал, что зайдет 
к нам. Придя по месту жительства, С. поинтересовался у А. насчет 
наркотиков, последний ответил согласием. С. ушел за сигаретами, а через 
некоторое время, позвонил на сотовый телефон и попросил выйти, чтобы 
отдать сигареты. Когда стал выходить на улицу, А. попросил взять два 
пакетика с наркотическим средством для С., что он и сделал, передав их при 
встрече С.. Он ничего С. не сбывал, всего лишь помог передать то, что С. 
обещал А..

В конце ДД.ММ.ГГГГ. позвонила из Украины жена, которая просила 
возвратиться домой, так как нужно помогать с детьми. Решил ехать в 
Украину, для чего, у С. просил денег в долг. ДД.ММ.ГГГГ ночью приехал к 
С. домой, у которого переночевал. Последний сказал, что сейчас должны 
подвезти деньги, в связи с чем, вышли из квартиры С. на улицу, где около 
подъезда он был задержан сотрудниками наркоконтроля.

В ходе произведенного личного досмотра у него были обнаружены и 
изъяты: 3 телефона – 2 шт. фирмы «<данные изъяты>» и 1 шт. фирмы 
«<данные изъяты>», WI-FI «<данные изъяты>»- роутер, 2 банковские 
карты – «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», проездной билет, чеки и 
документы на карту «<данные изъяты>», миграционная карта.
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После оглашения указанных показаний подсудимый Михайлов А.И. 
указал, что данные показания, в которых он фактически не признавал свою 
причастность к сбыту наркотических средств, он не поддерживает, дал их, 
находясь в состоянии стресса, вызванного его задержанием.

Давая показания в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ Михайлов И.А. 
( <данные изъяты>) указывал, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома в 
Р.Украина, увидел объявление в газете, что на работу в Россию требуются 
курьеры по разносу документации, позвонил по указанному номеру, там 
поинтересовались про его возраст, попросили скинуть ксерокопию паспорта 
и прописку, после чего, примерно через 5 часов, ему позвонили и сообщили, 
что он подходит на данную работу. В этот же день вечером ему перезвонил 
работодатель, попросил, чтобы он дал ему реквизиты банковской карты, на 
которую он сможет перевести ему деньги на дорогу до Киева. В течение 1 
часа ему перевели деньги в размере 500 гривен, после чего он купил билет 
до Киева и в этот же вечер выехал. В 05 часов ДД.ММ.ГГГГ он приехал в г. 
Киев и позвонил работодателю, тот пояснил, что нужно подойти до камеры 
хранения под № ячейке ему отдадут деньги, документы и билет на поезд до г. 
Москвы. Далее он подошел к камере хранения, сказал свою фамилию, и ему 
дали ключ от ячейки, после чего он открыл ячейку, в которой находилось 1 
000 рублей, 100 гривен, сотовый телефон <данные изъяты> с установленной 
программой <данные изъяты>», а так же билет на поезд до г. Москвы. 
ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 50 минут он выехал из Киева. ДД.ММ.ГГГГ в 05 
часов 18 минут прибыл в Москву. Далее на телефон, который он забрал из 
камеры хранения в Киеве, ему пришло сообщение от «С.Е.» в программе 
мгновенных текстовых сообщений «<данные изъяты>» о том, что нужно 
завести банковскую карту и отправить реквизиты, после чего подождать 
некоторое время. Спустя 2-3 часа на вышеуказанную карту, которую 
он получил в отделение <данные изъяты>, расположенного недалеко 
от железнодорожного вокзала поступили денежные средства в размере 
9 000 рублей, на которые он должен был снять квартиру и находиться 
некоторое время на территории г. Москвы пока они не определятся в 
какой город его отправят. В тоже время на вокзале г. Москвы он услышал 
в громкоговорителе, что ему нужно подойти до кассы, номера ее он не 
помнит, где его ожидают, после того как он подошел к кассе его ожидал 
молодой человек, который представился как А., его фамилии он не знал, на 
данный момент он знает, что его зовут Т.А. и он сказал ему что они будем 
работать вместе. Далее они нашли недорогой Хостел в котором проживали 
около двух недель. Также им пришло сообщение, что необходимо купить 
весы электронные ювели d38 рные. Примерно через две недели Т.А. написал 
«С.Е.», что нужно поехать забрать коробку с хлопьями, а её содержимое 
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разделить на двоих. Далее «С.Е.» прислал адрес местонахождения коробки 
в программе «<данные изъяты>». В тоже время он вместе с А. выехали 
по указанному адресу, на данный момент указать его не может так как не 
помнит, он и Александр подошли к дереву, где за деревом возле частного 
сектора нашли коробку, открыв которую они увидели, что внутри находятся 
наркотические средство «Скорость», а так же «<данные изъяты>» об этом 
им стало известно ранее от «<данные изъяты>». О том, что им необходимо 
было забрать данную коробку сообщение приходило на телефон Т.А.. 
Далее приехав обратно в хостел, работодатель написал, что он и А. должны 
выехать г. Астрахань, для того что бы раскладывать содержимое коробки 
по тайникам, на территории <адрес>, дополнительно он добавил что, 
добираться до г. Астрахани нужно только попутным транспортом, после 
чего на его карту перевели денежные средства в размере десяти тысяч 
рублей. После чего он и А. ДД.ММ.ГГГГ выехали из г. Москвы в г. Астрахань 
на попутном транспорте, джипе, белого цвета, модель не помнит. По приезду 
в г. Астрахань он и А. заселились в хостел «<данные изъяты>», на следующий 
день «С.Е.» написал в программе «<данные изъяты>», что ему нужно 
приобрести новый мобильный телефон и перевёл на его карту 8 000 рублей, 
так же он добавил, что в телефон нужно установить программу мгновенных 
сообщений «<данные изъяты>» далее добавить в друзья О., который 
использует логин «<данные изъяты>». Он приобрел мобильный телефон в 
магазине «<данные изъяты>», и вайфай роутер. После того как он добавил в 
друзья О. использующего в программе «<данные изъяты>» логин «<данные 
изъяты>» последний сообщил, что ему и А. нужно арендовать квартиру 
на окраине города Астрахани. ДД.ММ.ГГГГ они нашли квартиру, которая 
расположена по адресу: <адрес>, на которую переехали в тот же день. 
Деньги за аренду квартиры перевел О. на его карту. Наркотическое средство 
«скорость» и «спайс» они поделили с А. на равные доли уже в квартире, 
весы у них были одни на двоих. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он и А. расфасовали 
наркотическое вещество на более мелкие дозы, от 0,5 грамма до 30 грамм, 
которые помещали в тайники по <адрес>, а местоположение тайников 
сообщали О. сразу же на месте, время было примерно 14.00 часов по 14.30 
часов. Помнит, что одну из закладок он положил в трубу расположенную под 
указательной табличкой <адрес>, после чего придя домой подробно описал 
местонахождение закладки и выслал О.. В данном тайнике находилось 
наркотическое вещество «Скорость», массу на данный момент не помнит, 
было примерно 1,15 гр. все было сложено в пакет с замком «зип-лок», данные 
пустые пакетики уже находились в коробке при обнаружении им и Тесленко 
наркотического вещества в Москве. Далее он был задержан сотрудниками 
наркоконтроля по поводу того, что он возможно находится с состоянии 
наркотического опьянения. Они поехали на машине в наркологический 
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диспансер, где он отказался от прохождения его по личным соображениям. 
После чего его привезли в здание наркоконтроля, где в одном из служебных 
кабинетов в присутствии приглашенных лиц произвели личный досмотр, 
в ходе которого у него изъяли 3 телефона: <данные изъяты> – 2 шт., <данные 
изъяты>. WI-FI  «<данные изъяты>» – роутер, 2 банковские карты – <данные 
изъяты>. Проездной билет, чеки и документы на карту «<данные изъяты>», 
Миграционную карту. Он добровольно предъявил к осмотру свой сотовый 
телефон, где велась переписка с неустановленным лицом, использующим 
в программе «<данные изъяты>» логин «<данные изъяты>». Данная 
переписка с его согласия была сфотографирована. Все это было упаковано в 
полимерные пакеты и опечатано бирками, на которых все расписались, 
так же был составлен соответствующий акт.  

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Михайлова А.И, виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК Российской Федерации, по которой 
назначить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Anonymous

Медя С.Н., являясь гражданином Украины, допустил нарушение режима 
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации 
при следующих обстоятельствах.

В 23 мая 2017 г. в 15 часов 30 минут в ходе проверки документов, 
подтверждающих законное пребывание (проживание) иностранных 
граждан на территории Российской Федерации по адресу: город Магадан ул. 
Пролетарская дом 39, корпус 2 в служебном помещении УВМ УМВД России 
по Магаданской области был установлен гражданин Украины Медя С.Н., 
ДД.ММ.ГГГГ г.р., который 15 октября 2016 г. в 00 часов 01 минуту допустил 
нарушение режима пребывания иностранных граждан в Российской 
Федерации, что выразилось в уклонении от выезда из Российской Федерации 
по истечении определенного срока пребывания, если эти действия не 
содержат уголовно-наказуемого деяния (срок временного пребывания в 
Российской Федерации до 14 октября 2016 года). Указанный факт является 
нарушением п. 2 ст. 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ « О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что 
в соответствии с. ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ влечет привлечение иностранного 
гражданина к административной ответственности.

В судебном заседании Медя С.Н. свою вину в инкриминируемом 
правонарушении признал, в содеянном раскаялся. Суду пояснил, что болел, 
имел финансовые трудности.

Обсуждая вопрос о применении в отношении Медя С.Н. дополнительного 
наказания в виде административного выдворения за пределы Российской 
Федерации на территории Донецкой области, судом учитывается, 
на территории г. Донецка проживает семья Медя С.Н. (жена и 
несовершеннолетняя дочь), выезжать из города семья не собирается, т.е. 
условия проживания непосредственно в г. Донецке являются приемлемыми, 
отсутствуют обстоятельства, которые могут поставить под угрозу жизнь 
Медя С.Н., а также его права и свободы, в связи с чем полагает, что для 
достижения целей административного наказания Медя С.Н. должно быть 
назначено наказание в виде административного штрафа с принудительным 
административным выдворением за пределы Российской Федерации.
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Руководствуясь ст. ст. 3.5, 3.10, 4.1, 29.10 КоАП РФ,

п о с т а н о в и л:

Признать Медя С.Н. виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, и назначить 
ему административное наказание в виде административного штрафа в 
размере 2 000 (две тысячи) рублей с принудительным административным 
выдворением за пределы Российской Федерации.

Поместить Медя С.Н., привлеченного к административной ответственности 
по ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ к наказанию в виде административного штрафа в 
размере 2000 рублей с принудительным административным выдворением 
за пределы РФ, в специальное помещение для содержания лиц, в отношении 
которых назначено наказание в виде административного выдворения за 
пределы РФ - специальный приемник для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке УВМ УМВД по Магаданской области 
(г.Магадан, ул. Южная, д.3-а), до его административного выдворения.

59



Anonymous

Согласно протоколу 17.05.2017 года в 11 ч. 30 мин. сотрудниками ОИК УВМ 
ГУ МВД России по Ростовской области по адресу: <адрес> «Б», установлен 
факт нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации 
гражданином Донецкой Народной Республики (Украины) Супрун ФИО5, 
ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который уклонился от выезда с территории 
Российской Федерации по истечению определенного срока пребывания, 
а именно 23.07.2016 года Супрун А.В. въехал на территорию Российской 
Федерации, выехал с территории Российской Федерации 04.10.2016 года 
(составляет 73 суток), 08.10.2016 года Супрун А. В. въехал на территорию 
Российской Федерации, выехал с территории Российской Федерации 
03.11.2016 года (составляет 26 суток), 25.11.2016 года въехал на территорию 
Российской Федерации, выехал с территории Российской Федерации 
06.01.2017 года (составляет 42 суток) в сумме за период составляет 141 сутки, 
тем самым гражданин Супрун ФИО6 уклонился от выезда из Российской 
Федерации с 25.10.2016 года, чем нарушил норму ст. 5 Федерального закона 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

В судебном заседании Супрун А.В. вину в совершении вышеуказанного 
административного правонарушения признал полностью и пояснил, 
что он действительно неоднократно въезжал на территории РФ, а затем 
выезжал, превышая установленный законом срок пребывания в Российской 
Федерации. Последний раз он приехал в г. Ростов-на-Дону, чтобы поиграть 
в квесты, посетить другие развлекательные мероприятия, также он 
подработать неофициально. В Российской Федерации родственников у него 
нет. В Донецкой Народной Республике проживает его мать пенсионного 
возраста. Его постоянным местом жительства является дом матери в 
Донецкой Народной Республике. Денежные средства для самостоятельного 
выезда у него имеются.

Признать Супрун ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в Украине, гражданина 
Донецкой Народной Республики (Украина), виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 
Кодекса РФ об АП, и назначить ему административное наказание в 
виде административного штрафа в размере 2 000 (двух тысяч) рублей с 
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административным выдворением за пределы Российской Федерации с 
форме самостоятельного контролируемого выезда, поручив его исполнение 
Федеральной миграционной службе.
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Anonymous

ДД.ММ.ГГГГ УУП ОП № 1 УМВД России по г. Смоленску ФИО4 в 
отношении Посохова Д.А. был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.7.27 КоАП РФ, в связи с тем, 
что ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 00 мин. гр. Посохов Д.А., находясь в магазине 
«<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, совершил хищение товара: 
бритвенных станков «<данные изъяты>» 8 шт., общей стоимостью <данные 
изъяты>, чем причинил материальный ущерб ИП ФИО5

В судебном заседании Посохов Д.А. отрицал факт хищения им товара из 
магазина, пояснив, что бритвенные станки похитила его бывшая девушка, 
для последующей перепродажи.

Учитывая данные о личности Посохова Д.А., судья отмечает, что он является 
гражданином Украины, имеет временную регистрацию на территории 
<адрес> сроком до ДД.ММ.ГГГГ, ранее к административной ответственности 
не привлекался, не работает, холост, на иждивении никого не имеет. 
Смягчающими наказание обстоятельствами судья признает признание вины 
в период составления протокола об административном правонарушении и 
раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, учитывая характер совершенного 
Посоховым Д.А. деяния и личности нарушителя, суд считает необходимым 
назначить Посохову Д.А. наказание в виде административного ареста, 
поскольку применение иных видов наказания не обеспечит реализации 
задач административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.10, 30.1–30.3 КоАП 
РФ, суд

п о с т а н о в и л:

Признать Посохова ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, 
гражданина <данные изъяты> виновным в совершении правонарушения, 
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предусмотренного ч.2 ст.7.27 КоАП РФ и подвергнуть его наказанию в виде 
административного ареста на срок 10 (десять) суток.

63



ЗМЛ 24

Часто межличностные отношения людей строятся по принципу игры в 
морской бой -- что-то летит мимо, что-то ранит, а что-то убивает всякое 
желание коммуницировать. Ниже приведена наполовину шуточная 
хронология одной запоротой коммуникации. Что из этого было занесено в 
список «минусов» всерьёз, а что нет -- остаётся только гадать. Даже мне.

1. Не хоче ламати дві руки
2. Не хоче доводити до метро, бо заїбала
3. Не знає чи не пам’ятає, хто такий Остап Бендера
4. Каже, що ще кілька днів тому йому було зі мною неприємно
5. Заважає соціалізації людей
6. Не розділяє моє почуття гумору п’ятирічної давнини
7. Каже, що скоро я його задовбаю
8. Твердить, що йому довелось займатися зі мною сексом, хоч він і не хотів
9. Не сприймає мене всерйоз
10. Ерошит свои волосы пятернёй
11. Має великий член та отримує задоволення від сексу
12. Вважає мене надто огрядною
13. Каже, що взаємодія була настільки жахливою, що він на таке не згодний 
аж до наступного року. 
14. Кинув мене під кислотою напризволяще на ст.м. Пр. Гагаріна, не довів до 
сквоту, розбив серце своїм пріорітетом сесії. 
15. Не звернув уваги на гетрики та підбори, прикриваючись тим, що 
зайнятий налаштуванням звуку на Софарі
16. Підтримує теми, які я підіймаю під час розмов і поводить себе надто як 
людина.
17. Має іронічний вираз обличчя під час сексу, особливо орального. 
Отвратительно!
18. Каже, що я недопрацьовую під час сексуальної взаємодії. 
19. Не знає чорних курильщиків, плр, межигір’я
20. Вважає, що спілкування -- це виключно перебування члену у вагіні.
21. Шкодує, шо у нас вже був секс
22. Не пам’ятає день мого одруження
23. Каже, шо після спілкування зі мною йому треба до психотерапевта і шо я 
заважаю його соціалізації.
24. Не хоче любитися зі мною на людях.
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Людмила Іванець
27 років

РІК ТАРГАНІВ
Монолог невідомої

Трагедії та часові петлі існують заради катарсису. 
Каміння й пазли розкидають, щоб одного разу зібрати докупи. 
Мав рацію Альберт Ейнштейн: усе на світі відносне. 
Мав рацію цар Соломон: і це мине.
Статися може що завгодно.
Але ніхто й ніщо не зіпсує нам життя. Якщо ми не дозволимо.

Чи нормальна я людина? Хтозна. Збоку, може, зрозуміліше, у дзеркалі не 
видно. Треба ще профіль у Фейсбуці перевірити. Там я гарненька. Усміхаюся 
Ведмідь-горі, а вона — мені, хіба що лапою не маше. Ні, звісно, я помірковано 
нормальна, зараз це найвищий ступінь, ліпшого не буває, просто трохи з 
тарганами. Але я люблю своїх тарганів. Люблю Крим — світ у мініатюрі, орден 
на грудях Землі, копію давнього Раю. Люблю футбол. Милуюся моментами, 
коли торсида синхронно вимахує шаликами, а капітан гідної команди піднімає 
над головою омріяний кубок. Люблю форварда, що «живе» в мене на полиці в 
рамочці. Підморгую йому, коли виграє, і погрожую виколупати з тієї рамочки, 
як улупить повз ворота. Люблю бігати засніженим парком і набирати замети 
в чоботи. Люблю танцювати — у напівтемряві, весело й вільно.  Люблю змій. 
Волаю на плазунів від вужика до анаконди: «Боже, яка краса!» У дитинстві 
навіть вигадала власне свято — День змії, якщо не помиляюся, 26 серпня. 

Ще одна окраса тендітної пори — географічний атлас 90-го року. Відчиняти 
вікна у великий світ — це моє. Лічити планети Сонячної системи замість 
маминих ґудзиків. Збиратися відвідати Америку, бо там водиться пухнаста 
лисичка песець. Розглядати національне вбрання мешканців п’яти континентів 
та впізнавати Батьківщину на глобусі й на мапі… Тисяча дев’ятсот кудлатий 
рік. На мапі — СРСР. Купа природних зон, вибачаюся, але в пустелях і 
напівпустелях — знову змії. Пострадянські таргани чекають у гості гюрзу з 
піщаним удавчиком. Ну все, все, більше не буду. А то хтось подумає, що й мене 
вкусила якась маринована гадюка.

***
У Києві брязкіт заліза. Ні, почулося, звичайнісінький мітинг — через зрив 
підписання угоди з ЄС. На мій день народження тата хвилюють випуски новин. 
Здався йому той Майдан. Кажуть, Майдан не здається.
Я не мітингую, моя мета — утриматися на раптово знайденій роботі у 
видавництві. Протестувальники хочуть вигнати Пахана. Пахан хоче вигнати їх з 
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Майдану…

Удалося вирватися з авралу до Лівадії. Дорогою до узбережжя вгледіла білі 
хмари на гірських схилах. Чудернацьке, чарівне видовище. Нарешті потрапила 
на Царську стежину, укотре побачила Ялту, освідчилася Чорному морю й 
пообіцяла повернутися. Адже я завжди поверталась і вже запланувала влітку 
Партеніт. Засмутив лише новорічний бенкет. П’яні туристи з Єкатеринбурга, 
російські куранти під російський гімн до російських урочистостей — і 
невиразний феєрверк до українського аналога. З патріотизмом не склалося, з 
дискотекою чомусь теж. Як зустрінеш, так і проведеш?

Тато лякає громадянською війною. Я боюся війни, та ж не громадянської 
в Україні. Поділ — штучний, пристрасті — підігріті на газовій плиті, тому 
подібний маразм у нас неможливий. 

Треба висвітлювати події сочінської Хтовпередниці. Пардон, Олімпіяди. 
Отже, треба дивитися церемонію відкриття. Подивилася. Не надто й цікаво. 
Знаючи амбіції РФ, гадала, що розмах буде більшим. Медведєв зі мною 
солідаризувався: узагалі заснув. Ще й кільце з ґанджем — те, що за Америку. 
Чи випадково? 

На Майдані кров і численні жертви. Влада відгородилася людьми від людей. 
Багато співгромадян жаліє «беркутівців». Собача професія — захищати 
чортзна-кого. Протестувальників звеліли не жаліти. Проте гудуть розмови, що 
з дахів по Майдану стріляли снайпери.

Хвиля любові до Батьківщини промайнула — таки приємно, коли наші стоять 
на верхівці п’єдесталу, — і кудись поділася. Господарі турніру зненацька 
виграли. Пахан утік, з’явилися чутки про окупантів у Криму. 
До змагань долучилися паралімпійці. На знак протесту проти анексії 
півострова українські спортсмени з безмежними можливостями затуляють 
долонями нагороди. Нагород безліч — а їх затуляють.
Кримська фантасмагорія проголосила втечу з України. Зажадали було 
Суверенної Республіки. Та вона сувенірна, як мої магніти на холодильнику. 
Вона йде до Росії. 

Я зовсім забула про День поезії. Рідна кафедра російської мови адресувала 
листа президентові РФ, щоб він не вломився «рятувати» «русскоязичних» 
харків’ян. Представник кафедри російської літератури публікує у Фейсбуці 
фотожаби: «Зловживання Росією шкодить вашому здоров’ю».

Паніка. Може, і на нас чекає референдум? Складемо компанію Сакам і 
Тарханкуту. Таку нісенітницю я з переляку обмірковувала кілька днів. 
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Українка, блін. Потім щось тріснуло. Певно, увімкнулася Україна.
Я довго підозрювала: путінська «імперія» за слушної нагоди проковтне нас і 
не подавиться. Хіба що перед тим скаже, що ми отруйні й не відповідаємо її 
стандартам. Інтуїцію можна заглушити, приспати, збити з пантелику, тільки 
не перефарбувати. А втім, пропоную антипараноїдальну поправку: моя країна 
завелика для братніх апетитів. Подавляться.

***
Тут не буде згадок про найпотужнішу панічну атаку. Коли таргани видерлися 
на стелю й попадали звідти цілими ґронами, ніби під впливом якоїсь 
психотропної речовини. Інтернет повідомив про вибух у харківському 
метрополітені — з глузду блискавично з’їхала мало не половина мегаполіса. 
Колеги злякалися за близьких, а я — от же ж егоїстка! — за власну безпеку, 
мирний імідж держави й недограні матчі Прем’єр-ліги. Відкинемо це, адже 
я забула, коли саме воно сталося. Зате не забула, як наступного дня мана 
розвіялася. Таргани оклигали й здивувалися своїй ганебній поведінці.

***
У травні сподівалася поїхати до Святогірська, але під Слов’янськом 
почали стріляти. В Одесі відбулося криваве зіткнення проукраїнських і 
прокремлівських осіб, сепаратисти забарикадувалися в будівлі, де й згоріли. 
Російське телебачення твердить, що там когось з’їли — чи то живцем, чи то 
попередньо підсмаживши. Таке влізає в голову й може застрягнути десь на 
підсвідомості. Таке не слід вигадувати ані на повний шлунок (бо виверне), ані 
натщесерце.

Обрали нового президента. Ми з мамою не обрали жодного. «Сарафанне 
радіо» розповсюджує фейки: кожен другий кандидат — агент Кремля. А якщо 
кожен перший і це не фейк? Наші голоси зосталися нам, я лише написала про 
вибори фейлетон. Натомість розпочала серію статей про Мундіаль. Під час ЧС, 
тобто Чемпіонату світу, відпочиваємо від НС, тобто надзвичайних ситуацій. 
Адже футбол дивимося частіше за новини. Бельгія забила в російські ворота. 
Український коментатор зрадів: «Ла-ла-ла-ла». Розвеселив. 

Німці — тетракампеони! А якби Гітлер побачив їхню національну збірну, де ще 
спробуй пошукати арійців, мабуть, удруге наклав би на себе руки. Хоча тепер 
у світу нове войовниче опудало. Новий фюрер — з  КДБ. І новий Волдеморт, 
хай йому чорт. Базікали, що схожий на Доббі. Помилочка вийшла: Доббі був 
добрий.

За три місяці донецько-луганська бійня набрала обертів. Російська (буцімто 
нічия) техніка. БТРи, «Буки», «Гради». Проти них  — наші з іржавим 
залізяччям. Нема в нас армії, нема зброї. Нема Криму та Сходу. Сонце 
зачепилося за гілляку й не знає, чи прокинеться на тому сході завтра.
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***
Таврійська Атлантида формально загинула, а вітчизняний Стоунхендж є. 
Нічого, що зветься «Кам’яна могила». Брили здоровезного каміння посеред 
степу, скіфські баби, напис «Обережно, змії!» (однак жодна не виповзла). 
Тут творили таємничі ритуали наші пращури й давні зниклі народи. Біля 
капища я загадала заповітне бажання. А ось цілющі джерела викликали дивне 
відчуття. Наче святий Пантелеймон захотів висмикнути з мене якогось біса. 
Я не Путлер, у мене самі таргани. Але вони вже думають українською. Вони 
розумні — таргани й дельфіни. І щури, кажуть, теж. Азов гнівався, накочував 
на пляж гігантські хвилі. У небі над Донбасом російська ракета вполювала 
малайзійський боїнг. Тепер дімикісєльови горлають: збила Україна, щоб 
кинути тінь на Росію! Не важливо, що й так темрява суцільна. Припустили 
навіть, ніби лайнер навмисно перевозив трупи. З речами, документами. Серед 
інших — дитячі трупи. Усе — щоб ВВП свиню підкласти. Сильні «колеса» 
вживають вороги, жахливо сильні. Одне питання мене мучить: чи в Рунеті 
засідають фінансово простимульовані тролі, чи там гніздо ідейних зомбі? Дії 
перших хоч якось можна пояснити. А через других страшно. Невже хтось 
щиро згоден з усім цим брудом, з атмосферою люті — звірячої, гіршої за 
звірячу? З тим, що треба знищити Україну, аби переплюнути Обаму.

***
Якщо викидаємо гроші на вітер, він має бути погожим. Зустрічай, Адріатико, я 
лечу до тебе! Тиждень промайнув балканською казкою: солоне море, каньйони 
гірських річок, найпівденніший фіорд. Гаряче сонце й вузенькі завулки з 
переліку ЮНЕСКО. Смачнюча кухня. Шукати пульт від телевізора немає часу й 
бажання.

Співвітчизники, яких вітер також сюди заніс, зізнаються, що зраджують 
зрадливому Криму. Чорногорія — щось дуже подібне. Ґіди тут люблять росіян. 
І полюбляють скаржитися. Чи то щоб не зурочити своє досить гідне життя, чи 
то й дійсно впевнені, що живуть погано. Албанці не скаржаться. На вулицях 
повно жебраків, замурзані ромські діти сплять просто на бруківці, а як 
прокинуться — просять у чуйних іноземців грошей. Утім, албанці реставрують 
старі будинки. Купують дешевий одяг власного виробництва, який після 
експорту до Італії стає дорогим дизайнерським. Завзято розвивають туризм, 
спрощують перетин кордону для екскурсантів. Коли їм розплющилися очі на 
покійного диктатора, вони повалили відповідний пам’ятник і тягали по землі. 
Ці «дикуни» були надто вражені абсурдним минулим, щоб виявляти повагу до 
нього. Зараз на місці монументального Енвера — непереможний Скандербег, 
що не відразу дізнався, якого він роду, а дізнавшись — став національним 
героєм Албанії. Я сфотографувалася з ним, а ще — з уламком Берлінського 
муру, привезеним до Тирани. В автобусі стався політичний диспут. Російська 
самиця зомботроля доводила «істину» до свідомості українця, що не 
визначився. Боже, допоможи нам вижити серед цієї смертної любові!
Обіцяли, що влітку на Землю завітають прибульці й поставлять людству 
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ультиматум: або живіть як годиться, або… Літо скінчилося. Крім «зелених 
чоловічків» з путінської колекції, ніхто нікуди не прибув. 
Намагаюся привчити себе не продивлятися трольські коменти до інтернет-
публікацій. Вони де завгодно — підвищують на нас шрифт і тицяють знаками 
оклику. Скаженію. Таргани витирають мені уявні сльози. Фантомними болями 
діймає Крим. У цілому за державу прикро, та втрачений Парадиз болить 
найдужче.

***
Вільний подих тростянецької золотої осені. Круглий двір й Алея закоханих. 
Листя, листя, листя… Свічки в Музеї шоколаду, на стенді із цукерками, що 
їх зняли з виробництва, — не траур, а режим економії електроенергії. У 
нескучанських лісах іноді знаходять міни. Але світло є — в очах тутешніх, у 
мові й усмішках. Панове москвофіли, помовчіть, будь ласка. Не звертайте з 
культурології на політичні побрехеньки. Дайте послухати Чайковського. І 
справжню Слобідську Україну.

***
Вибори — наче ігри бабуїнів перед паруванням. Нові-старі парламентарі, яких 
ми з мамою знову не обирали, вирішують, хто з ким зблокується. Кожного 
до урни! Коли не транслюють бабуїнів, усюди — бої та біженці, біженці та 
бої. І «кратери» під Іловайськом. Не показуйте мені ті іловайськи! Бо таргани 
збунтуються й захотять запроторити декого до кратера Малого Семячику. 
Гарнюній камчатський вулкан повен кислоти, розчинить будь-яке зло. Узагалі 
будь-що. Наче й не було.

Між нудними й дурнуватими рерайтами пишу авторські опуси. Коли 
знесилююся, відпочиваю у віршах. А зараз от ховаю від поглядів головреда 
якісь нотатки. Сачкую. Прагну, щоб мене любили за те, що я роблю, однак 
пручаюся робити саме так, щоб любили. Приємно вступати до Спілки 
журналістів. Неприємно — гарувати на чужого «дядю».

Працюємо частково на північних сусідів. Шифруємося для рекламодавців — 
за шафою менеджери з реклами запевняють телефонних співрозмовників: «У 
нас офіс в Бєлґарадє». Ага, то є поряд, під Харковом. Експорт — «понад усе». 
Відвантаження раніше, віддати до друку слід раніше, щоб Федеральне державне 
унітарне підприємство «Пошта Росії» встигло надати Уфі й Сиктивкару 
наші безсмертні творіння. Як може федеральне підприємство водночас бути 
унітарним? Колись сміялися з української унітарності: і слово на «унітаз» 
схоже, і Крим звідти стирчить, бо ж Автономна Республіка. Автономію таки 
спустили до золотого унітаза. На цей сортир з ногами влізли федерасти й 
намагаються замочити тих, хто залишився в цілісній і неподільній. Суверенній 
і незалежній, соціальній і правовій. Соборній, але надгризеній. Маю надію, 
що мене читають гарні люди. І хай краще читають мене, ніж кремлівських 
пропагандистів.
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«Борисов-Арена» вигукує: «Героям слава!», Петербургом крокує Марш миру. 
Пам’ятаю, 2012-го в Петергофі вуличні музики заграли гімн України. Тоді я чи 
не вперше щиро зраділа цій мелодії.

Трамваї масово зісковзують з рейок. Чомусь саме в Харкові. І саме на 
потрібних мені маршрутах. Справджується твердження шефа, що о 8:30 в офісі 
нікого нема. Яким чином приїздити вчасно? На волах? Імовірно, транспорт 
сказився через глобальну епідемію безумства (хоча скоріше через власний 
похилий вік). 

Світ лякають геморагічною пропасницею, але вже недолякують. Донедавна 
Ебола видавалася зловіснішою. РФ — величезна, мальовнича… і зловісніша за 
Еболу. Брехня й абсурд, хаос і ненависть — зловісніші за всі америки й росії.

Тролі в ЗМІ, тролі токують на ток-шоу. Тролі вимальовують на перекресленому 
жовто-блакитті новітній матюк — «ХНР». У недалекому минулому на парканах 
траплялися написи «Цой жив» та «Басаев жив», «Кучму геть» і «Данилыч, 
прости», «Ющенко — так!» і «Ющенко — лох? Так!» Нас з’їв Змій Уроборос, 
і ми ходимо колами, споглядаючи його нутрощі. Від незалежності — до 
демократії, зведеної нанівець. Від помаранчевого Майдану — до закривавленої 
Революції Гідності. Від апатії до надії, від розчарування до розпачу. Крізь славу 
України омелою проростають архаїчні імперські страхіття.

Цой жив… колись. Ми ж досі чекаємо на зміни. Міста й села тисячоліттями 
спостерігають війну без особливих причин. Я ніколи не сумнівалася: посуне 
супостат — ми дамо йому відсіч. Та чи не поляжуть усі відчайдухи, герої, 
кіборги на полі бою? А вистоявши, чи не стануть жертвами тих, хто зубами 
тримається за власні крісла й сфери впливу, хто затуляється людьми від людей?

***
Чехи й угорці мітингують проти своїх можновладців, що підлещуються 
до Кремля. У Празі та Будапешті пам’ятають радянські (наші!) танки й не 
бажають повторення нікому. Тим паче нам. Хочу до Чехії. Або ж до Угорщини.

«Насяльніка» дійшли висновку, що в мене погано з українською. 
Рекомендували вживати більше файних «западенських» слів. Таргани в екстазі. 
Теж просяться до Праги, готові вирушити чехословацьким трамваєм. Не 
змогли розділитися на «недохохлів» і «перехохлів», скандують гасло «Таргани 
— не амеби!» Вимахують прапорцями.
Четверта субота листопада. Таргани підбурюють запалити свічку. А 
позаминулого тижня пили кримське вино, закорковане 21 лютого, за 
трансформацію суспільної свідомості. Тому що розруха таки в головах. Завтра 
йдемо на концерт гумористів. Моїх. Наших. Найкращих. Життя триває.
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Aнтипова Ассоль
15 років

Параван                                                
                          

                           Про війну не буває поезії
 (Л. Якимчук)

Контейнери моєї пам’яті вщерть наповнені війною. Страх бути рознесеною 
на друзки ,розщепленою на тисячі шматочків оселився в шкільному 
рюкзаку і супроводжує мене до школи щоранку. Страх – це, повірте, велика 
плавильня характеру. Колись весела і безтурботна, нині я вибудовую 
навколо себе високі огорожі з агресивних реакцій, нервозних випадів, 
байдужості. Я іду по землі, яка набубнявіла від кривавих рік, обірваних 
сподівань, бажань помститися і марно вважати, що вся ця мертвотна енергія  
навколо мене щезне, як дим. Чомусь на думку спадають слова Лариси Міллер 
(звідки я знаю цю авторку?) : «Пора бы  жить – не выживать. А жить и 
вышивать по шелку».

Ви уявляєте собі  таке життя? Життя як щось тягучо – приємне, радісне, 
оберегове (на тисячу літ хотіти й прагнуть!) Я поки що ні. Коли серед ночі 
шаленої потужності звук вириває тебе зі снів, коли ти не розумієш, чи ти 
залишилася все- таки жива, чи це Бог повільно прокручує шматки колись 
побаченої тобою реальності, коли ти шугаєш в холодний льох і тремтиш: 
тільки б не привалило, то мимоволі у твоєму серці оселяється нудьга: 
«Скільки ще це все триватиме? Хто втішить батьків, які втратили дітей? Чи 
можна допомогти численним молодим  пацієнтам психіатричної лікарні?»
«Не вірю в майбутнє, угноєне дітьми»,-писала свого часу українська поетеса 
І.Жиленко. Додати щось важко…

Чомусь згадались  новорічні свята. Колись я мріяла про ялинку, купу 
подарунків. Тепер це все видається якимось несправжнім, не вартим уваги. 
А що варте? Коли на телефонний дзвінок- запит тобі відповідають, що всі 
живі, коли в будинку є світло й вода, коли в батьків прояснюється похмуре 
обличчя від хорошої інформації.

На фото  моя  молодша сестра вирізає рожеві і жовті сніжинки. Я хочу 
покепкувати, проте щось мене зупиняє. Я раптом розумію, що під час війни 
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має йти різнокольоровий сніг. Інакше просто не можна. Мають рацію ті, 
хто запевняють, що сніг – найкращий психіатр. А різнокольоровий сніг – 
надійний порятунок.

Під час війни люди хапаються, як за якір, за родинні зв’язки, за культуру, 
батьківський дім. Можливо, як ніколи раніше, відчувають швидкоплинність 
життя, тягнуться до віри, яка рятує від внутрішньої ізоляції.

Я спостерігаю за своїми однолітками і подумки фіксую таке явище, як 
вихолощення емоцій. Діти відрізають свої емоції, щоби не відчувати болю на 
війні. Поновити ж вирізані емоції дуже складно, а іноді неможливо. 
Тому часто звучать фрази на зразок: «Я пам’ятаю , як до війни я любила…». 
Психологи одноголосно стверджують, що вилікуватися від такого стану 
повною мірою нереально. Перетворення незворотні.  Зрозуміло, що 
психологічні травми не кровоточать, але як же вони болять! Війна – це 
один із найбільших конфліктів у людському серці, внаслідок якого можна 
втратити людяність . 

Зранку на мене ллються потоки новин про вцілілих і загиблих, про 
руйнування і катування. Я ж встановлюю параван  із віри і позитиву, з 
усмішки сонцю і новому дню. Треба жити   і йти далі…
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Марія Шийко 
15 років

27.02.17
Здрастуй ,щоденнику!
Рада знову писати до тебе, адже маю цю можливість не так часто... Ти 
знаєш чому. Великий Бог також знає. В мене ледве залишається часу, поки 
мій дідусь не знайшов мене. Я переховуюсь в туалеті,а скоро чи пізно мені 
доведеться вийти звідси.

Але ти хороший, щоденнику. Ти відголосок мене самої, моєї свідомості і 
світосприйняття на папері. Ти написаний мною. Я тебе створила. Ти взагалі 
знаєш про мене більше ,ніж будь-хто в цьому піднебесному світі...
Ти знаєш, що зараз станеться ,в найближчих сім хвилини, якщо я не 
вкладуся в цей час. Я не роблю нічого забороненого! Ні в якому разі! 
Мені лишень треба писати все швидко, бо інакше я не встигну. Господи! Як 
же мене дратує звук цього старезного олівця по паперу. Немов стара гуска 
подавилась пером, що застряг їй поперек горлянки, який вона відчайдушно 
намагається прибрати. 

Але мені нікого звинувачувати, адже я сама знайшла його на запавутиненому 
горищі. Я пишу швидко і часто не звертаю уваги на помарки і криві букви, 
через це мій почерк стає горбатим, схожим на китайський , і плаває 
хирлявими рядками по цьому клапті паперу ,як шматочки хлібини, які як 
кидаю качечкам кожної неділі в парку.

Також, любий щоденнику, ти знаєш, як цинічно ставиться до цього мій 
дідусь. Не до записів конкретно, ні! Я маю на увазі ,як він ставиться до 
занотовування мною мого життя о пів на дванадцяту... Бачить Бог, він 
лютуватиме. Йому це ніколи не подобалось. І не сподобається. Він каже, що 
це звісно з добрих намірів. Либонь всі дорослі так кажуть: «Робимо на твоє 
благо».

От тільки це не завжди так. Іронічно виходить... Або я просто ще за молоду 
надто дурна, аби зрозуміти цю складну виховальну систему. 
Але зараз не про це! Я марную шматки паперу і час . Якого в мене постійно 
не вистачає, ще б пак, зараз - і подавно! 
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Тож почнімо. 
То було в лютому... Звичайний собі день,такий як і тисячі інших за 
середньостатистичне людське життя. І все ж таки він був особливим. Для 
мене особливим, як з’ясувалось. Бо після цього я... 
«Яка масна пляма на цьому маленькому килимку...» ,-інколи встигаю 
подумки відволікатись. Бо після цього я почала думати інакше і помічати те, 
що ненавмисне ігнорувала довгі роки мого поки що жалюгідно короткого 
життя. 

То був лютневий день... Я вчилася в школі. Здається, то була середа. Я зайшла 
в клас. Скинула рюкзака. Темне пальто. Потім яскравий шарф. Сіла...
Тільки не відволікайся! Я тебе зовсім не знуджу! Такий детальний аналіз 
мене самої потрібен для розповіді. Для того, щоб пояснити, наскільки 
буденною була перша частина мого шкільного будня! Для контрасту. Ти ж 
мажш мене зрозуміти! 

Ти ще тут? Чудово. 

Тож, сіла. Я просиділа за своєю партою рівно 5 уроків. Не беручи до уваги 
перерви,адже це лише мала камізелька в величезномо цеху пошиттєвої 
фабрики школи. 

Все було як зазвичай, але після п’ятого уроку все змінилось. Я б хотіла 
сказати, що це було раптово, але тоді я збрешу. А це не гарно. Тож я скажу 
правду і нічого окрім правди : це стало несподіваним потім, коли я врешті 
подумала над тим, що сталося. 

Але я не буду тебе нудити, любий щоденнику, бо сама цього не виношу. 
Я розповім усе швидко, так, що суть і мета моєї розповіді не зміниться. 
Отже минав 5 урок середи в лютому. Він був нудним і всі ми добре 
втомились. Але перед тим, як я почну основну історію, я мушу розповісти 
про вчителювання мого викладача.

 Це жінка. Років 60 ,можливо, 50 з гаком. Ця жінка має світле волосся, що з 
понеділка по п’ятницю тримається на її мудрій голові у формі кульбабкового 
кашкетика правильним напівкругом. Її руки втримують на собі тіні колись 
розкішного відпочинку, доводячи це вже не так добре помітною засмагою. 
Руки в неї жилависті, з добре проглядаємими венами і артеріями. Має 
обережні нігті з продовгуватих і здавалось би гострих «пазурів». Я ні в 
якому випадку не називатиму її імені,для попередження суб’єктивізму і 
збереження мотивів розповіді. 
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Вона вчитель обох історій. Також вчитель правознавства ,з моральними 
стереотипами суворої учнівської дисципліни. З тих пір як почалися воєнні 
дії 14 року, вона вся віддається своїй роботі. Я гадаю це через те, що вона 
хоче відволіктися, а робота це найкращий варіант. Але й для цього є 
своєрідна причина, яка пояснює все. 

І от вона : у неї є син. Не в минулому часі «був»,бо все це відбувається на 
даний момент ,і він дійсно існує. І зараз я розповім де. Бо ми вже підійшли 
до «ядра» моєї розповіді, до її епіцентру. Те, заради чого я пишу це вже 
зовсім поряд, близенько ,як на фалангу мізинця. Тож потерпи, щоденнику, 
скоро все стане зрозумілим. 

Ніхто з нашого класу точно не пам’ятає, як звали її сина. Але ми точно не 
забудемо, як він виглядав. Бо вся справа в тому, що її син добровільно пішов 
в АТО. Він воїн АТО. Він зібрався з думками і ,ретельно все зваживши, гордо 
вирішив захищати свою землю. 

Я рада, що бачила його. Він чудовий. І добрий, здається. 
Цей велет зайшов до нашої класної кімнати наприкінці шостого уроку. 
В лютому, як вже й казала. Якраз піл кінець уроку його матері. Ми вивчали 
правову систему. Він був завбільшки із середній шкаф. У всіх позитивних 
віддтінках цього слова. Він був великим, здавалось ,кожна частина його тіла 
випинається м’язами. На ньому була футболка, що на мій погляд не зовсім 
пасувала йому. Але він чоловік, ,який не працює стилістом, тож певно не 
мастив собі цим голову.

На згині ліктя і на коліні темніли округлі татуювання. До того ж, він 
був височенним, близько метра восьмидесяти, але я все ж спромоглась 
роздивитись його чуприну. Вона було морквяно-рудою,хоча ,якщо подумати, 
то, певно, вона мала трохи темніший колір. Десь більше до попелястого. 
Я не спеціаліст, але на вигляд він мав від тридцяти до тридцяти п’яти 
років. Виглядав мужньо, як і належить справжньому чоловікові. Він трохи 
заріс щетиною. Я притримуюсь думки, що навмисно заріс та це було 
неважливо, адже йому пасувало. Приїхав до нас, бо дали відпустку, яка вже 
закінчувалась, і наприкінці якої він хотів побачити не менш зайняту, ніж він 
сам нашу вчительку - його маму. Велет сам так сказав. Але це було брехнею. 
Бо насправді його до нас заперла схвильована і горда своїм випускником 
вчителька української мови. 

Наша викладачка з історії, вона так неочікувано зраділа, побачивши його... 
Він зайшов до класу . Перший раз несміливо, наче просячи дозволу. А в 
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спину його підштовхувала вчителька української мови. Він був чоловіком 
саме тієї статури, які стають воєнними, морпіхами або присвячують своє 
життя служінню рідній державі. Він таким здавався. Коли його цілого, а не 
лише голову і руку заперли до класної кімнати, він не знав як себе поводити. 
Воно й зрозуміло, адже перед ним в нахабному захопленні розперіщились 
тридцять дві пари підліткових допитливих очей. Ми завжди були ще тими 
шалапутами! От тільки він це тільки мав дізнатися...

Нам представили його. Він усміхнувся, відійшов в куток і залишився 
там стояти. Йому дали слово. Як справжньому номінанту щорічного 
«Оскара». Тоді він потроху виліз зі свого сховку в кутку свого ровесника 
- шкафа,починаючи говорити. Голос у нього був чудовим. Комбінація 
диктора з телевізора першого каналу , фолк-музиканта з вінілової пластинки 
дев’яностих і справжнього чоловічого басу. Він зовсім не кричав, але його 
чули навіть на задніх партах. Ми дивились на нього. Захоплено, зацікавлено, 
спостережливо... 

Так, як дивляться на свого ідола, на свого кумира. 
Він говорив про те, що багато з нас не хочуть чути : про війну. Про те, як 
все насправді є. Він говорив про бойові дії, як вони є. Не те, що нам каже 
влада,як побрехеньки десь на краї світу -ні! Все це зовсім поруч! 
Він розповіда історії. Розповідав їхні воєнні байки, жартики. Розповідав 
як їм важко. Там, захищаючи нашу землю.Казав про людей, в уніформі 
хакі. Розповідав про ниж. Ми такі далекі від всього цього, тож для нас це, 
на великий жаль, колихало повітря, як мрії Колумба про Нову Америку. 
Як історії про пахнючі спеції, розкішні тканини, червоне золото, тверді й 
блискучі метали, незмірні багатства і дорогі заокеанські прикраси... 
Він говорив не дуже довго, проте суттєво. Всі ми встигли багато чого 
послухати. Коли він говорив ніхто не дивився вниз, втикаючись носярою в 
свій телефон. 

А потім все скінчилось : він попрощався з нами, поцілував маму і пішов. 
Так мовчки і повільно, ніби вже зробив ту важливу справу, за якою приходив 
і тепер може розслабитися. Хоч він і став серйознішим. 

Попрощались з ним й обіцяли пожертвувати школою ліки і теплий одяг.
А потім повернулися до своїх справ. 
Скоро шкільний день добіг кінця. 
В найближчому часі ми пішли додому. 
Але в той день,в той лютневий день,ця подія була важливою. Важливішою 
за будь-що. І важливою для кожного з нас. 
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Адже тоді, коли він приходив, коли він несміливо стояв в коридорі, коли 
підпирав скронею стелю і вовтузив в руках папірці ,я зрозуміла дещо дуже 
непомітне, що зазвичай марудиться в тіні, через що ми цього не помічаєм: 
вони справжні. 

 Ті герої, про яких нам розповідають - вони справжні. Вони існують, чорти 
б це побрали! І вони тут... Поряд : на межі нормального світу і побоїща, від 
якого вони нас захищають... За чиїми спинами ми стоїмо. До них можна 
доторкнутися, з ними можна поговорити і їм можна подякувати. Бо вони 
люди, такі ж, як і ми. Вони справжні. Ми бачимо їх ,на блакитних екранах 
телевізорів, але від цього вони не стали вигаданими. Вони залишаються з 
нами. Вони поряд... Вони тут... 

Мене вже шукає дідусь, милий щоденнику. Я чую, як тупають його чоботи 
по риплячому паркеті, чую голос, що відбивається від бетонних стін. Майже 
бачу холоші його штанів. Гадаю, мені вже час... 

Але я б хотіла написати дещо. Дещо, що я в кінець зрозуміла після того, 
як Його принесло до нас. Сказати те, заради чого я почала все це. Писала 
шкрябаючим олівцем по сухому папері. 

І ось воно : в кінці кожної байки є мораль. Зазвичай я ненавиджу ці 
повчання, але сьогодні мені потрібно закінчення. Тож я все таки напишу це : 
він один з них. З тих особливих. Один з наших справжніх героїв...
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Сергій Міщенко

У Зеленому коридорі
 
29 серпня 2014 року. 18:30
На виході з Іловайська славнозвісним «зеленим коридором» наша частина 
колони прорвалася крізь пекельний тир російської артилерії і танків. Ми 
вибили з околиці російських десантників та закріпились у перших п’яти 
домах селища Червоносільське першого більш менш принадного місця де 
змогли б тримати оборону.
 
По-обіді постріли потроху вщухли, лише де інде було чутно далекі глухі 
бахи арти. Це не страшно, це вже не по нас. 
Наш польовий шпиталь ми розташували в центральному невеличкому 
чотирикімнатному домі та погребі, що стояв окремо у метрах ста, оскільки 
кімнат на всіх поранених було замало.

Всі наші важкопоранені стабілізовані, втратили двох. Їх завернули у 
простирадла та винесли на літню веранду. Полоненого пораненого 
російського десантника, якого розвідники притягли дві години тому, вдалось 
відкачати, але без переливання крові на одному фізрозчині навряд чи 
дотягне. 

Пробіг між важких, позбирав телефони рідних. Навіщо не кажу, всі 
розуміють для чого, всі пишуть. В такій антисанітарії поява гангрени, 
проблема невідворотня, питання лише «коли?»Мобільного зв’язку майже 
немає - глушать тварі, але інколи у самому темному кутку на горищі 
нашого дому-шпиталю з’являється одна поділка на мобілці і є можливість 
відправити пакет з декількох СМСок. Прошу Реактора, який часто 
навідується до пораненого Еста та має нерозряджену мобілку, набрати 
повідомлення й тобі, моя Мала. Рукавички останні, в запеклій крові, тому 
сам набрати не зможу, якщо зняти - фіг натягну цілими.Треба щось несумне 
і щоб було зрозуміло від кого, що живий. «Жив здоров - пасу коров» диктую 
я текст повідомлення і твій телефон, єдиний який знав напам’ять. Багато 
б віддав щоб почути твій голос. Реактор здивовано дивиться на мене, наче 
намагається визначити наявність контузії, мав би звикнути до моїх шуток-
прибауток ще в учебці. Посміхаюся йому у відповідь. Зрозумівши що я в 
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адекваті - пішов відправляти. 
Що тут дивного? Живий, здоровий... це головне....»пасу коров» - сільським 
пейзажем мабуть нівіяло веселу риму. Мабуть зрозумієш, мабуть зрадієш, 
мабуть...

Підійшов Дід з підрозділу «Купол». Поранена долоня лівої руки, але ж бачу, 
що перемотував сам.
- Док, треба комусь до росіян сходити. Гал з ними перемовини веде, по рації 
передав, що вони вимагають лікаря, для поранених, кажуть свого в них нема.
- Комусь... Добре сходимо, чому б не сходити. - награної безшабашності 
вистачає лише на пару фраз.
- До кого підійти?- перепитую в Діда.
- Гал у полі стоїть на нейтралці, чекає.
- Ок. Зараз знайдемо того Когось. А з рукою що трапилось? Чому не 
показував?
- Та в мене по мєлочі, не хотів вас відволікати.
- Плюс.
«Плюююс... Сходити... Яцик вже сходив, на ті перемовини. Забрали і з 
кінцями. Танкіст ходив за двохсотими - вбили» - це я вже сам до себе. «Кого 
ж я відправлю? Дівчат - ні. Міхтей - за доктора не прокатить. Тєрапєвт - йому 
знову може кришу зірвати... ну от і добре. Залишаюсь тільки я. Командиру 
Чубу було б доповісти, але ж хтозна де вони втрьох зараз воюють. От і 
ладушкі... Сходю кудись до когось»

Заходячи у дім-шпиталь, з напускною веселістю знімаю перчатки, вигружаю 
з карманів усе «зайве». Залишаю у кишені брюк під аптечкою серед бинтів 
гранату ргдшку. Якщо там будуть казачкі або чеченці в полон не піду. Від 
використаного бинту відриваю собі довгий білий шматок, щоб був без крові 
та бруду. Мері з Міхтеєм змінюють пов’язку Камазу. В нього знову кровить. 
- Мері, ти за головну. Я трохи відійду. Гал викликав.
- Добре, тільки не довго. - відповідає тендітна й зовсім мала дівчина. Вона 
сконцентрована, зараз головне зупинити кровотечу. Є ціль і це надає їй сили. 
Виходити на вулицю без автомата якось дивно й незвично, наче щось забув. 
Його реально не вистачає. Проходжу повз наші пости, зморені хлопці вже 
почали окопуватись. Впевнено крокую до одинокої фігури Гала. Вже майже 
підійшовши до нього, чую за спиною крик Лавра. 
- Док! Ти куди?! Дооок…
«Бляха, засвітився. Як прийду, то мабуть від Чуба отримаю на горіхи, що 
не доповів. Було б добре… як прийду» Роблю вигляд, що не чую Лавра, 
і впевнено, наскільки це можливо по ріллі, підходжу до Гала. Він стоїть 
посеред поля без зброї, немолодий дядько років під п’ятдесят, явно з 
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офіцерською виправкою, без зброї, в руках лише рація. Один з небагатьох 
офіцерів батальйону,  кому пощастило вижити за останні тижні. 
Цікаво скільки на нас зараз стволів направлено? 
-Док, ти хіба ж лікар?
-Ну такоє… Лікар чи ні, а подивитись точно зможу.
-Тоді слухай. Треба підійти до першого їх окопу, вони прямо на пів-другої 
від мене, бачиш? між двома деревами та кущами, - вказує очами напрям Гал, 
не піднімаючи рук - вони винесуть туди своїх трьохсотих, кажуть що у них є 
один наш, також поранений, може й віддадуть. 

Мовчки прямую за орієнтиром, лише кивнувши у відповідь. Сили 
відповідати вже немає. 

Дивний сьогодні день, ще й не весь вийшов, а вже стільки трапилось. Комусь 
на все життя б вистачило. Йти по перепаханому полю досить незручно. 
Відійшовши від Гала метрів на двадцять, піднімаю руки догори і прямую до 
окопів росіян. Навалюється депресняк, вперше за сьогодні. Так враження, 
що всі депресивні  кров’яні клітини були зібрані у долоні і піднявши руки я 
їх розігнав по усьому тілу. Спочатку гаряча хвиля наче накочується в голову, 
потім плечі й спина, останні ноги…  Навіть просто йти стало важко, кожен 
крок роблю через силу. 

Починаю помічати речі які здавалися несуттєвими. Глибоке блакитне небо. 
Запах гарі змішаний з ароматом ріллі понівеченої траками ворожої техніки 
поля. Незвична тиша. Підняті руки миттєво мліють і йти стає ще важче. Але 
зупинятися не можна. Шкіра ніг починає нестерпно зудіти в тих місцях де 
брюки просочені запеклою кров’ю поранених, тобто майже вся.
Ото цікаво, чи у всіх так воно зудить, чи то особиста нова алергія? Може 
мені ще й профнепридатність хто випише?

Блін, і білий прапорець забув. Мабуть в кишеню за ним вже лізти не варто.
Здолавши поле, зупиняюся на дорозі в двадцяти метрах від ворожого окопу. 
Назустріч виходять двоє. Один з них явно офіцер.
- Доктор?
- Да.
Обшукують геть не професійно, але на прицілі тримають впевнено, один 
одному не заважають.
- Руки можно опустить?
- Опускай, но не дергайся. Сейчас наших принесут.
На край бруствера виносять дві пари носилок. Обидва важкі але при 
свідомості, у формі російскої армії. Нашого не принесли, мабуть збрехали. 
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Значить й не відпустять... попандос. Добре що хоч армійці. Дістаю к 
нижнього карману штанини аптечку та починаю огляд. В очі відразу впадає 
інша техніка бинтування та замотування поранених кінцівок у додаткові 
шматки тканин, ще совєтського зразку. Навіщо ці простирадла їм? Один 
явно вже не жилець, без реанімації не витягне і до ранку, другий хоча 
важкий, але стабільний. 
- Им что-то кололи? - питаю у солдатів.
- Противошокое дали, больше нечего, наши доктора отстали от колонны, 
обломались по дороге… суки… 
- Ну что я могу сказать? Все сделали правильно. Рецепт выписывать не буду. 
Первому, как минимум, нужно срочное переливание, второго просто в 
больницу надо везти, чем скорее тем лучше. Ближайшая ваша в Харцызске. 
Мы туда всем местным рекомендовали ехать, если они от эвакуации 
отказывались.

Кажу з напускною недбалістю, яка в мої уяві притаманна усім лікарям 
районих полікліник. 
- Ну я пойду? Или у вас еще кто-то есть?
- Может им уколоть еще чего надо, док? - питає геть молодий хлопець, 
що притягнув ноші. Він явно нервує більше за всіх, метушиться поряд з 
пораненим товарищем.
«Да вижеве твій дружбан. А той що проруч - вже навряд» - подумки 
заспокоюю я його. Трохи тримаю паузу. 

- Та можно и уколоть... но у нас же ничего не осталось вашими стараниями, - 
відказую наче й ні до кого, дивлячись собі під ноги.
Зараз кмітливий пацієнт на прийомі у лікарні вже все б збагнув й поліз у 
кишеню за грошима. Знову  пауза.

- Тут ваш один в доме крайнем канает. Мы знаем, что он там, но в дом не 
заходим. Там бабка местная вокруг него скачет...
А ось хто у них за старшого. Підіймаю очі вже до нього. 
- Так бы сразу и сказал.
З аптечки дістаю дві склянки з цефтріаксоном, розводжу ампульною водою, 
обійдуться без лідокаіну, його вже майже нема. Добряче трушу ампули, 
перевіряю на світло. Не поспішаю. Колю через одяг та засовую пусті ампули 
у кишені «пацієнтів». 
- В больничке обязательно покажете ампулы принимающему врачу.
Міряю пульс кожному, задоволено киваю наче сам до себе. Чомусь згадую 
старий анекдот про лікаря, який не встиг застати пацієнта живим, та 
запитав у рідних чи спітнів він перед смертю. Йому відповіли, що так, 
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трохи спітнів. «Це дуууже добре... дуже...» - сказав доктор та пішов додому. 
Мабуть росіяни цей гумор не сприймуть, залишу його при собі.
Звертаюсь до їх старшого.
- Теперь тут все ок. Пошли за моим.

По дорозі, щоб не думати про ствол конвоїра направлений у спину, почав 
рахувати: цефтріаксон гривень 15 коштує у аптеці, разом з водою і шприцем 
- 25, на двох - полтіннік. Дивна ціна за життя людини.

Я зміг забрати нашого пораненого не відразу, його стан був занадто важкий, 
для того щоб тягти самому на руках. Вже пораненого хлопця, з позивним 
Полтава, під час розстрілу колони у полі переїхав російский бмд. Врятував 
його добрий бронік, та сира земля. Перебинтував, оглядаючи поранення та 
замінюючи свіжими бинтами пов’язки бабці, які вона наробила із порваної 
несвіжої постільної білизни. Довелося повертатися за ношами. У пам’ять 
запав очманілий погляд російського солдата, коли я переступивши через їх 
окоп, зі словами: «я за насилками. сейчас вернусь» - попрямував до наших 
позицій, навпростець, через нейтралку вже не піднімаючи рук. 
Допомогти донести взявся зовсім молодий хлопець родом з Донецька 
на псевдо Казимір, якого знав ще з учєбки, але той шлях я вже робив на 
повному автопілоті, геть не пам’ятаю його.

Повернувшись, ноші передав першому ж бійцю на нашій території. Сил 
вистачило лише дійти до першої хати, розтрощеної танковими пострілами. 
Привалився до стіни закрив очі. 
Знову тихо, незвично тихо. 
До речі, Мері просила недовго, а я звалив на години півтори. 
Треба бігти. 
Потроху піднявся. Пішов.
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Олена
31

І у дні, дні, коли я бува заходилась мокрим кашлем - нежить минув, і горло 
вже не боліло, та кашляла я бува страшне, - мені згадувались хвилини, дні, 
тижні у оздоровчому пансіонаті – три років тому, мабуть, найнебезпечніші 
та найстрашніші хвилини у моєму житті.
Що колись були.

...Вечір і день кашлянь за плечима, дні, що виснажують мене що далі, то 
більше. У палаті весело – дівчатка-сусідки збираються на нижній поверх, на 
дискотеку, фарбуються, теревнять.
- Ти їдеш? – до мене, а я... чую?
Я чую.
- Ні...
Відвертаюся.
“Ні” – з трикрапками.
Хтіла б сказати „так”.
Хтіла б – аби хтось – агов за плечі, ну що ти така сумна, все ж добре буде.
А я б нічого не сказала, бо ж не зрозуміє, бо ж хіба то зрозуміти – як воно, 
коли кожного дня, кожної ночі...
Так, задихаєшся. Так, докладаєш шалені зусилля, аби трохи відкашлятись, та 
то схоже на Сізіфову працю – день за днем, кашель повертається, й знову те 
саме, нескінченний День Бабака, нескінченна боротьба...
За себе.
Хтілось покласти голову комусь на плече і просто сказати:
„Я так втомилася боротися”.
Ця боротьба за життя. Втомилася...
- ...Ну тоді па-па, - я ж не йду, а дівчатка йдуть, бажають мені щасливо 
лишатися, нафарбовані, веселі – життя чудова штука, пам`ятаєш?
Коли не кашляла. Пам`ятаю.

Лишаюсь у палаті, нарешті тиша, нарешті ніхто не чіпа, нарешті покашляти 
досхочу. Кашляю, намагаюсь відкашлятися, виходить-не виходить, якась 
безвихідь день у день, не знаю, куди податися, не знаю, куди подітися, поруч 
виблискують коробочки з косметикою, флакони парфумів, перли на блузці – 
схлипую, розплачуся – не розплачуся!
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Геть з палати – куди-не знаю куди, просто геть, просто нестерпно, просто...
Просто не знаю. Безглузда боротьба. Пігулок тут зась, а раз вкрала у сусідки 
ковток сиропу від кашлю, бо нестерпно, караєш себе за це, не знаєш, чим і 
як лікуватися, як купити – бо ж холодрига, а застуджуватись тобі не можна, 
п`єш чай, та що той чай...

Розмазую по щоках сльози. Як добре, що тут економлять на електриці. Сліз 
не видно. Я для всіх лишусь бравою всміхненою, оптимістичною пані. „Та все 
добре, то дрібниці, кашель, скоро мине”.

Я ніколи не чула до себе слів на кшталт: „Все буде добре. Обов`яково мине”.
У коридорах нікого. Всі на дискотеці, або у палатах гоняють чаї. І я теж у 
палату. Зрештою, чого я випнулась. Вертаю, помию чашку і вертаю.
Раптом до мене доноситься слабкий голос та й сама вже бачу.
- Поможи... підвестися... аби хтось...

От зарюмсана дурепа. Вся у собі – й навіть не одразу звернула увагу, що 
тут, у коридорі, на підлозі лежить чолов`яга, впав, певно, з візка чи зі своїх 
милиць, а, може, просто п`яний у дупу. Не думаю про це, ще до того, як він 
вимовив ці, найскладніші для багатьох слова – прохання про допомогу, – у 
голові блискавками шугали думки: знайти, когось, швидше, аби підняли.
Людина лежить посеред коридору й не може підвестися - а навкруги ні душі.
Щось белькочу на кшталт: „я зараз, я швидко”, він відводить очі – не йме 
віри? Вважає, що полишу? Може, то справді якийсь п`яничка – і здалось 
воно мені, та людина – людина на підлозі й не може підвестися – я вже чатую 
біля ліфту: хтось має показатися, хтось має вийти, де ж ті всі санітарки – 
розчинились, немов ранковий туман, невже зачинились у себе й гоняють 
чаї, а тут людина – людина потребує допомоги, як довго тягнеться час, чую, 
як той чолов`яга кличе на допомогу хоч когось – певно, то відчай, певно 
вирішив: полишила, пішла собі, не переїхала своїм „танком” – й добре, не 
йняв віри – бо полишать, як і завжди, бо всі всіх зрештою лишають, так було 
й так буде – а йому на вигляд вже не так мало років, аби це розуміти.
Та мені зараз не до філософських роздумів, я обіцяла знайти поміч – і 
я її знайду, хай що він там собі думає. Нарешті біля ліфту перестріваю 
санітарку. „Там допомога потрібна, хлопець упав...” – починаю квапливо 
пояснювати - та санітарка вже біжить коридором, дзвонить колежанкам, аби 
помогли підняти – бо ж ще той здоровань звалився, питання досить швидко 
вирішується – і ось хлопчина вже у своїй палаті.
Я вертаюся до своєї. Зрештою, туди й збиралася.
Тримаю парі, що назавтра він проспиться – й навіть не згадає про цей 
випадок, про мене то годі й казати.
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Люди чомсь швидко забувають добро. Немов є у ньому щось отруйне, 
лякливе – воліють зайвий раз не згадувати. Себто прийняти, бува 
подякувати – та все ж зайвий раз не згадувати. А от зло багатьма 
пам`ятається дуже чітко, мов філігранно вигравіруване. Людина швидше 
згадає, як ти одного дня зламала їй телефон, аніж сто троянд, подарованих 
тобою на знак вибачення.
Неважливо. Кашель вертається. Заходжу до палати, притуляюсь до 
підвіконня, заходжуся...

Нічого не змінилося. На хвильку мене торкнулось золото осяйної миті – 
миті усвідомлення того, що навіти ти, ось така-не така, слабка дівчинка 
– й те можеш на щось згодитися, можеш стати для когось рятівницею у 
потрібну мить. Так склались обставини. Звісно, будь поруч хтось, хоч 
трохи сильніший, швидший, організованіший – моя допомога виявилась 
би не потрібною – та у ту мить поруч була лиш я й ні до кого було більше 
звертатися. Отже, так вийшло, що у той вечір саме я стала потрібною, 
саме я змогла віднайти порятунок для того хлопця. Дякувати... та, певно, 
моєму кашлю. Бо хіба б не він, завіялась би на дискотеку разом із усіма на 
нижній поверх – і шукай, хлопчино. Як воно дивно бува виходить – печаль 
для однієї людини виявляється порятунком для іншої. Несподіваним, 
незапланованим...

А тепер порятунок потрібен мені. Та хто врятує – як і раніше прокашляю 
півночі, засну виснажена, прокинусь – аби почати все знову. От вже й 
дівчатка з дискотеки повернулися. Посмішки, враження. У Галки помада 
зтерлася. А у Іванни сидить, як прибита. Хто цілував Галку? А Іванку 
поцілують вночі. Я знаю, до неї ж щоночі, коли всі вже полягають, кавалер 
приходить. Лягає поруч із нею у ліжечко, всі вдають, що міцно сплять, і я 
теж вдаю, і намагаюсь сильно не кашляти, а потім бува й справді засинаю, 
бо вони там тихенько. Це ж як треба стримуватися, аби все – тихенько. 
Щоправда бува й не дуже, та всі, наче, звикли.

Я накриваюсь ковдрою. Прохаю про одне, кожного вечора – аби настав 
новий ранок. Витримати й втриматись, дихати й жити. Маю бути сильною.
Маю бути.
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Илья Пролеев

Второй пилот

7 августа 2015 г. ~19:00 – 8 августа 2015 г. ~09:00, г. Киев

Разговаривал с другом по телефону, чтобы отправиться в психоделическое 
путешествие одновременно вместе с ним. Легальные в Украине 25D-NBOME 
и 25F-NBOME. Минут через 5, после того, как он положил под язык 
блоттерную бумагу, сделал аналогичное. Точная дозировка остается 
неизвестной. Моя – предположительно 4 стандартные порции. Немного 
погодя, переписываясь со своей подругой, которая жила до этого у 
меня в гостях неопределенное время (5-7 августа 2015 г. с небольшими 
перерывами), получил в ответ на свои слова о том, что решил обресть в 
тот день очередной опыт с психоделиками, выражение ее желания ко мне 
приехать в гости, которое она постаралась незамедлительно воплотить 
и через час-другой оказалась рядом со мной, возле моего дома. Зайдя 
вовнутрь, она оставила все необходимое для пирога, который собиралась 
сделать, на кухне. Достал вскоре из холодильника две порции NBOME и 
дал ей. По ее предыдущим рассказам, помнил, что она уже использовала 
психоделики. Предположительно, до трех раз. Когда она приняла их, вскоре 
выяснилось, что на самом деле – нет.

Ее реакция была необычной. Очень быстро можно было увидеть, ее 
удивление тем, как меняется ее сознание и моими кропотливыми усилиями, 
чтобы сделать самокрутку из табака у меня в руках, сидя на диване, на 
котором находилась и она, вызывая у нее завораживающий интерес, 
сводящийся к тому, что ей было сложно описать свое восприятие, вероятно, 
становящееся таковым, что она легко могла акцентировать внимание на чем-
то, видеть это в подробностях, глубоких деталях, и для себя выделять некую 
характерность видоизменения, являющую собой необычный для нее вид 
мышления. Пытаясь разглядывать то, что было вокруг, она могла в основном 
видеть свои руки, Вашего покорного слугу, а также то, что было результатом 
приема психоделиков у нее внутри, а также во вне. Через короткий период 
времени Юная Мисс могла только лишь лежать на диване и говорить с ней 
было порою непростым, а иногда и вовсе бесполезным. Она завороженно 
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смотрела на потолок испытывая некое возвышенное состояние, для нее – 
особенное и новое. Ее положение было относительно крайности отклонения 
– нормальным, какой-то отклик существовал в том, что она могла сказать, 
что с ней все хорошо. Сверка с ее состоянием позволяла говорить, что она 
способна как-то отвечать.

Вдруг, после очередного вопроса или просто слов, она стала просить чем-
то порисовать. Стала говорить “белый, белый, я хочу белый” или “краски, 
краски” и, вскочив, попробовала использовать масляные краски, которые 
были на палитре расположенной на табуретке в комнате. Взяв в руки 
кисточку, стала беспорядочно пытаться ею тыкать по палитре, бумаге. 
Пришлось отобрать ее у девушки, ведь очевидно было, что она находится 
не в нормальном состоянии. На предложение использовать лайнеры или 
карандаши, она ответила отказом. Ее руки оказались в маслянной краске, 
она не могла сидеть и вполне характерно теряла способность к адекватным 
восприятию и подвижности. Было такое чувство, что ее глаза могут 
начинать закатываться, а тело терять здоровый тонус.

Типичные для людей, потерявших необходимую способность к ясному 
восприятию во время психоделического опыта и во многом – минимального 
самоконтроля, характерные признаки нарастающей физической силы 
чередующейся волнообразно с ослаблением и потерей возможности к 
здоровой координации были на лицо. После поступенчато нарастающего 
припадка сумасшествия, обнаруживаемый как нечто вовсе неблагоприятное 
и требующее незамедлительного разрешения, моя реакция на это была 
одной – немедленно отвести девушку в ванну, чтобы она могла освежиться, 
помыться, ее сознание могло проясниться и та продолжила путешествие 
в нормальном состоянии. Эта попытка не привела к каким-то большим 
результатам. Зайдя в ванную комнату, омовение в душе оказалось почти что 
бесполезным для нее потому, что она не могла соображать, что на самом 
деле происходит и ее когнитивные способности постепенно нарушались 
все больше. Вода таки помогла ей быть в лучшем состоянии и сыграла свою 
благую роль, но прийти к стабильности не получилось.

Девушка погрузилась, как она сама в дальнейшем определила, в некий “сон”. 
Если человек находится в состоянии измененного сознания в результате 
использования психоделиков, то все равно видит что-то новое, ему можно 
помочь найти то, что будет благим в его в жизни на уровне того понимания, 
которое есть у него. Люди находят то, что ищут, но вот ищут – разное. 
Всегда есть свет, который озаряет жизнь каждого. Девушка стала прозревать 
и кругозор мысли стал доходить до слишком вместительного для нее 
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взгляда, приводя к утрате нормы восприятия, из-за неспособности 
выдержать ответственность открывающуюся перед ней. Разбираясь с этим 
можно было действительно понять, что ослепительный свет привел к тому, 
что глаза ее “широко закрылись”.

“Приснилось, что когда дышала сидя на диване, то футболка двигалась 
от дыхания, и рисунок на ней начинал изменяться, она становилась 
картонной.” У нее какое-то время было чувство, что рожает. Характерный 
для психоделиков, а также изменений в жизни человека процесс умирания 
и рождения. Хотела открыть окно в комнате и не только по неизвестным 
причинам.

“Вызови скорую, иначе я сейчас сойду с ума!” – кричала она, выбежав 
в прихожую пытаясь достать до домашнего телефона и выйти через 
входную дверь. Изначально произносила “302” как характерное число, 
по всей видимости вместо “103”. На требование отреагировал полным 
отказом, чтобы не было сложностей с тем, что окажется в психиатрическом 
отделении с диагностикой острого психотического приступа и 
передозировкой психоделиками. Старался изо всех сил установить с ней 
человеческий контакт предполагающий связь, способную удерживать 
ее от безумия. Дома были нейролептики на крайний случай, давать все 
таки не стал, чтобы избежать органических дегенеративных изменений в 
ЦНС и функциональных нарушений. В неопределенное время произошло 
мочеиспускание по неизвестным причинам. Оставалось отвести ее в 
туалет, чтобы могла оставаться в какой-то вменяемости, и вытирать пол 
за ней. В дальнейшем в прихожей сорвала зеркало, разбила его, пыталась 
куском от него порезать вены. Схватил ее за руку, вырвал стекло. На кухне 
открыла дверь холодильника, выбросила оттуда полки, разломав их, и 
то, до чего дотянулась. Также разбила кувшин и мои очки. Размазывала 
кетчуп, бросала продукты, в комнате пыталась кушать с пола сырые, не 
мытые овощи, доставая их из пакета, который принес из магазина накануне. 
Пыталась пить, разливала жидкости. Часто повторяла число “312”, громко 
выкрикивала его, преобразовав изначально число “302” с неопределенной 
мотивацией. Воспоминания были смутными. Много раз повторяла “в 312-
й раз”, добавляя это выражение то к одной, то к другой фразе. С особым 
акцентом неоднократно произносила “просто покурить”, то ли, чтобы 
покурить самокрутки, то ли “смакуя на вкус” само выражение.

Передвигалась, порою порывами начиная бежать реагируя на символические 
объекты поиска, искала предметы разной окраски, называя их цвета.
Поначалу играла музыка, а потом схватила колонки и даже бросалась ими, 
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что попыталась сделать и с податчиком чернил для принтера. Не связал, 
не заткнул рот тряпкой или какой-то другой тканью, не оглушил, чтобы 
свести к минимуму контролирующие усилия, потому, что это оставило бы 
свой след. Старался прикрывать ей рот рукой, когда ее вопли становились 
слишком громкими.
          - Почему ты меня не вырубил?
          - Потому, что это записалось бы в твоей памяти. Старался свести к 
минимуму подавляющие усилия.

Будучи с повышенной чувствительностью, удерживал обезумевшее тело, 
когда у самого сознание “на распашку” и весь ее опыт, который открывался, 
перетягивался на меня. Бегал за ней, находящейся в сумасшедшем 
состоянии, по всей квартире, половина была в разбитом стекле, 
перепрыгивал его. Кричала с перерывами всю ночь. Был весь до предела 
внимателен, боли почти не чувствовал. Напряжение временами достигало 
предела, почти не ощущал себя порою, все силы тратились на то, чтобы 
ее как-то угомонить порою, а иногда не давать двигаться. Сдерживающие 
усилия чередовались с попытками говорить с ней и отдыхать рядом, когда 
получалось. Пытался ее держать, останавливать, та кусала мои пальцы, 
ладони, губы. Видела кошмар “во сне”. В комнате, которая становилась для 
нее зеркальной, ей было время от времени очень больно, хотела прекратить, 
не могла смотреть на потолок и на сирень на полке. Много раз просил 
ее смотреть в глаза, чтобы установить контакт, который мог бы помочь 
придерживаться какой-то нормы в ее состоянии и ей контролировать ее 
плоть.

В туалет отходил и у нее было ощущение что прошел час. Выливала воду 
на себя. Разделась (еще где-то в начале ее приключения) и с меня многое 
посрывала (немного позже).

Хотела, чтобы вступил с ней в интимную близость. Пыталась домогаться, 
(требовать) от меня обычного секса, орального и анального. Порою 
разбивала все вокруг, до чего могла дотянуться.

В очередной раз пыталась стянуть с меня трусы, набросившись, стала 
пробовать заниматься оральным сексом, а потом вдруг укусила за мошонку 
и какое-то время не отпускала. Пытался ее оттянуть, получилось через 
несколько секунд. Произошло это так быстро, что даже не заметил того, 
как оказался с опущенными трусами и половыми органами у нее во рту. 
Несколько раз до этого отталкивал ее, когда она пыталась припасть к моим 
промежностям, но к концу ночи уже устал и немного прозевал, вот она 
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и добралась. Обнаружил рану уже только утром, когда сидел на диване и 
оказалось, что подо мной лужица крови. Смотря на мошонку, увидел, что 
там дырка через которую видно прозрачный слой кожи или ткани какой-то, 
а за ним – яичко. Рядом сидела эта “принцесса” и ясными глазами, смотрела 
на меня будто новорожденная. Многое в квартире поломано, кровать в 
крови, монитор на полу, стул и очки сломаны, клавиатура плохо стала 
работать, ее телефон потерялся, прочее. Какое-то время читала Библию.
Галлюцинации характерные для времени после приема психоделиков были 
четко выражены характерной символической образностью, которая ею 
воспринималась с некой мистической интерпретацией, для меня же являло 
собою не более, чем продукт ее сознания, которое пыталось выразиться в 
наиболее понятной для нее форме, способной привести ее к наиболее мягкой 
адаптации к естественному восприятию, хотя ее отношение все таки было 
затруднено тем, что она не понимала поначалу, что это проекция, которую 
создает ее ум и внутренний мир,а не реальные для всех явления на тонко-
материальном уровне.

“Это были как кадры с проектора. Глаза в треугольниках, а вокруг них – 
радужка или градиент, я не поняла и они наполняли стены в помещении, 
точнее в твоей квартире, а потом и на улице. Я их видела только в тот день и 
они были реальны как ничто другое.”

У нее было много синяков, ссадин, порезов в результате того, что много 
бегала по разбитому стеклу, по всей видимости также падала. Болело все 
тело, мышцы, сердце, боялась сделать что-то неправильно. Убирала в 
квартире, когда уехал на скорой, чтобы мне зашивали рану.

Итогом этого события для меня стал опыт, который принес немалые 
переживания и большую ответственность в моей жизни. У меня появился 
утвердительный взгляд на то, что человек может использовать психоделики 
и справиться всегда возможно вместе с другим “путешественником”, если 
тот опытен. К счастью, можно понимать, что Юная Мисс смогла поверить 
в Бога. Однако, несмотря на это, она не смогла пройти дальше так, чтобы 
через ровно два года после того, как пребывала в безумии 8го августа 2015 г. 
в 04:34, закончить как либо со мной общение, кроме как просто оклеветать 
выругавшись, хотя раньше называла “волшебником”. Поэтому, могу для себя 
понимать в основном то, что мои пожелания счастья остаются для всех, а 
слова мои сказаны в первую очередь для тех, кто готов идти до конца, а не 
остановиться однажды и устроить очередной черный список тому, кто мог 
стать единственным спутником в начале пути.
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По воле оживающей судьбы побежала на пронизывающий белый свет
И нарисовал пронизывающий, крикливый реалистичный портрет
Тускловатыми знакомыми красками, ядовито бурлящими внутри,
Ведь размазала все те, которые были в комнате и позади.
 
Как будто что-то пропало, просвистела, издавая звуки на ложе,
О ненависти к миру, выпирающей из тела и стекающей по коже,
Словно язык внезапно очумел и выбросил наружу на пару век
Бесчисленные проклятия, не оставив тепла, и спасет человек,
 
Которому сможет отдать свое обросшее трясиной сердце,
Чтобы очистить его и предаться служению, храня свет в ларце.
Пришлось порулить за двоих, хоть искал второго пилота.
Все вышло довольно странно и был похож на усталого полиглота.
 
Невероятно видеть и слишком больно двигаться, надо как-то победить,
Новое узнать и немного старого вспомнить, каплю излить
В драгоценную чашу, с жаждой трансформации, и хватит
Дурное взращивать, как березу у реки, мол понапрасну душу тратить.



Сергій 
27
Київ

Зима дозвілля нашого
 
1.
На станції порожньо і холодно. Сьогодні двадцять перше лютого дві тисячі 
хххх року. Я притуляюся до дверей з написом «не притулятися ніколи». 
Дермантинові сидіння вагону сплять. Поїзд випливає з тунелю і зависає над 
Південним мостом.
Диму не видно. Береги зникають. Сірий шум.
Ліхтарі проносяться повз. Річка йде назад. Кінцева точка подорожі 
наближається. Через плече жінки в дублянці дивлюся на список. Білі букви 
на тлі розбитої площі. Намагаюся прочитати їхні імена, але марно. Букви 
розпливаються. Сьогодні ми живі. Будуть живі й вони. Завжди, так скажуть.
Перехід відчинено, але ескалатори вимкнені. Деінде в кіоска сидять 
продавці. Точать поїдені кавою та вічною лайкою зуби. Я намагаюся 
прискорити крок, швидше подолати сто одинадцять метрів до кутової 
будівлі на вулиці Ж-ській.
Ми прийшли першим, нас троє. Ми обіймаємо один одного, в наших очах 
плавляться сльози.
Я питаю у цих жінок: де їхні чоловіки? Вони відповідають: із ними все гаразд. 
Перший поїхав звідти позавчора вночі, він спав до сьогоднішнього ранку. 
Другий тиждень тому пошкодив ногу, зараз він удома.
Я виходжу курити. Небо світле на відміну від усіх минулих днів. Тиша. 
Жодного птаха.
Живі. Ми і вони.
За кілька днів засохне хліб, що я купив дев’ятнадцятого лютого дві тисячі 
хххх року.
За тиждень я втрачу роботу.
А ще за місяць мене позбавлять батьківщини.
 
2.
Очікування війни – як передчуття святвечора. У ці миті ти повинен бути не 
сам. Січнева ніч – суцільна втома. Із величезним терпінням вислухав гостей, 
з’їв салати, випив шампанське. Близько першої години ночі ми поверталися 
додому, прихопивши пляшку крюшону.
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К. пішла спати, випивши великий келих вина для міцного сну. Я ж іще 
близько години сидів на кухні, тупо гортаючи стрічку новин. Далі заліз із 
крюшоном у ліжко, врубив якийсь фільм фоном і занурився у порожнечу. 
Морозний ранок прокрався через кватирку на кухні, пролетів через 
коридор, зашумів складками постільної білизни. Так настав новий рік.
У березні очікування війни стало нестерпним, одного разу я заявив, що коли 
на місто полетять бомби, я вважав би за краще бути п’яним. І ще: опинитися 
в натовпі.
Я не знаю як поводитися в місцях, де всі веселяться. І без очікування війни 
завжди хочеться випити. Але алкоголь лише отупляє, загортає в харчову 
плівку гіркоти. Всесвітньої гіркоти.
Сидячи в клубі на сонному дивані, я розглядаю дівиць в блискучих легінсах, 
в кедах на платформах, намазаними яскраво-червоною помадою. У туалет за 
черговим занюхом заходять хлопці із вибритими скронями, татуйованими 
кистями, у довгих чорних плащах і низьких просмолених черевиках. Наш 
із К. приятель посеред танцполу цілує спочатку одну, потім іншу. Тоді вони 
цілуються разом утрьох.
Я беру на барі собі ще один келих віскі з колою, повертаюся на диван. 
Потріскана шкіра свербить під натиском долоні. К. повертається, пропонує 
забиратися звідси. Я йду в туалет, перед моїм носом розчиняються двері 
кабінки. Звідти виходить якийсь старий. Він потирає ніс і щоки, ніби 
розмазуючи соплі, а потім вихаркує щось незрозуміле: «абагубуга».
«Ось бачиш, ти вже не один», кажу я собі. Якщо завиє сирена, загинеш разом 
із братами виду Хомо.
Ми повертаємося додому на таксі, беремо пляшку наливки в цілодобовому 
кіоску. Але тепер вирубає мене. Я йду в постіль. К. залишається на кухні 
тупити в стрічку новин.
Я засипаю й думаю про те, як добре, що і сьогодні війна не почалася.
 
3.
Я є. Я:
Хлопець, що скидає із себе сон в останньому поїзді метро. Обережно, двері 
зачиняються. Мармур дихає. Мармур ніколи не спить, світло над ним не 
гасять. Далі – вогні, світлі вікна чужих будинків, алкоголіки біля строкатих 
крамниць 24/7. Дзвін ключів у дівчини, що йде попереду.
Я:
Липка грудка, хробак, що видирається на плід, щоб задовольнити себе. 
Зародок, син весняного простору. Сперма виливається на чорне простирадло 
наче випущена в темряву сигнальна ракета – червоним, зеленим або жовтим 
спалахом. Потім ще одна іскра, фінальна. Далі – я, хробак, наситившись, 
відвалююся від плоду.
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Я:
Проникаю в тканину життя, тканину всесвіту. Далі – не думати. Але все 
підряд у голові крутиться: прем’єр-міністр, ритмічний дзвін заліза, піна і газ, 
міна, обстріл, вибух, тремтіння. Будівля пала, місто пало.
 

4.
Із М-ської площі на Л-ську. Тонким льодом крадучись, через високий сніг 
стрибаючи. Крізь вибухи й попіл. Несила дивитися, незмога чути.
І, сидячи в кафе, гріючись, нам здається, що все це так далеко, що сьогодні не 
дев’ятнадцяте січня, а якийсь інший день. Щось типу осені наступного року.
У пікселях на екрані ми бачимо: вогонь поїдає сіру землю. Бармен приглушує 
звук. У кафе заходить молода парочка. Дівчина потирає руки і просить 
зробити їм два еспресо. Хлопець тупиться на екран.
Все це відбувається в кілометрі звідси. 
Ходімо? Питається дівчина, надягаючи рукавицю й беручи каву.
Вони відчиняють двері й виходять у зиму.
Все ще має збутися – збудиться.
Все, що має статися – станеться.
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Олена Кладова 
56 років
м.Сєвєродонецьк, Луганської області

 Людина людиною сильна

Ти знаєш, що ти — людина.
Ти знаєш про це чи ні?
Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,
Очі твої — одні.

(Василь Симоненко)

Людина розумна …  На мій погляд, у цьому словосполученні головний 
акцент  необхідно робити на слово «розумний». Саме розум, яким наділив 
людину Бог, повинен дати право їй, на відміну від всіх інших живих істот 
на планеті Земля, бути самою гуманною як до людей та тварин так і до 
навколишнього середовища. Проте, війни, насильство, масове знищення 
всього живого, забруднення повітря, води й землі, зростання злочинності 
свідчать про втрату такого поняття, як людяність. Сьогодні, на жаль, 
світом правлять гроші. Заради збагачення діти вбивають батьків, жінки 
продають себе, після народження викрадають дітей, щоб використати їх 
органи для пересадки багатим людям, атом використається не на благо, 
а для виготовлення зброї, ми втрачаємо рідкісних рослин та тварин, 
не замислюємося про завтрашній день, коли відходи виробництва без 
очищення зливаємо до водоймищ. 

Невже все так погано? Людина сама веде себе до прірви та у майбутньому 
немає ніякої надії на порятунок? Я маю глибоке переконання, що світом 
керує любов, Бог – це любов, а тому майбутнє саме за людяністю і вона 
переможе. 

Під час важких випробувань для країни або окремої сім’ї наново відкриваєш 
для себе людей, бо у них немає часу вдавати з себе якийсь театральний або 
казковий персонаж, треба діяти, згідно з покликом своєї совісті.
Доля розпорядилася так, що внаслідок воєнних дій в Донбасі мені у липні 
2014 року довелося покинути свою домівку та разом з родиною шукати 
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кращого життя на чужині. Ми виїхали із залізничного вокзалу міста 
Луганська під супровід повітряної тривоги з надією, що через місяць–  
два повернемося додому, але конфлікт затягнувся…За два роки життя 
в евакуації мені вдалося прочитати своєрідні дві книги життя, що були 
написані рідними та чужими людьми. Першою була драма під назвою – 
«Війна все спише», друга – книга нарисів «Людина людиною сильна». Цікаво, 
що Книга Буття вже в перших своїх главах повідомляє про подвійність 
природи людини – вона одночасно матеріальна та має і нематеріальну 
складову – «душу живу». 

Перегорнемо сторінки обох книг і ознайомимося з їх змістом. 
Весна 2014 року привела на Донбас нових господарів – стали розвіватися 
російські прапори над спорудами державних установ. Штурм їх 
здійснювався прихильниками «Російського миру» через руйнування майна 
та приниження робітників, які працювали там. Наприклад, встановлювався 
термін щодо виїзду із орендованого приміщення – 2-3 години, бо там 
тепер буде офіс нової влади. Якщо у терміни не вкладалися, починався 
штурм зі зброєю у руках, іноді – билися вікна, руйнувалися двері та меблі, 
знищувалися документи. Влітку, коли люди стали масово виїжджати з міста 
із-за обстрілів, з’явилися  факти мародерства, як у зруйнованих зарядами 
магазинах, кав’ярнях, так і покинутих квартирах та дачах. Мародери 
посилили й страждання родичів загиблих під час аварії рейсу Boeing 777 у 
липні 2014 року поруч з містом Торез Донецької області, використовуючи 
для особистих цілей банківські картки та мобільні телефони жертв, які були 
викрадені з місця катастрофи. Згадується прислів’я: «Кому війна – кому 
мати рідна». У той самий час Біблія у притчах Соломона вчить іншому: «Не 
піклуйся про те, щоб мати багатство, залиш такі думки твої. Свої очі ти 
звернеш на нього, і його вже немає; бо змайструє воно собі крила і, як орел, 
полетить до неба». 

Здавалось би після обстрілів, втрати домашнього майна, розладу в сім’ях 
за політичними мотивами людям треба навчитися цінити духовні цінності, 
але частка з них після отримання статусу переселенця, захотіла одержати 
максимум допомоги від міжнародних фондів. Для цього знаходилися різні 
вимишлені аргументи – хвороби, тяжкий матеріальний стан, відсутність 
роботи, наявність великої сім’ї тощо. На жаль, серед тих, хто займався 
розподілом гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), теж були зловживання. Продукти харчування, що виділялися для 
ВПО, реалізовувалися у крамницях або розподілялися між нечистими на 
руку волонтерами.  Ніяка війна не спише сліз покинутих на тимчасово 
окупованих територіях престарілих батьків, які не в змозі на свої мізерні 
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пенсії забезпечити себе необхідним харчуванням та лікуванням. 
Разом з тим, я впевнена, що драматична документальна повість «Війна все 
спише» не повинна вбити у нас останню надію на те, що справжня людяність 
існує сьогодні. Саме про це розповідають нариси книги «Людина людиною 
сильна».

Коли поруч з твоїм житлом вибухають снаряди і не знаєш повернешся 
чи ні ти або твої рідні додому живими після походу на роботу, навчання 
чи на ринок, то починаєш запитувати себе: «Куди бігти? Хто надасть тобі 
тимчасовий притулок?» Я та мій чоловік – росіяни, які понад 30 років 
прожили в українському Донбасі, де народилися наші діти. Всі наші родичі 
проживають у Росії, яка несподівано із братнього сусіда перетворилася у 
загарбника. Хотілося знайти тимчасове житло в Україні.

Вважається, що три слова, які найскладніше вимовити, це – люблю, пробач 
та допомоги. У той самий час Біблія вчить: «Просіть – і отримаєте, шукайте 
– і знайдете, стукайте – і вам відчинять». Врятувало слово –  «допомоги». 
Звернулася за підтримкою до знайомих. Руку допомоги надали колеги з 
Сумської, Харківської і Чернігівської областей, з якими колись навчалися 
разом на курсах підвищення кваліфікації та друзі з інституту, де навчалась 
після закінчення школи. Вони надали притулок у своїх домівках, годували, 
приділяли увагу не тільки нам, а ще й нашим родичам. Зовсім незнайомі 
люди, коли узнавали, що ми з Донбасу, приносили продукти, підтримували 
добрим словом. Навіть господарка інтернет-магазину із Чернівців, де ми 
часто замовляли різні товари у мирний час, запитала у соціальних мережах: 
«Допомога потрібна?»

Для людяності нема кордонів та їй не можуть перешкодити відстані та 
особисті складності. Несподівано з далекої Канади прислала грошовий 
переказ моя однокласниця, з якої ми не бачили один одного понад 20 років, 
при чому вона у цей час проходила реабілітацію після онкологічної операції. 
Під час службового відрядження до Києва своїми особистими грошовими 
заощадженнями з нами – внутрішніми переселенцями – поділася 
начальниця з вищестоящої організації. Згадую розповідь моєї колеги про 
студента-медика із Індії, який дуже хвилювався, коли був вимушений 
виїхати із Луганська. Його турбувала доля самотньої бабусі, що залишалася 
у тимчасово окупованому місті. У мирний час він купував їй ліки та 
допомагав, як міг. Хіба це не людяність?

Життя переселенця нелегке. На роботі прийшлося все починати з нуля, бо 
вивезти документацію та обладнання з окупованого міста не вдалося, за 
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оренду квартири треба платити, речей вивезли небагато, а наближалися 
холоди. Підтримували колеги з сільськогосподарських районів – надавали 
сало, овочі, масло, мед, варення, консервацію. Теплі речі чоловік привіз із 
дому під час короткого часу перемир’я. Я довго їх нюхала, адже то був запах 
рідного дома. Ви собі не уявляєте, що це значить – чути аромат минулого, 
якого більше немає... Разом з тим життя приносило нові випробування. За 
два роки прийшлося змінити декілька орендованих квартир, бо у господарів 
свої  життєві плани. Остання квартира виявилася без посуду та теплих 
ковдр. Допомогла попередня господарка квартири, яка надала безкоштовно 
– посуд, ліжко, стіл, теплі пледи, а нова сусідка на третій день після нашого 
переїзду принесла банки з консервованими овочами. Все ж таки людина 
людиною сильна!

Однак, не хлібом єдиним жива людина. У вихідні та святкові дні дуже 
хотілося потрапити на концерт відомих українських виконавців, щоб 
відчути – ми не одні, про нас – переселенців – пам’ятають та бажають 
підтримати люди мистецтва. Першими, хто приїхав у зону АТО з 
концертами, були молоді переможці та лауреати пісенних конкурсів. Саме їх 
виступи, як безпосередньо перед бійцями, так і у прифронтових містах стали 
своєрідним мостом від одного людського серця до іншого. 

Людину створено за образом і подобою Бога, а це означає, що вона, будучи 
частиною творіння, наділена при цьому рисами, що властиві Самому 
Творцю. Якраз нариси книги «Людина людиною сильна» вселяють віру, що 
кожна особистість може отримати справжній душевний комфорт лише 
тоді, коли буде робити добрі справи для інших людей та отримувати від них 
теж саме. Вважаю, якщо всі ми будемо втілювати в життя біблейську тезу: 
«Полюби ближнього свого, як самого себе», то людина РОЗУМНА зможе 
жити не за законом джунглів, а за законом ЛЮБОВІ. Цар Соломон казав 
людям: «Занурте розум в серце, запитуйте своє серце, слухайте через свою 
любов». 
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Біла Андріана Андріївна
Студентка Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Заворуха перед Євробаченням або як Львів першу скрипку грає
 ( про події у Львові перед Євробаченням)

Львів - то вже не місто для мене, а якась теорія буття. Коли мені кепсько – я 
постійно згадую Його, наче якогось особливого для мене чоловіка.  Часом 
в моїх мізках він постає якимось принцом з віденським чи французьким 
шармом. Хоч це далеко не так, бо бруд політики разом із смородом сміття, 
освітні реформи депутатиків-перекинчиків зі Львова топлять мого Левчика і 
не дають ніяк вибратися з того болота. 

Іноді так хочеться, щоб король Данило гецнув свого коня по-козацьки чи 
то по-князівськи чи хай вже по-королівськи, чкурнув з того закаменілого 
місця на площі Галицькій і повиганяв татар-москалів з України. Але того не 
стається, отож, іноді татарське неподобство мовчки виганяють мої думки, 
які скачуть і гецають у моїй голові наче справді козацькі воронії коняки.

***
От кому не хочеться бути першим? Хоч як не крути, але всім. Так і Львову 
теж кортить грати першу скрипку. От не подобається йому спочивати на 
лаврах – товчеться, як Марко у пеклі.
Ви запитаєте, чого це я Львів укриваю ганьбою, як же це так можна про 
Королівське місто анафеми співати?
Та просто я цю кухню із середини знаю. Львів же мені як брат, а брату як 
годиться, треба хоч іноді давати на горіхи.
Отож, пам’ятаєте півроку тому, чи, може, вже й більше, одну львівську 
захцянку – стати місцем проведення Євробачення? Здавалося, що тут 
такого? Але я скажу, як можна було до такого додуматися! У нас же 
чорним по білому написано – Київ – столиця України. Не можна весь час 
перетягувати ковдру на себе.

Звісно, що тут не кажи, а Львів – міцний горішок – витримав німецьку, 
польську пошесть і в 39-му москальську чуму пережив і Євробачення 
би витримав. Але ж дайте містянам хоч трохи мертвої тиші, а то від цих 
туристів голова іде обертом.
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На щастя, здоровий глузд журі узяв верх і Київ перейняв естафету першості. 
І Садовий не дуже з цього приводу побивався – крокодилячі сльози не лив. 
Бо, як то кажуть, на львів’ян покладайся, але свій розум май. Він, звісно, 
людина з великої літери і свою посаду, як зіницю ока береже. Але хтозна, 
чи не провалив би він Євробачення. Скільки ж то він років пускав бісики 
іноземним інвесторам, а кінець кінцем у Грибовицьку купу сміття таки сів.

Отож, питання Грибовицького сміттєзвалища відклали до грецьких календ 
і взялися за нову справу. Львівська влада в черговий раз вирішила місто 
на європейську орбіту вивести – прокласти канатну дорогу на Високий 
замок. Звучить геніально! Половина містян у купі сміття сидить, а інша – 
канатною дорогою катається. Звісно, нас називали штабом Бандери і містом 
людожерів, але на роль міста-цирку я не погоджуюсь. Карнавали в Ріо-де-
Жанейро, нагадую, а в нас тут як-не-як культурна столиця!

Погоджуюсь, що це чудова альтернатива громадському транспорту: нові 
технології у місті із шармом старовини. Одні будуть під Ратушею гуляти, 
інші над Ратушею літати. Але біда в тому, що це всього лиш біла пляма. 
Наша влада розводить балачки й обіцяє галицькі гори. Пометикуйте на 
хлопський розум – у нас же сміття по коліна, а Садовий танцює під дудку 
слави. Скажете, я згущую фарби?

Може й справді, занадто я усе драматизую і пора мені міняти гнів на милість, 
але у всьому має бути золота середина.І жителям міста варто уже вивести 
мера на путь Галицьку, а то він полюбляє засиджуватися на прокрустовому 
ложі. І хоч мої слова залишаться голосом волаючого в пустині, мене у цій 
ситуації веселить те, що у нашій львівській колекції з’явилася ще одна 
небилиця до першого квітня.

Отож, схочете когось пошити в дурні – розкажіть, що львівський 
метрополітен – визнаний кращим у Європі, що у Львові буде своя канатна 
дорога. А ще запросіть у «Криївку»  і скажіть, що тут каву добувають у шахті, 
а не як у Гватемалі вирощують на плантаціях.

Отримати безвіз – не поле перейти (політична казочка)

Рано чи пізно тишком-нишком на котячих лапках-подушечках чи з гуркотом 
безцеремонного граду приходить момент, коли ти віднаходиш половинку 
своєї душі, знаходиш того, з ким можна буде і в горі, і в радості, і до скону 
многая літ чубитися, кохатися, ділити гроші, народжувати дітей, лаяти 
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дітей, повчати дітей  чи навпаки – спочатку кохатися, потім чубитися і так 
далі… Одним словом – назавжди поєднати свою долю міцними путами чи 
кайданами ( як кому) Гіменея і провести незабутній єдиний-неповторний у 
житті медовий місяць. Бо потім місяць буде – робочий, декретний, на дачі, 
звітний, стресовий, божевільний, безробітній – але вже точно не медовий.
Це ж так чудово, погодьтеся, коли ваші серця б’ються в унісон, голова іде 
обертом, а думки кружляють рожевим вальсом. Заради цього ти готовий – 
хоч на край світу на всі чотири вітри.

Та наша Україна ні на край світу, ні на чотири вітри не ходила – ні Китаю, 
ні Митному союзу у вірності не присягала, бо серце її уже давно належить 
Європейському Союзу.

Та як же довго чекала вона бідолашна, щоб об’єднатися з ним путами безвізу. 
Скільки років терпіла і який довгий шлях подолала до мрії. Вона стала на 
незалежні ноги, постелила конституційний ґрунт під ногами і перестала 
грати під московську дудку. Та все це їй далося нелегко. Поки інші молодиці 
– Польща, Португалія почивали на лаврах і купалися в розкошах інвестицій 
– вона мітингувала, бруківкою і димовими шашками боролася за свої права.
На її шляху до щастя не раз пробігала чорна кішка криз та інфляцій. Об неї 
витирали свої президентські ноги кравчуки, кучми та ющенки. Як часто 
їй плювали в душу азірови, тимошенки, комуністи-симоненки, а вона 
продовжувала пропускати їх повз кулуари. Як безкінечно їй в’янули вуха від 
постійого «вона працює» і «любі друзі».

І в один чудовий рік як грім серед політичного неба з’явився пан Янукович 
і зголосився, як добрий чарівник, допомогти Україні. Але хоч як не старався 
чаклувати у політиці – справи вийшли кепські. Проте в друга його Азарова 
абракадабра зі словами була відмінною. Та не довго протримались вони при 
владі – свою діяльність безвізовим рядном накрили і дали драпака.
От же й безсовісний він – як тільки міг – обідрав сердешну Україну. Правда, 
страусів таки забув бузувір, не встиг обідрати з них ні пуху ні пера. А 
Україна серденько зосталася біля розбитого Майдану.

Та на цьому муки до безвізу не закінчились, адже зла та ревнива Росія метала 
Путіна в Європу, совала сепаратистів в колеса, щоб завадити доленосному 
союзу. Довгим був шлях України до щастя, наче 12 кіл пекла, 12 подвигів 
реформ, муки підвищених тарифів і сім потів від заповнень декларацій. Бо 
хто ж її таку б заміж узяв – з корупцією по коліна, депутатів хоч греблю гати 
і всі вічно голодні в МВФу їсти просять.
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А Євросоюз – він же парубок моторний, і хлопець хоч куди козак – і багатий, 
і закони знає, акуратний, чистоту любить і чорношкірих і арабів в гості 
пускає.

Та врешті-решт де не візьмись – з’явився добрий кондитер Порошенко і 
вирішив підсолодити долю України – поєднати її з Європейським Союзом. 
Не одразу це вдалося йому, бо багатьох депутатів таки піймали на слизьких 
деклараціях.

Та кінець кінцем Європейський парламент змилосердився і члени великої 
європейської родини проголосували за зближення України з Євросоюзом.
От тепер наша Україна щаслива як ніколи. І на вигляд як нове євро.
Та бачте трохи заклопотана – готується з усіх сил до першого в її житті 
безвізового місяця – виробляє біометричний паспорт.
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Юрій Балюк 
м. Бердичів

 Зауваги ворохобного розуму

9 квітня 2017 р. Cиньо-жовті іриси
Я домовився з ним зустрітися в Києві, наступного дня мався відбутися 
гешефт, результатом якого я придбав би товар, а продавець отримав би 
грошів, серйозних грошів. Так от, це була п’ятниця, і нога моя ступила 
на асфальт столичний. І одразу ж подарунок від комерсів - товариство з 
обмеженою відповідальністю опинилося обмеженим у телефонному доступі. 
Викликаю таксон і їду за попередньо обумовленою адресою. І ось, гаражний 
кооператив і дядьки тутешні нічого не знають ні про які ТОВ, ПП і т.д. І от 
тоді й зрозумів, чому так мене переконували продавці здійснити стопудову 
передплату і чекати товару по пошті. А тут бєрдічєвскій хоче товар 
провірити...

Товар рідкісний і якби не допомога таксиста Миколи, який зі мною 
проїздив пів дня за дарма (взяв лише за паливо), допомагаючи в пошуках, 
то навряд чи щось мені вдалося. Попри все Київ не розчарував мене, 
і я вписую його у список тих європейських міст, де ще живуть добрі 
цивілізовані організми, володарі абстрактного мислення та другої 
сигнальної системи. Але поряд з цим констатую, що не страшне українцям 
демографічне старінняскороченнявимирання в порівнянні зі зменшенням 
інтелектуальногоморалізованого населення. І з нами шось таки сталося, але 
не в кращу сторону. 

Коли їхали повз жилий масив, помітив чергу аля застійних часів совдепу. 
І це не «чорна» п’ятниця, не продаж нової версії айфону, не новий завоз 
сеуонду, чорт забирай, це десята ранку звичайної астрономічної години, 
звичайної календарної п’ятниці! Люди стояли за бюджетним хлібом - 
недовісом. Шкода, що мої співвітчизники у другому тисячолітті нашої 
ери стоять за дешевим низькьсортовим хлібом. В часи розіп’ятого Ісуса, 
здається, такий хліб безкоштовно давали. І ті, що у черзі, віруючий народ: 
вони вірують у те, що хліб по 5 так само важить як той, шо по 7. Не хлібом 
єдиним жиємо...

108

Хліб і вино, плоть і кров... Проте хліб на заквасці, а вино кріплене. Ми 
втратили істину, нас задурманили лжепророки з медіапростору. Нам шось 
підмінили, і ми живемо не своїм життям. 

Біла мальтійська болонка облизує мені пальці та поглядає на мене 
розумними оченятами. Розуміє, що я не беруся до неї гратися, тоиу 
вмощується на колінах в хазяйки та впадає в дрімоту. Автобус мчить по 
трасі в напрямку моєї домівки. Змарнілий, але все ж спокійний тим, що не 
все так погано, спостерігаю за парою молодих людей, що сидять попереду 
і спілкуються. Розмови не чую, але бачу як вони причащаються по черзі 
пакетованим вином-чорнилом. Невдовзі почервонілий парубок просить 
водія спинитись, щоб вибігти в кущі. За ним, користуючись нагодою, біжить 
інший. По поверненню кавалєра дама тішиться його героїчним вчинком, 
мовляв один він осмілився зупинити автобус, щоби нагадити в кущах обабіч 
траси, а інші терпили. Сексизм і дискримінація, - подумалось мені при згадці 
про жіноцтво (а їм як?). Примітивно? Ми всі примітивізуємось. Так легше. 
Чомусь пригадалися синьо-жовті іриси, які я кілька годин тому подарував 
одній милій пані. Чіткий розділ між двома кольорами, такий же контраст. 
Чіткий розподіл серед нечітких, неясних перспектив завтрашнього дня. Віра 
у що-небудь...

7 квітня 2017 р.
Уникайте місць, де вимушені перебувати і вас не чекають. Будьте там, де вас 
хочуть бачити, чути; якщо у вас досі немає місця, де почуваєтесь комфортно/ 
щасливим, отже, ви щось недоганяєте. Будьте притомні: життя навколо, тут і 
зараз, не дозволяйте йому оминути вас.

31 березня 2016 р. 
Франклін створив США і перевів стрєлки на... Бердичів?
У мене авітаміноз і линька. Линька не від того, що гад, хоча ним себе 
почуваю останні кілька днів. Я ледь витримую на роботі, а тільки до дому 
доберуся, одразу ж впадаю в сплячку. Хоч і сонечко весняне пригріває... 
А мій старий товариш Професор взагалі гіпертонічний криз отримав. 
І думається від чого, і одне тільки в голову приходить - стрєлки. Якось 
так повелося в нашому  житті стрєлки переводити. Особливо при 
переводі стрілок годинника на літній час і, як наслідок, на годину раніше 
прокидатися. Чомусь вважають, що, коли я прокинуся на годину раніше, то 
буду менше використовувати електроенергії ввечері. Звідки це така турбота? 
Я все одно сплачую за електрику приватній структурі за тарифами, які ледь 
не щоквартально оголошує прем’єр. І кожного разу це дійсно все більше 
нагадує прем’єру. Якщо я хочу зекономити «світло», то для цього світлі уми 

109



вигадали енергозберігаючі лампи та інші збочення. Взагалі, це моє особисте, 
скільки витрачати електроенергії.

І чому мільйони дорослих людей змушувати лягати спати на годину раніше, 
бо ж на годину раніше прокидатися? А хто пояснить моєму організмові, що 
треба на годину раніше приймати сніданок, коли він ще спить, і чому йому 
хочеться їсти, коли пора вже спати. Гаразд, не буду нюняти, бо ж, напевне, це 
для економії енергії на заводахфабрикахпідприєствахорганізаціях. 
Це ж державі поміч. Стоп. А вони, ці заводифабрикипідприємстваорганізації 
не можуть поміняти лампочки? Це мені, маргіналу-егоїсту, треба із-за 
них мучити себе, а старому Професору отримувати гіпертонічний криз 
щороку? І не бачу я прямої помічі державі при тому, що на сьогодні державні 
підприємства, засоби виробництва приватизовані на 90%, наприклад, 
хімічна та легка промисловості приватизовані на 100%. І шо, чувак, який 
у споживчому кошику на 2016 рік має 4 стрижки, 2 кг сала, 9 кг ковбаси та 
6 трусів, повинен ще допомагати багатим дядям? Хай самі своєю ковбасою 
травляться, а трусів і сала не оддам! Та й що із того всього ще працює 
на повну потугу – мізер. От знайти б того стрєлочника, який ото всьо 
накрутив… І я наче знайшов.

Госдепівський дядько Гугл підказав, що ту кашу заварив ще у 1784 році 
великий махінатор і забіяка, автор проекту «США: американська мова і 
нація» Бенджамін Франклін. Саме йому спало на думку наколотити ще 
в цій сфері. Мало того, що перегризся з усіма підданими Британської 
Корони, вчинив ґвалт і революцію, так ще й в електрику потянуло. А згодом 
недалекий архітектор Віля Віллет, з англійського графства Кент, почав 
підтакувати цій єресі. Він одного разу прогулювався раннього ранку на 
коневі по містечку… Уявіть, ви спите після важкого трудодня, і тут якесь 
падло перериває кульмінаційний момент вашого сновидіння цокотом підків 
від мостової і каже: «Е-е, альо, ви чо всі спите, работать давайте!» Мудрі 
брити не повелися на психи кента з графства Кент і, по поспішній його 
смерті, встановили йому в голові фалічної форми пам’ятник і щось там 
нашкрябали. 

Але не завжди добро перемагало зло. І про це детально розповість той 
же Гугл. А от, що він не розповість, то напишу я. Мій хворий старий друг 
Професор на стільки старий, що знав одного бердичівського анархіста 
Шлейму Мішуріса. Того, що в 1919 році вбив жандармського вахмістра 
Шевягіна. Так от, він став таким злим і вправним у ліквідації класових 
ворогів, бо коли ще в зовсім юному віці працював у швейному цеху, то 
власник крадькома переводив стрілки годинника назад. І виходило, що 
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роботу закінчували цеховики на світанку. Така практика була повсюдною у 
Бердичеві. Робочий день був ненормований. Люди навіть вийшли на мітинг 
у 1903 році за те, щоб зменшити тривалість робочого дня до 12 годин! 
У всьому були винні стрєлочники. І я не здивуюсь, що у Франкліна, - коли 
побачите його писок на стодоларовій купюрі, помахайте йому ручкою, - в 
Бердичеві жили родичі – адепти переводу стрілок. І вони так розмножилися, 
що переводять стрілки і по сьогодні. А я питаю вас, на хіба? Невже так важко 
поміняти лампочки?

6 березня 2016 р. 
Сходи до раю
Принцеса
Вона була принцесою. Принаймні для мене. Її, як і всіх жінок в родині, звуть 
одним величним іменем  Елізабет. Мадярська білявка, звісно, що фарбована, 
їхала в одному потязі з нами. Був пізній вечір і я з товаришем поверталися 
з Будапешту в Сентендре. Потяг по дорозі зламався і ми змушені були з 
пересадками добиратися до готелю. Саме вона зголосилася допомогти нам 
не загубитися у сутінках. Наші шляхи розійшлись в маркеті. Вона показала 
мені найкраще угорське живе пиво і я , дурне, почав белькотіти ламаною 
англійською про класне живе Бердичівське. Насправді живими були тоді 
тільки ми, в гастрономічних закапелках «Spare». Вона не пахла дорогими 
парфумами, не мала чумового макіяжу. Якось так все ніжно і до ладу.
 Вона за освітою теж вчитель, але обрала  роботу візажистом. Вона вважає 
роботу в школі суцільним божевіллям. І я також. Але я також божевільний, 
тому працюю в освіті. Я відпустив її, помахавши на прощання і відчуваючи, 
що доля моя не на чужій землі. Завдячую принцесі Елізабет за відвертість, 
що мова українська, наймелодійніша мова в світі, мадярам звучить як 
грубе «бу-бу-бу» і, що тамтешній молоді політика, як і відносини України з 
Рашкою зокрема, по-барабану. А з огляду на телебачення, то Європу більше 
турбує доля арабських мігрантів.

Куй з тими арабами-арабесками-моресками... Я гортаю спогади і натрапляю 
на смагляву Коріну з Венеції, власницю магазину чоловічого одягу. Карі 
красиві очі… До речі, в неї можна придбати джинси за 10 євро, кращі 
по якості за наші китайсько-базарні по 500 грн. І все ж таки є красиві 
жінки не лише в Україні. Ви скажете, що у нас найбільше. Так. Та чи варта 
чого краса без розуму? Тому, чи знаєте ви, що всі красиві розумні? Ні, не 
знаєте. І я нерозумний нічого й порадити не можу)  І мене взагалі слухати 
протипоказано, я ж ворохобний.
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Наповнення 
Я не боюся порожнечі, мені не чужа самотність, тому не лякаюся, що 
мене забули в чужому місті. Чомусь я повеселішав. Я жартував, що хочу 
загубитися в Будапешті. Все збулося і я, з чужим дзеркальним фотіком на 
плечі, якого теж забули, рухаюся в напрямку Парламенту. Все життя угорці 
змагалися із сусідами по імперії, австріяками: били морди, стрілялися, 
вішалися,смажили одне одного, насильно годуючи м’ясом закатованих 
політичних опонентів інших опозиціонерів. До речі, угорці вправні мастаки 
у приготуванні м’ясних страв і ковбас. Практика у них як-не-як. І ось після 
всякого такого, одного разу, дійшли вони до согласія десь так у 1880-их. Вони 
навчилися конкурувати зі світом, а не поміж себе. Спочатку вони взяли 
участь у Всесвітній виставці, де були представлені усі можливі та неможливі 
досягнення у всіх сферах і галузях життя Айстро-угорської імперії. Чому 
неможливі, бо більшість архітектурних досягнень як то замки, фортеці, 
собори до тієї помпезної виставки були збудовані із пап’є- маше. Вам щось 
це не нагадує?)Потім це реально сподобалось містянам і вони реально 
почали вимагати від влади всю ту красоту втілити у камені та металі. І ось 
то всьо в камені та металі по сьогодні стоїть там. А мости через Дунай, то 
взагалі окреме сексі, особливо, коли вони освітлюються вночі. Пропливаючи 
під ними, можна загадувати бажання. А їх там наче сім – комфортно для 
склеротиків, тормозів різного ґатунку та забудьків.

Без любові там не обійшлося. Сам Ейфель десять років жив у Будапешті, 
бо закохався у місцеву молодичку. Вона його надихнула на створення 
залізничного вокзалу, що й по сьогодні зберігся. Проте молодичка була не 
дуже вправна, бо Ейфель перебрався у Париж і там чи під , чи над впливом 
нової музи сконструював відому 300-та метрову башту – Ейфелеву.
Часи минають і цінності змінюються, тепер хунгаренята сублімують іншими 
способами, розсікаючи повітря на сегвеях по 20 євро в годину. Проте потяг 
до естетики в них не пропав. Я деякий час втикав у туалеті Кіоску , одному 
з центрових ресторанів, на один такий приклад їхньої сублімації – замість 
вмивальника стоїть фарбована бадя.) Саме в цьому ресторані я зрозумів 
справжні європейські цінності, прочитавши такий вислів «happiness is not 
a destination, its a way of life». Щастя - це не пункт призначення, це спосіб 
життя. Ось таке наповнення, такий зміст життя має Будапешт. Може, нам би 
взяти собі цей девіз, а то якось ми загубилися і випали з мейнстриму.  
При цих словах, щиро бажаю кожному українцеві побачити життя за 
кордоном. 

Полуничка
Європа на стільки розпустна, на скільки цнотлива. Мені здалося, що у нас 
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більше розбещеності. Їхні гомосяки не відрізняються від гетеросєків. У них 
типу локус-контроль нормальний, бо в наших як пре, то пре як не всеньке. 
А там навіть не помітно отої характерної манірності. Навіть музичні кліпи 
по телебаченню не мають надмірної еротичності як в наших. У них одне 
дівоче гузно на одну годину ефіру розважального каналу, а у нас одне на 1 
хвилину. Проте ідеалізувати з огляду на одну Угорщину не можна, та й не 
потрібно, бо негативні явища теж є. Там теж є корупція, там теж є вацики-
фоцики-поцики-лямблії-олєні-тюлєні. Але питання в мірі. На скільки?       
Думаю, у сфері еротичних фантазій угорці не дуже талановиті, а можливо 
це приховано як дерев’яні різьблені ділдо-відкривачки в ящичку ,на підлозі, 
в кутку сувенірної крамниці чи приховано за червоними непрозорими 
вітринами секс-шопів і стриптиз-клубів зі своєрідним меню при вході. 
Чомусь всі мовчать про секс-тури американських гайс-бойс в Угорщину, а 
лише говорять про Україну. А хто кого за язика тягне?

На ці питання я відповідати вас не прошу. Нехай вони залишаться 
риторичними, як і те, куди в Будапешті та Венеції ділися горобці? Час все 
розкладе на свої місця. Я теж свого часу розгублюся і розчинюся в просторі, 
і ви,і всі ми лишимо свої тривоги перед життям наступним поколінням. 
А зараз я, в авітамінозному березні, знайшов свою втіху, задоволення – 
полуничку. Якщо Венеція для мене – це хурма, то Будапешт – полуничка. А 
ще, Будапешт для мене – це мелодія цепелінів «stairway to heaven», що лунає 
з музичної шкатулки. Ви спитаєте, де б я жив? Я відповім, що треба жити 
зараз.  

Самсара
Українцям треба стати буддистами чи індуїстами) Самсара – це мандрівка, 
блукання. Українці перебувають у блуканні. Це негативне явище, з якого, 
як вважають індуїсти, слід вийти. Сансара – це страждання душі внаслідок 
невігласького ставлення до сутності власного Я, внаслідок чого людина 
сприймає будь-яку ілюзію за реальність. Ми й про душу забули… Тому і бід 
на нашу голову багато. Як казав відомий політолог-буддист Роман Кобець 
«українська одіссея по граблях триває». 

Того дня, коли я зійшов на землю Бориспільського аеропорту і відправився 
до мікроавтобуса, який їхав до рідного Бердичева, вчергове стався 
колективний глум над 19-ма душами. Це верібедний вчинок – карма, як 
приклад, показує, що я і решта пасажирів нашкодили собі і власному 
майбутньому. «Ше до Бердичева не почали їхати, а ноги затерпіли вже», - 
сказав чоловік, що сидів в кінці салону. І я зрозумів його, коли мої ноги не 
могли поміститися у 20-ти сантиметровий просвіт між сидіннями. 
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Всі мовчали і терпіли. Все нагадувало клуб садо-мазо на колесах: увесь час 
лунала еротично-заспокійлива музика Enigma, особливо повторювалася 
мелодія Sadeness, де ще сорокалітня мілфочка Мадонна стогне в режимі 
«дірті хендс», велюровий салон кольору бордо і ми непорушні, скуті в 
суглобах, мовчимо, терпимо, тремося боками сусід об сусіда і, увага, видаємо 
ілюзію за реальність – траса Київ-Чоп рівнісінька, щось таки робиться... 
Ми всі знущалися над власним Я, хоча могли б не сідати в ту маршрутку 
і вимагати комфортного автобуса від перевізника. А тепер, коли ми 
переродимося у наших нащадків, то карма дасть знати, і вони будуть їздити у 
таких же мазохістських скотовозиках.

І хоч я вдома, лежу на дивані та дописую свої зауваги, моя душа мандрує у 
пошуках виходу із самсари. Чого і вам бажаю. Відкривайте світ для себе і світ 
відкриє вас.

19 лютого 2016 р.
Даруйте гарні слова та вчинки своїм половинкам та не втрачайте їх. Хто 
любов втрачає, тому і світ немилий. Єдиний хворобливий стан, який 
бажають одне одному. І я вам , друзяки, бажаю - Любіть і будьте коханими!
Я тобі дарую Л -
Літеру без змісту.
Ти не віриш…
Але з неї ружа буде цвісти.
Я тобі дарую Ю -
Букву – не дилему
Не повіриш…
Але з нею вирішиш проблеми.
Я тобі дарую Б,
Знову лишень знаки?
Не ймеш віри,
Але з нею горечка не знати.
Я тримаю у долонях зірочку із неба,
Молю в Бога тобі долю,
А мені й не треба. 
Ти не віриш,
Я йму віру,
Літери складаю:
Л до Ю,
А Ю до Б, 
Ще раз ЛЮ
Та й маю.

114

Одне слово,
Що є в серці.
Тим живу і знаю -
(ім’я), я тебе ЛЮБЛЮ
Я тебе КОХАЮ!

14 жовтня 2015 р
Таки похолодало... в кого булька з носа, а в кого драглі в голові... вибори

10 жовтня 2015 р
Достатньо зимно надворі. Все, всі кого, що я кохав, любив, плекав  відходять 
у минуле. Сьогодні я прощаюся з літом. Так, саме сьогодні, і саме з тими 
днями, що подарували мені істинні моменти щастя. Сьогодні померла моя 
улюблена троянда - символ того, що не повернути. Останній бутон, він не 
розкрився(( Чи відкриюся я? Зимно...

14 вересня 2015 р
Здавалося, що йти не так важко
Крокую, за обрій у незвідане
Поспішаю, бо впевнений у передчутті 
Свободи, волі, насолоди…
Серце б’ється в ритмі думок
Хаотичних, скуйовджених недоспаними ночами
Посміхаюся, так, наче ніколи ще не знав щастя 
Божеволію, мрію, бажаю…
Вітри кривдять, дошкуляють перепони, негода
Але я мандрую далі, автостопом
І ось мене знову підкинули випадкові добродії
Вчергове пересвідчуюсь у неможливості випадковості
Все навмисне, для таких як я
Моє барахло валяється обабіч дороги
В обідраних джинсах, в сорочці з брудним комірцем
Я сідаю прямісінько на дорозі. Безлюдно. Я один
Відчуваю, що давно як спізнився на свій потяг
Викурюю самокрутку виготовлену із квитка та сушених пелюсток рожевих 
руж
 Вони померли у мене на руках, в долонях, я їх вбив власноруч. 
Невже ніколи не приїду… Ніколи. 
Немов відсталий абориген із резервації, не вписуюсь у цей світ
Мене манить шепіт з минулого, ті слова, той голос, ямки на обличчі
Усе, що мав, я подарував миттєвим попутникам
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Та невже так, що ділився останнім… 
Хіба ж я хотів, щоб це було миттєвістю
Давно як кинув палити, певно тому дим затьмарює розум
Я втрачаю сутність буття, я – помилка
Щось втрачено, пропущено, пазл сиплеться вщент 
Невже шлях мій виявився хибним
Спиною прилипаю до розплавленого гудрону, немов допотопна комаха в 
янтар
Так легше, не руште мене, краще вкатайте, забудьте, не знайте, зник, без 
вісти, не бачили, не чули, не цікаво, не потрібний, непотріб.
Сонце жарить бітум, асфальт пливе хвилями, на дорозі нікого.

30 серпня 2015 р
Серце повинне не просто спинитись, а порватися на шмаття. Від тривог, 
болю,зради, невдач. Серце, мов порцеляна, мусить розбитися на друзки від 
любові. Христос загинув від любові, розіп’ятим на хресті. Ось, що є любов. 
Самопожертва. Самому себе пожертвувати, а не свого ближнього.  Ось, 
що є життя. Жити, щоб вмерти. Від пережитого. За спасіння. У невідоме. У 
вічність.  Життя - проміжок часу. І чим скоріше цей проміжок наповниться 
чистою любов’ю, тим легше буде його завершувати. Без тривог, без болю, без 
зради, без невдач. Краще спалахнути, ніж жевріти, животіти, тліти. 

3 червня 2015 р
Що тобі сказати, щаслива людино,
Я втрачаю країну, якої не було́,
Посмішка твоя пікселями лине
З місця, де сонце дарує тепло.
Як я живу, чи все нормально?
Про це напишу тобі листа
Як було те, чого і не було
Де я був там, де сьогодні нема.
Ми разом, тут, між дротів океану…
Кілобайтами миті пливуть…
Посміхаюся смайлом з екрану,
В нас наче діти живуть.
Ти ще не знаєш, цей лист останній,
Більше новини звідсіль не прийдуть:
Градами небо накриє рано
Землю країни, якої немає, -
Люба, ми жили з тобою так мало!
Боже, як страшно болять мені рани! -
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Смерчі у вихор зметуть… 
Дні і ночі, нещадні невпинні…
Він і досі для неї живий.
Що сказати щасливій людині,
Хто убивця нездійснених мрій?

7 липня 2015 р. 
Реп
Я дитя спальних районів, кварталу грізних прогресменів, зрощений на 
кіптяві паленої кабельної обмотки  та запаху пивного солоду, споєний 
плавленим свинцем та нагодований жуйками «Турбо». Моя матінка - 
багатоповерхівка, мій тато - асфальт. Я немов нігєр, шо закинув потерті кеди 
на електричні дроти і вийшов із гетто у світ білих людей. Ось і я, зустрічайте 
мене!  Я український Обама – з чорним серцем та чорною душею, один із 
небагатьох, що не захлинулися у власному блювотинні, що не отримали 
передоз. Один із небагатьох, що вижили.  Маю, що вам сказати. Скажу за 
всіх нас. Ми не патріоти, бо не носимо на свята вишиванок. Ми не бачили 
своїх батьків роками. Злидні змусили їх покинути нас у пошуках заробітку. 
Білі комірці, малинові піджаки та кітелі дерибанили і обкрадали, робили 
чорну справу.  А нам, дітям пролетаріату, лишили один вихід – золотий 
укол, а собі ж ліпили золотий унітаз. Але ми виживали, ми поховали ще 
зовсім юних друзів, ми поховали дружбу, ми з’їдали один одного. Ви, слуги 
диявола-дідька лисого, цього і хотіли. Вам все місця було мало, для своїх 
дітей, їм дорогу, а нам – в небуття. Доки ви робили свої «благії» діла, ми 
відсиджувались по підворітнях, по підвалах, по лавах, по зонах. Ми хотіли 
теж жити. Ми вижили. І хочемо бути щасливими. Хочемо бути батьками 
для своїх дітей. Ми не герої, бо не хочемо помирати. Ми українські нігери, 
з чорним серцем  та  чорною душею, яких, ви, піджаки, комірці та кітелі, 
списуєте на паперах в штуках одиниць, немов пеллети кидаєте у котли. 
Знищуєте нас. А чи не пора вам, і вашим розпецьканим нащадкам ставати до 
роботи. Тепер вчіть своїх дітей бути патріотами, героями, вмирати. Давайте, 
чого ж ви? Тоді самі починайте. Ви жирували, коли ми ділилися одне з 
одним пожованою жуйкою, ви заливалися дорогими коньяками, коли ми 
фарбували барвником «Юппі» колодяжну воду. Ви жили за рахунок наших 
батьків, зрештою за рахунок нас, дітей із загубленого покоління. Ви забрали 
у нас дитинство, і хочете забрати у наших дітей своїх батьків. Йдіть самі! 
Геть! Так, у нас чорні серця, але не від заздрості, у нас чорні душі, але не 
від гріхів. Ми чорні, бо немає просвітління. Ви затулили нам сонце своїми 
розкормленими сраками. Ви підсунули нам бутафорне трамадольне щастя.  
«Посуньтесь!» - кажу я вам. «Подвиньтесь!» - волаю. Лишіть нас в спокої. Не 
грузіть нас, ми не патріоти і не герої.  Хочете жити з нами під одним дахом, 
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тоді платіть по рахунку, а інакше – валіть! Коли ви п’єте сок у себе на районі, 
знайте, що ви повинні поділитись. Не баяньте нам казочки про вашу нелегку 
долю ненажери, - ви нам должни. Діліться! Ми йдемо у білий світ, щоби бути 
світлими.

Вам тісно? Оу, та я ж наступив вам на яйця?! Простітє, гаспада, але ви не 
прибрали за собою своє лайно.

28 червня 2015 р На защітє олєнєй
Деколи буваю в приміщенні Бердичівської РДА: то на сесії, то на святковому 
концерті. І кожного разу, знаходячись в сесійній залі, втикаю в стелю. 
Дивлюсь на три пентаграми і думаю, чому в нас так в країні все не до 
ладу виходить - кладу руку на серце і басую гімн, одним оком кидаю на 
тризуба, а другим - у стелю, на звьоздочки. Чи там масони які засідають, а 
мо це сатаністи які... Дивлюся, наче нормальні такі всі, і я ж поряд з ними. 
Думаю, піду в клозет. Захожу такий серйозний і по запаху відчуваю, і по 
обісцяному унітазі бачу політико-економічну ситуацію Бердичівщини та 
й країни у цілому. А чо воно так, бо нема чим змити. Виходжу на другий 
поверх, навроти приймальні голови, заглянув там у клозет - пристойно, 
нова плиточка, водичечка, краничок, краєвид з вікна на річечку.. Фен-
шуй. Тішуся, не все так і погано, значить маячить нам щось впєрєді. Не 
все потєряно, не всі потєряні. Повертаюсь до зали, де виступає районний 
будинок культури, якого немає фізично. Головне, люди... А які ж вони 
хороші та гарно співають... Святкуємо День Конституції України значить. 
«Головне, люди»,- не сходить з думки ця фраза. Лунає мелодія, я входжу в 
транс і мислю про те, як зробити ремонт в школі, коли нема звідки грошів 
узяти, а перевірками грозяться. Мовляв, хочеш бить прі ісполнєнії, должен 
ісполніть любой ценой. Хочеш працювати - створи собі робоче місце. А я 
думав, що перевірки для того, щоб показати, щоб допомогли, а не приховати. 
В кожного своя країна. Хтось лягає кістьми у землю за майбутнє когось, хто 
досі горланить совдепівське «дайош!!!». Легко кричати оте кляте «дайош», 
коли твої діти, наприклад, в Поляндію виїхали. Красиві машинальні 
завчені речі ораторів медом лягають на тривоги і не дають розростися у 
глобальну пєчальку. Я сиджу у велелюдній залі і вже не парюсь, дивлюся 
на білу стелю, біле все, білий сніг... Втикаю, скорше торчу, як наркоман, під 
мантри патріотів, а зі снігу проглядаються чорні цяточки-отвори, крутяться 
в танку, коляться своїми п’ятикутниками.  Думаю, чому в нас так в країні 
все не до ладу виходить, чому трава повинна постійно бути зеленою? Ми 
живемо кожен у свої країні-Україні. Вау, я вас не боюся, ви не сатаністи, не 
тамплієри. Ви граційні саамські олєні. А навколо вас сніги Лапландії, а ті три 
зірки, то ваші тотеми, що захищають вас. Навіть цікаво, хто ваші погоничі. 
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Певно, вони красиві, сильні, добрі люди. Ах, як хороше. Під жагучим сонцем 
я відчуваю мурашки по шкірі, нірвана близиться. Вдихаю зимне повітря на 
повні легені. Я бачу у цій нескладності гармонію, і починаю вірити, що все 
буде добре. Зірки нас захищають. Все буде суб’єктивно добре ))))

24 березня 2015 р
Наше життя, - життя пересічного громадянина, -  є ніби грою у шахи: твоя 
партія одразу починається з шаху, ти змушений постійно продумувати 
ходи наперед, щоби тобі не поставили мат, але, як результат, тебе все одно 
ставлять в партер.

15 березня 2015 р
В твоїх руках мій спокій, на вустах - моя доля, у ногах - серце. 
Між нами тиша, але ти мене чуєш, бо я в тобі. 
Я пульсую у кожній жилочці. Я живу. Вітром гойдаю твоє волосся, сонця 
промінням залицяюся, п’ю твою посмішку. Я твоя думка неосяжна як 
Всесвіт, і незбагненна як світ. Світ ілюзорний як марево, сплетене подихами 
двох сновид. Чуєш? Це я шепочу до тебе. Вплітаю зорі у твої коси. Бачиш? Я 
впав розлогим зеленим полем. Пірни, окунись. І тоді у руках моїх буде твій 
спокій, на вустах - доля твоя... 
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Микола Істин
 
 

 
МІЙ ДРУГ АДАМ   

 
Література  для мене завжди була основною справою, роботою, шляхом  
розвитку себе і світу... Разом з тим твори іноді приносили не тільки 
моральне задоволення, але й дивіденди в вигляді невеликих гонорарів та 
призових, що додавало смаку приємності, коли за вірші купувався хліб, і 
проза намащувалася на нього маслом...

Проте, прожити з одної літератури практично неможливо, тим паче в країні 
з шаленим знеціненням... Письменнику необхідні додаткові джерела... Але в 
цей час з підробітком якось не складалося... Ця зима особливо притиснула 
мене безгрошів’ям (та ще й дружина залишилася без роботи, і навіть на 
дитину нічого не виплачував «Фонд соцзахисту», посилаючись на закон 
прийнятий олігархами в кріслах верхів влади, згідно з яким - якщо батьки 
офіційно не працюють то і на дітей виплата допомоги припиняється, мовляв, 
хоч з голоду помріть, діло ваше, між рядками говорив цинічний бізнесмен-
законодавець, який юридично микитив як би кошти з держбюджету по-
менше тратити на народ, а направити їх на власний бізнес). 

Треба було хапатися за роботу яка підверталася... Так, в цю сувору пору 
року, я став вуличним торговцем на площі імені Адама Міцкевича в місті 
Івано-Франківську... І поблизу бронзового пам’ятника поету іменем якого 
названа площа, сприяв збільшенню зв’язків між людьми в прямому значенні, 
продаючи стартові пакети мобільного зв’язку та супутні аксесуари. Місце 
в компанії з Міцкевичем мені підходило, навіть попри те що деякі «колеги» 
письменники ходили колами, надуті мов індики, та єхидно кивали на мене 
перемовляючись між собою, мовляв, тут йому і місце, а не на сторінках 
газет та журналів, в редакторські крісла яких садила їх влада віддячуючи  
їм за підтримку на виборах. Органи місцевої влади такі як обласна рада 
та держадміністрація, а ще міськвиконком, зі своїми бюрократичними 
підрозділами по культурі, щедро фінансували наближених до них, тобто 
такі поняття як блат, кумівство, рука руку миє, існують і у взаємовідносинах 
влади з «культурою». Загалом, на книговидання та усілякі премії, міські 
посадовці щороку виділяли біля мільйона гривень, і до цієї бюджетної 
годівниці мали доступ вхожі до владних кабінетів місцеві придворні писаки, 
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творчість яких зазвичай підспівувала панівним політичним віянням, які 
з часом змінювалися, але не змінним залишалося бажання таких писак 
пристосовуватися, та залишатися біля годівниці. 

В мене ж в союзниках була лише свобода, і можливість на її основі робити 
нову літературу - некстмодерну і космічну, яка розширювала б межі людини 
і країни... 

А щоби мати доступ до бюджетних коштів, треба було робити кар’єру, 
обзаводитися потрібними знайомствами, купувати рецензії, добиватися 
фінансування видання своїх книжок корумпованими чиновниками. І те що 
на свята ті вдягали вишиванки та виступали з полум’яними промовами про 
те як вони люблять Україну, ще не робило їх ні патріотами ні справжніми 
державниками, ні тим паче сподвижниками української культури, бо 
вони були простими заробітчанами при владі, і культура для них була 
політтехнологією, вони орієнтувалися на те просте та загальноприйняте 
що було закладено в ментальності пересічних мешканців, котрі були 
їхніми потенційними виборцями, і коли такий виборець примітивний, то 
ним легше маніпулювати, а шлях оновлення і розвитку зажди непростий, 
і спершу може навіть сприйматися з недовірою, тому, ставку на реальний 
розвиток культури такі чиновники як правило ніколи не робили, адже 
вони були тимчасовими при владі, і перспектива розвитку культури та 
менталітету народу їх по суті не цікавила. Може й були винятки, але я 
таких прогресивних чиновників не знав. Тому не мав жодних ілюзій щодо 
співпраці з тим місцевим політичним бомондом який в даний час заправляв 
містом. 

Цієї зими в мене залишилося не багато друзів. Лиш деякі підходили до мого 
столика  під парасольку щоб поговорити про літературу. Морозна снігова 
віхола поривчасто дмухала з усіх сторін і пробирала наскрізь. Тож після 
півгодинної розмови в змерзлого співрозмовника зуб на зуб не попадав, і 
я відправляв його грітися. А мені на прощання казали : «Миколо, бережіть 
себе». І дивувалися як я так тут можу... А мені відчайдушному було навіть 
жарко на цих зимових вітровіях. В цю зиму до мене не чіплявся жоден грип, і 
ніяка простуда не брала. 

А от підприємець, в якого я працював, серйозно захворів, йому стало не до 
комерції, і він відійшов від справ. Мені довелося забирати товар додому, 
і докуповувати новий, та самому нараховувати й видавати собі зарплату. 
В місті не можна було просто так де завгодно торгувати, за цим пильно 
стежили контролюючі органи, з розрахунком мати з цього свій зиск. І хоч в 

121



мене не було жодних дозвільних документів, бо їх просо так без хабарів не 
видавали, проте всі знали що біля Адама Міцкевича існує торгова точка, і 
всі до неї звикли. Тож заробляти на життя я міг лише тут біля пам’ятника 
Міцкевичу. Так Адам став  мені другом що реально підтримував мене.

Але, не зважаючи на протекцію мого поетично піднесеного увіковіченого 
друга що здавалось завжди стояв на площі, з добрим настроєм, одного 
сонячного морозного ранку, коли я тільки розкладав товар, до мене 
таки підійшла поліція. Двоє поліцейських ввічливо пояснили, що вони 
мене не чіпали б, бо розуміють що треба заробляти на життя, і все таке, 
але їм наказало начальство... Як виявилося, хтось зі зв’язками, накинув 
підприємливим оком на це місце, і вирішив розгорнути тут власну торгівлю, 
а мене прибрати поліцейськими руками. Тож охоронці закону почали 
складати протокол, про те що я щось там порушую... Я ж тим часом заносив 
до бібліотеки, що була поруч, свій столик (який зазвичай тримав там в 
підвалі), і непомітно вийшов через чорний хід цього книжкового храму, 
попередньо, через працівників бібліотеки  передавши поліції -  що протокол 
можуть залишити на мармуровому постаменті на якому стояв Міцкевич,  
хай поставлять його поруч з квітами, зрештою Адам також там стоїть без 
дозволу нинішньої мерії... Як відомо кожна нова влада в місті займалася 
самоврядуванням на свій розсуд, і змінювала закони під себе, називаючи 
це реформами. І вони могли прибрати з площі не тільки мене, але й Адама, 
який також не мав дозволу  від нинішнього мера на те щоб тут стояти. Цей 
мер, за час свого перебування на посаді міського голови «прославився» 
своєрідною підтримкою культури, виділивши близько півмільйона на 
покращення житлових умов начальнику управління культури, а також 
виділяв сотні тисяч своїм посадовцям на оздоровлення, щоб вони могли 
відпочити на закордонних курортах, і не дав жодної гривні на реальну 
підтримку літератури, окрім випадків коли кошти виділялися ним не стільки 
на літературу як на піар, і не залишалося з тих піар-акцій жодного сліду в 
полі літератури, і ті кошти просочувалися як вода крізь пальці без будь-якої 
користі. Було що гроші виділялися просто по блату, без всякого конкурсу, а 
якщо такий деколи і проводився, то згідно його умов це був скоріше конкурс 
довідок та рекомендацій зібрати які без загально прийнятих всюдисущих 
хабарів в вигляді банкнот в конвертах та коньяків в кульках, було практично 
неможливо.

Конкуренти, які намагалися мене вижити, свою торгівлю на площі 
Міцкевича так і не розгорнули. Чи то Адам не пустив їх ? Може дав він по 
шиї кому треба, бронзовою долонею, прийшовши до нього увісні ? Як би там 
не було, але, в наступні дні я продовжив торгувати біля Міцкевича, і ніхто 
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мене не тривожив.

Займатися творчістю в цю зиму було важко, часу вистачало лише щоб 
занотовувати ідеї, та робити заготовки наступних творів, які пізніше, коли 
сам себе звільнив з цієї роботи, написав, і їх відзначили дипломами та 
нагородами на всеукраїнських літературних конкурсах.

Коли хтось казатиме що сучасна професійна література робиться лише за 
письмовими столами, в теплих кабінетах, на міжнародні гранти, не вірте. І 
згадайте засніжену площу Адама Міцкевича в Івано-Франківську...
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подружжя Веселкові
м. Мукачево

 Новела «Натхненний мріями про лицарство»

/використано текст з пісні «Лицарський хрест» гурту «Тартак»/

                                                                                                      Дихає ліс,
Пташка на гіллі пісню співає,

Що тішить мій слух.
                                                                                    Я довго ріс

                                                                                  І йшов через цілі, 
                                                                                 Що тіло гартують.

                                                                               І зміцнюють дух.
                                                                      

Вже, мабуть, більше години, як прийшовши до тями, майже нерухомо 
лежав Андрій, в якомусь ярку, зціпенілий від страху і холоду. В його пам’яті 
раз за разом згадувалися фрагменти з пісні, котра дотепер слугувала для 
нього певним дороговказом та стимулом відповідати тим високим міркам 
заданими у тій пісні. Але зараз, оцінюючи всі обставини, Андрій розумів, що 
та пісня не про нього.  І взагалі, чи має він право тепер її хоч стиха заспівати. 
Десь далеко лунали вибухи. Хоча від того, як все навкруги здригалося, 
Андрій розумів, що все відбувається набагато ближче. А в нього від легкої 
контузії пошкоджений слух. Все чіткіше він згадував ту вибухову хвилю, що 
відкинула його у цей ярок. Що тепер з його побратимами? Чи може він їм 
чимось допомогти? Чи прийдуть вони його врятувати? 

Тиха роса зіб’ється з трав
Криком: «Вперед!»,
Дружнім тупотом ніг.
Я тут знайшов те, що шукав,
Славу здобув і себе переміг.

Згадуючи останні рядки, Андрій мало не заридав від безвиході. Як все 
з точністю до «навпаки» сталося з ним. Бо не «роса», а сніг був збитий 
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«тупотом їхніх ніг» і не «дружнім», а скоріш незлагодженим. І хоча бігли 
вони вперед, та все ж, тікаючи – відступали. 

Ні, не те Андрій тут знайшов, що все життя шукав. Бо не зміг перебороти 
себе. І, напевно, що не зможе. Бо навколо повно ворога, а в нього ані зброї… 
Хоча, що там зброя?! Навіть зараз Андрій не зміг би вистрелити в агресора. 
Та й врятуватися від катувань останньою кулею точно б не наважився. Будь 
що буде! Єдине, що підтримувало його, так це віра в Бога. «На все твоя 
воля, Господи. Дякую, що хоч заховав мене від ворога в цьому ярку», - тихо 
прошепотів Андрій.   

Але інший невидимий ворог Андрія тут знайшов. Він як удав обвив його 
тіло. І ось Андрій вже тремтить від його холодних обіймів.  Це мороз його 
зовсім доконав. Андрій ледве встав,і тяжкими кроками пішов. Куди? Це вже 
нехай  доля вирішує за нього.

Навколо все гуркотіло та блимало. Але Андрієві вже не до того,бо він так 
замерз, що, здається, гіршого  і не могло трапитися. Він зупинився, аби 
перевести подих, присів аби відпочити. І  від того йому ніби стало тепліше,ба 
навіть, зовсім тепло. Йому здалось, що хтось закутав його в теплу перину, 
змусив бешкетників припинити гамір для того, аби змучений Андрій трохи 
виспався. Але навіть у сні Андрієві не давало спокою те, що він так і не зміг 
довести на ділі свій патріотизм та відданість Україні. Йшовши на війну сам 
собі давав клятву про те, що через нього живого ворог не пройде. Пройшов. 
Андрієві снилося, що він в пустелі де немає зовсім нічого. І навіть тут його 
переслідували фрагменти з пісні.

             Мій лицарський хрест -
             Моя нагорода
             За те, що не впав,
             За те, що не втік.

«Не втік. Не втік разом із всіма», - подумав Андрій. Не втік, бо впав. А 
якби не впав, то втік. Він себе картав за те, що йому не дано героїчно бити 
ворога?! Неймовірна злість охопила Андрія. Коли раптом долинув голос, від 
якого та пустеля наповнилася чимось живим: «Прости своїх ворогів і будеш 
прощеним. Від імені України прости її ворогів і  Господь змилосердиться над 
нею. Віра та вірність твоєму Господу, - ось твій захист і зброя.» Від тих слів 
Андрієві стало спокійно. Та коли голос затих, то в пустелі знову загуркотіли 
вибухи, заблимали спалахи, а Андрієві знову стало холодно.
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Відкривши очі, Андрій не міг второпати, де він опинився. Він лежав 
на чомусь м’якому, накритий теплою одежею. Маленьке захаращене 
приміщення освітлювала свічка, від запаху якої вже нудило Андрія. Не 
дивно, адже він більше двох днів не їв. Андрій декілька разів пробував 
підвестися, аби втекти звідси, але марно. Сили йому заледве вистачало. Аби 
просто дивитися. До кімнати ввійшов чоловік середнього зросту, на вигляд 
тридцяти п’яти років. І хоч він був одягнений в цивільне та його повадки 
видавали колишнього військового. До Андрія той заговорив російською: «А, 
оклемался? Я  усомнился в кибергспособностях укропов. А, нет, смотрю, ты 
живучий.»

Незнайомець скептично посміхнувся, вийшов та через деякий час 
повернувся, принісши солодкі сухарі та теплий чай. 
Ешь, не бойся. Тебе нужны силы. Если все будет хорошо, - помогу тебе 
возвратиться в Украину. 
Повернутися в Україну з України…, - промовив іронічно Андрій.
Не язви. Хочешь, я тебя хоть счас отдам людям, которые с удовольствием 
тебе объяснят, где ты сейчас находишься. 
Андрій, нічого не сказавши, трохи випив чаю з сухарями.
Молчшь? Зачем ты сюда пришел? Кто тебя звал?, - обізвався незнайомець.
Обов’язок – захищати свою країну. 
Донбасс – это не твоя країна!
Не знаю, як Донбас, але коли на початку осені 2014 року ми колонами під 
українськими прапорами їхали Луганськими містами та селами /навіть 
близькими до лінії розмежування/, мало хто з місцевих йшов понуривши 
голову. В основному нас вітали школярі, дівчата та хлопці, жінки, а деколи 
і чоловіки і, можеш не вірити, - навіть старші люди. Ще тоді я для себе 
вирішив: відстояти їхнє право – бути українцями на своїй Україні.
А нужны ли твоей Украине украинцы? В частности – нужен ли ты ей? Ведь 
этот Дебальцевский котел сделали не мы. Это ваша Украина сделала его 
для вас. А вы, как послушные бараны, вошли в него немножко попариться. 
Может, я не прав?
Одна поправка: не Україна, а її керівництво. А загалом, в останньому 
твердженні я з тобою погоджуюсь.
Вот видишь, зачем был нужен этот фарс Майдана? Ведь люди-то погибли и 
гибнут дальше…
Так, люди гинуть через конфлікт тут, на сході. Але вони гинуть і в мирний 
час. Саме в той мирний 2013 рік українці вийшли на Майдан, щоб відстояти 
свої права і скинути той режим. 
Ну и что? Свергли тот режим, а на смену ему пришел новый. И что? «Жить 
стало лучше, жить стало веселее?»
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Розумію твою іронію. Адже на Майдані, як і в повсякденному житті, я 
бачив як  хороше /коли старенька бабця несла майданівцям теплі в’язані 
нею шкарпетки та буханку сірого/,  так і погане /коли окремі особи, ласі до 
«халявної  допомоги», відсилали пожертви людей собі додому/; бачив відвагу 
/коли священники лягали під колеса військових грузовиків, захищаючи 
свій народ/, так і боягузтво /коли чиновники, котрі клялися стати на чолі 
народного повстання, а натомість прикривалися за їхніми спинами/; бачив 
єдність /коли багато патріотів-українців стояли в перших лавах, не боячись 
бути протараненими бронетехнікою чи потрапити під кулі снайперів, 
прикриваючись тільки дерев’яними щитами/,та розбрат /коли з’явилися так 
звані народні месники, які насправді провокували беркутівців на силовий 
штурм/. У подальшому, такі псевдомесники робили ведмежу послугу 
державі-агресору, дратуючи російськомовне населення України ніби-то 
насильною українізацією. В результаті – маємо війну.
Після тих слів наступила пауза, що затяглася. Кожен думав про своє. Андрій 
думав: «З чим можна було б порівняти Майдан?»
Майдан як той пролісок, що прагне світла навесні. І хоч йому важко пролізти 
крізь важкий, подекуди замерзлий сніг, але він все одно прагне світла. 
Нажаль, багато пролісків гине, так і не побачивши тоненького промінчика 
сонечка, але кожен хоче бути обігрітий весняним теплом змін. Таким був 
Майдан, таким є наше життя.  І тепер, знаючи, що я не потрібен Україні,  все 
одно переконаний: «Україна потрібна мені!».  Потрібно нам всім не опускати 
руки, не кпинити інших, а мінятися самим. Бо тільки зміна самосвідомості 
призведе кожного з нас до такого життя, якого ми прагнемо. 
Андрієві так хотілося пояснити Незнайомцеві…, але думки обірвала «чисто 
русская речь»: 
Именно из-за такой украинизации и началась война, где мы вынуждены 
были стать на защиту родного Донбасса.
Хіба люди, що люблять свій край, стануть шмалити в школи, лікарні, 
будинки «градами», знаючи точно, що «укропів» там немає?! Чому 
массово донеччани покидають рідні міста і села? Виходить, ви захищаєте 
українців від самих себе?! Людям потрібне мирне небо над головою, а не 
«гумконвой», вони хочуть жити, а не чекати, поки політики будуть ділити 
паї, сподіваючись, що все «бидло» перестріляється.
Незнайомець гучно видихнув, стиснув кулаки, хотів було вдарити Андрія, 
але… враз ніби якесь провидіння зійшло до нього і він стиха промовив:
Больно осознавать, но я и сам вижу, что нас обманули. И сейчас мы не 
нужны ни в России, ни на Украине. Коренных почти не осталось, а «оттуда» 
нам в «помощь» прибывают безбашенные зеки и смертники. Поэтому я 
решил отпустить тебя, но только с одним условием: ты выедешь с моей 
сестрой и позаботишься о ней там, в Украине, согласен?

127



Ти мені, незнайомому, довіряєш свою сестру? Чому мені? І чому ти сам про 
неї не можеш піклуватися? З нею щось не так?
Как раз-таки, все так: она очень крассивая. А сдесь на таких большой спрос. 
Ну, ты понимаешь, о чем я?! А сам я не могу сдесь больше прятать ее, так как 
тут небезопасно. Да покинуть нашу территорию не могу, поскольку наши 
ополченцы колесят по Украине и знают меня в лицо.  
А якщо я не погоджусь? Нащо мені додаткова загрузка, нехай навіть і в 
«хорошій упаковці»?
Если не согласен: ты или дурак, или смертник. Времени у тебя нет, сегодня 
едет наша машина. 
Я згоден, - сказав Андрій. 

…Крізь темряву автобус, маневруючи поміж ямами, потрохи долав 
кілометри української дороги. Мабуть, всі пасажири спали, окрім Андрія. 
Попри втому, він ніяк не міг заснути, боячись поворухнутися, щоб не 
розбудити малознайому красуню, яка схилила свою голову йому на плече. 
Якось в короткій розмові вона призналася йому, що давно мріяла хоча 
б побувати у справжній Україні. Чи сподобається їй така Україна, в якій 
єдність – тільки глянцева єдність та ще й дрібна абревіатура на великих 
екранах телевізорів. Андрієві не раз довелося чути від своїх співвітчизників 
нехороші слова на адресу своєї Батьківщини.  А найболючіше – навіть з 
вуст деяких її захисників. Згадуючи останнє, Андрій сам собі запротестував 
кивком голови з боку в бік. Бо вийшли українці на протест, не боячись 
бути побитими та вбитими. А інші – жертвували одяг та харчі для 
протестувальників.  

Та після хвилі оптимізму Андрієві знову стало сумно. Майдан – це ще один 
соціальний зріст, за яким можна вивчати українців як націю. Українці 
вміють єднатися. А з’єднавшись – чинять між собою розбрат. Бо хіба не 
воювали між собою майданівці? Воювали! А що ми маєм зараз?! Дехто 
з «патріотів», діставшись до влади дбають виключно про свої інтереси. 
Дехто повернувся додому – і йому далі: «Своя хата скраю».  А для більшості 
українців новини із зони АТО – як мексиканський серіал. Бо з великим 
зацікавленням поспішають дізнатися скільки наших хлопців полягло за 
останній день, а опісля – спокійно йдуть кожен по своїх справах. 

Андрія не на жарт налякав гуркіт, схожий на розрив гранати. А за мить – над 
нічним містом замерехкотіли різнокольорові сузір’я вогників. «Святкують», 
- подумав Андрій. «Куди дивиться президент? Як може бенкетувати країна, 
в якій ведеться війна, незалежність котрої знаходиться під загрозою?! Чи 
будуть гасити пожежу в хаті господаря, котрий, замість того, аби рятувати 
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своє майно, бенкетує?! Чи доцільно бенкетувати країні в час мало не 
щоденних похоронів її захисників,  героїв?!», - думки роїлися в Андрієвій 
голові. Згадуючи слова пісні, він все більше був натхненний мріями про 
лицарство.
 
…Тим, що загинули, і тим, що вижили.
Слово своє вдячне присвячую.
Хай ворог зиркає очима хижими, 
Нехай гарчить – мені не лячно!
Не відступитися від слова сказаного, 
Дерти руками, зубами гризти.
В світі багато брудного й заразного,
Але той, хто захоче – залишається чистим. 
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Усенко Евгений
Чернигов

   У ПОПА БЫЛА СОБАКА

У одного моего знакомого священника была собака. Милый, забавный 
фокстерьер по кличке Джек. Батюшка его очень любил. Пес был для него 
настоящим другом. Но однажды о собаке узнал архиерей и сделал священнику 
выговор: - Дескать, иконы и псина под одной крышей не совместимы.  

Батюшка жил в городе, в трехкомнатной квартире и, не имея ни дачи, ни 
частного дома не мог выселить Джека на улицу, в будку. Хоть и тяжело было 
священнику, расставаться с домашним любимцем, он был вынужден отдать 
собаку знакомым, так сказать в «хорошие руки».   

У попа была собака – он ее любил. Однако Бога он любил больше. Любил 
настолько, что был готов предать друга.
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Наталя Мазур

Рекс

Рекс потягнувся і позіхнув. Тихо дзвякнув короткий ланцюг. Три собачих 
кроки вперед, три назад – от і вся Рексова прогулянка. Двічі на день, зранку 
та ввечері, з`являлася баба Зіна, вливала до його миски якогось варива та й 
знову зачинялася у хатині. Бо куди ж піде баба зимою? До хліва, до курей, і 
от до нього – Рекса.

Хто дав йому цю кличку пес не знав. Бо звик, що ще змалечку його так 
кликала баба. А те, що він не королівської крові зрозумів, коли одного 
разу спромігся висунути голову з ошийника і, перескочивши через пліт, 
помандрував звивистими вулицями містечка.

Тоді Рекс дізнався, що світ великий і цікавий. Скількох людей побачив він, 
скількох собак! Одні були гарні, охайні, доглянуті. Інші – замизкані, побиті, 
із кошлатою шерстю. Одні ситі, інші шукали поживу серед сміттєвих баків. 
Рекс і собі, було, почав шукати харч у тих баках, та місцеві зчинили ґвалт, 
гуртом напали на нього і дали добрячого прочухана.

Проблукавши зо три дні зимними вулицями, пес повернувся до своєї буди. 
Обнюхав порожню миску і ліг біля неї, сподіваючись на їжу. Баба Зіна, 
вгледівши його через вікно, за мить винесла хліба і, поки він жадібно ковтав 
шматок за шматком, начіпила, тугіше затягнувши, ошийник.

«Що краще, - іноді думав Рекс, сидячи перед будою і ловлячи язиком 
сніжинки, - чи мати сите життя в неволі, чи бути голодним, та бігати, де 
хочеш?» А може і не так він думав? Хто ж то знає собачі думки?
Але не даремно кажуть: «Хто відчув смак волі – ніколи цього не забуде!» 
Можливість бігати де заманеться вабила Рекса майже кожної ночі. Тому й не 
дивно, що одного ранку, винісши псу попоїсти, баба Зіна вгледіла біля буди 
лише присипаний снігом ланцюг з порожнім ошийником.

- От гульвіса! – сплюнула спересердя вона.
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Рекс в цей час насолоджувався свободою: гавкав на жирного кота, що 
ошелешено втікав від нього на дерево, ганявся за горобцями між кущів і, час 
від часу, мітив дорогу.

Наблукавшись і набігавшись за день, пес відчув голод. Тонкий собачий нюх 
повів його до сміттєвих баків п`ятиповерхівок. І там він побачив її... Мала, 
худа, чорна, замурзана. Та кращої за неї він не зустрічав...

Баба Зіна чекала Рекса тижнів зо два. «От клятий собацюра, - казала вона 
тихо, - повіявся, не вказується. От чекай, чекай! Прийде ще коза до воза!»
І пес таки прийшов. Та не сам. Просто одного разу перестрибнув через 
огорожу і пішов до своєї буди. А за ним перестрибнула і його подруга. 
Оскільки буда була невеличкою, місця для обраниці не знайшлося і вона 
скрутилася калачиком на снігу перед отвором в буду, де вмостився спати 
Рекс.
- О! Вернувся! – сердилася баба Зіна. Та ще й волоцюгу привів! А хто вас 
годувати буде? У мене й для тебе харчів не вистачає.
А далі відчинила хвіртку, вхопила в руки дрючок і цвьохнула ним по спині 
суки.
- Геть, стерво, геть!
- А ти, пройдисвіте, нікуди вже від мене не втечеш! - кричала вона до Рекса, 
що саме виліз з буди, тугіше застібаючи ошийника на його худій шиї.
Рекс стріпнув головою, калатаючи ланцюгом. А на вулиці, перед воротами, 
тупцювала його чорнява подруга.

Баба Зіна слова дотримала. Їсти виносила лише для Рекса, а на суку за 
парканом тільки люто поглядала. А та біля воріт, де була невелика щілина в 
яку було видно подвір`я та Рекса, витоптала собі в снігу кубельце і лежала в 
ньому, скрутившись калачиком.

Іноді, коли нікого не було на подвір`ї, перестрибувала через огорожу та 
похапцем виїдала усе до останього шматочка із Рексової миски. Рекс не 
заперечував, поглядаючи на неї із буди. А вона, підкріпившись холодним, 
замерзлим супом, знову поверталася за ворота у своє снігове кубло.
Там і застала її баба Зіна одного морозяного ранку. Собака лежала, скручена, 
охолола, притрушена снігом. А коли баба взялася запихати її в мішок, щоб 
винести на сміття, побачила під нею трьох мертвих, заціпенілих песенят.
Рекс досі живе у баби Зіни. Постарів, шерсть посивіла. Має свою їжу двічі на 
день і прогулянку: три собачих кроки вперед, три назад.
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Іванна МРИГА

Кава, маршрутки і монолог ні про що 

…Сідаєш за стіл, береш чашку кави і думаєш, думаєш ні про що, але думаєш. 
У голові вільний потік речень, бажань і почуттів. Таке враження, що ти 
стоїш на зупинці, а навколо ходять люди і не звертають на тебе уваги. А ти їх 
бачиш, ти намагаєшся їх усвідомити, ти хочеш зробити їх ближчими до себе. 
Ти один, а їх багато. У цьому хаосі відсутня системність, спільна основа, 
відсутня суть.

Проте таких, як ти (людей на зупинці) є багато. І не всі застигають у 
бездіяльності, дехто це долає, дехто бере у руки рупор і складає із своїх 
думок систему. Так, складає систему, сидячи вдома за чашкою кави чи йдучи 
на роботу наповненою життям вуличкою.

Але є й багато таких, які не змогли систематизувати світ. Вони пробували 
його зрозуміти, змінити, натомість світ змінив їх, знищив їх. Так вже 
повилося: якщо не ти, то тебе…

Ну, з людьми ніби й зрозуміло, ну, а що ж маршрутками. Ой, тобто з нашими 
думками?! О, це дуже цікаве питання!

Ми живемо у час-пік, а ще зазвичай потрібний номер маршрутки не 
під’їжджає, от тому й нервуємо, боїмося спізнитися, сідаємо не в ті машини, 
беремо не ті альтернативи, їдемо з пересадками, а іноді просто опускаємо 
руки і йдемо пішки чи взагалі втікаємо додому. Ми йдемо із зупинки, 
а життя рухається далі, вже без нас. Воно надто швидке, щоб помічати 
поодинокі розчаровані душі. Ця шалена круговерть не розуміє, що у тому 
стомленому обличчя, яке вже не має сил чекати і боротися, живе майбутній 
Леонардо да Вінчі чи юний Шекспір. Світ не може застигнути, дозволити 
бутону розпуститися. Дива не буде. Не приїде таксі і не завезе на місце 
призначення. Так не буває. Виживають сильні, а реалізуються кмітливі та 
наполегливі. Тут не має нічого особливого: просто ті, хто багато думає, 
залишаються позаду інших (вони часто просто не помічають свій номер на 
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маршрутці). Вони чахнуть, засихають в нереалізованості.

Ви, мабуть, також задумувалися над такими людськими крайнощами. Чому 
хтось здатний досягти всього, не маючи, здається, особливих переваг, у той 
час, як інший, від якого віє талантом та перспективами, просто розчиняється 
в буденності. Чому так? Доля. Карма. Фатум. Сумнівно...

А, може, просто тут неправильно розставлено пріоритети і дивитися варто 
з інших позицій. Іноді мені здається, що цінність людських досягнень 
криється не в кількості підкорених вершин і їх оцінці з боку суспільства, 
а в якості та у важливості досягнутого у конкретному випадку та для 
конкретної людини.

Адже, коли ти у розквіті сил, здоровий, впевнений в собі, ініціативний, 
із адекватною самооцінкою і готовий попри все йти до поставленої мети, 
то є велика ймовірність, що через кілька років твоя кар’єра піде вгору, 
покращиться фінансовий стан та чимало із колись бажаного буде досягнуто.
Але, коли у той самий період розквіту сил і наявності безлічі планів та 
прагнень, підступно підкрадається важка хвороба, немає підтримки 
від близьких чи з’являються інші особисті негаразди, тоді обставини 
виявляються сильнішими. Вони забирають сили, руйнують плани, 
підкошують самооцінку. З часом приходить розчарування в світові, в людях, 
в собі. І поки ми відновлюємо сили на лаві запасних, хтось замість нас 
здійснює наші мрії. Проте згодом ми все ж таки це долаємо, і встаємо, щоб 
почати щось робити із собою, своїм життям, збираючи по кусочках колишні 
мрії, будуємо нові плани і намагаємося їх втілювати. У багатьох із цього 
нічого не виходить і вони, схлипуючи, повертаються назад туди, звідки все 
починали. Але якщо придивитися, то хіба у той момент у тому конкретному 
випадку і для тої конкретної людини ця не була велика перемога, про яку 
скоріш за все ніхто не дізнається, але яка коштувала їй великий сил та 
особистісних ресурсів. Звісно, цілком можливо, що вона буде одноразовою і 
ні до чого не приведе, проте хіба від цього вона стає менш важливою?
Ні, я не намагаюся знецінити досягнення успішних та відомих. Мені 
хочеться зрозуміти сенс життя. Його наявності як факту.

Якщо майбутнє – це поєднання в одне частинок всіх попередніх життів, 
дій та вчинків всіх без винятку людей, то хіба існування однієї конкретної 
особистості можна виділити як продуктивніше, а іншої – ні.

До чого це? Декілька років назад, одного післяобіднього дня мені довелося 
під осіннім дощем повертатися додому з універу. Було холодно, мокро 
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та хотілося кави. Мій мозок вкотре прокручував заїжджений сценарій: 
ось я заходжу в квартиру, одягаю сухий одяг, ставлю чайник…. «Доню, 
дай декілька копійок на ліки!» - мої роздуми перервали слова згорбленої 
зморщеної бабусі із жовтим пожмаканим листком паперу. Вона мене злякала 
і одночасно повернула до реальності. Я не змогла від здивування вчасно 
підібрати потрібну реакцію, і просто швидше попрямувала до потрібної 
мені маршрутки. До цього я час від часу подавала милостиню, після цього 
випадку – більше ніколи. Чому? Це частина моєї біографії, яка зараз не 
важлива. Суть в іншому. У тому, що та бабулька, сама цього не підозрюючи, 
назавжди залишиться у моїй пам’яті, ставши основою для чималої кількості 
починань, маленьких перемог і болючих поразок. Літератори це б назвали 
«зав’язкою».

То якщо припустити, що майбутнє – це поєднання такий зав’язок, то, може, 
і сенс життя у тому, щоб маленька дія чи навіть чиясь бездіяльність мають 
ставати поштовхом для чужих починань.

Ми так часто читаємо біографії відомих та багатих, шукаючи основи їх 
перемог. Перебираємо деталі, можливих покровителів, аналізуємо їхню 
мотивацію. Проте час від часу ці успішні розказують про зовсім буденні 
події та звичайних людей, які змінили їхнє життя. Часто вони не пам’ятають 
їх імен, про них ніхто не складе хвалебних од та не висловить їм слів подяки, 
вони й самі не знають про ту велику місію, яку здійснили в житті інших 
людей. Проте це було!
136
Геніальне, видатне, вишукане навіть якщо створене кимось одним завжди 
буде наповнене тими людьми, які були в житті цієї конкретної особистості. 
І коли одні, за сучасними мірками, успішні та реалізовані індивіди, 
аналізуючи життя маргіналів та асоціальних особистостей, з гордим 
обличчям і впевненістю в собі кажуть, що ті прожили бездарне життя, 
постає питання: а, може, все й навпаки?
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